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1 INLEDNING

Höstterminen  infördes ett nytt betygssystem i den svenska grundskolan. Det
nya betygssystemet är målrelaterat vilket innebär att elevernas kunskaper relateras till
mål som finns i de nationella kursplanerna. Ganska snart efter implementeringen

hördes högljudda diskussioner huruvida reformen var ett misslyckande eller inte.
Närmare  procent av eleverna gick ut grundskolan utan att vara godkända i ett eller
flera kärnämnen. Vid införande av det nya betygssystemet har det handlat om att på
lokal nivå implementera en reform som kommer från regeringsnivå.

Bakgrunden till detta började hösten  då riksdagen antog regeringens proposition

om ansvaret för skolan. Beslutet innebar en klarare ansvarsfördelning mellan staten
och kommunerna när det gäller verksamheten inom exempelvis grundskolan. Sättet
att styra skolan genom centralt utformade bestämmelser samt detaljerade regler och
anvisningar övergavs för så kallad mål och resultatstyrning. Denna styrning innebär
att riksdag och regeringen anger nationella mål och riktlinjer för arbetet i skolan.

Dessa skall gälla för alla skolor och skall garantera att utbildningen i landet blir
likvärdig. Inom dessa ramar som staten anger är det kommunerna som har
huvudansvaret för verksamheten. Kommunerna har stor frihet att avgöra hur
verksamheten skall organiseras för att de nationella målen skall uppnås. En av de
centrala delarna är att svara för att skolan får de resurser och de förutsättningar i

övrigt som behövs. Detta är det politiska ansvaret på kommunnivå.

Barnomsorg och skola utgör en mycket stor andel av den kommunala sektorns
samlade verksamhet. Av kommunens totala kostnader svarar barnomsorgen för ca 
procent och skolans andel uppgår till ca  procent.

När ansvaret för skolan förändrades innebar det samtidigt en radikal förändring av

skolsystemets statsbidrag. Från och med budgetåret / fick kommunerna ett
bidrag som var specificerat till skolverksamheten men kommunen fick själva avgöra
hur stor del av bidraget som skulle användas till de olika skolformerna.

Totalkostnaden för en elev i grundskolan minskade med en tiondel och om man
studerar undervisningskostnaden och lärartätheten är neddragningen närmare en

                                                            
 Skolverket, Skrivelse: Resultat- baskunskaper och färdigheter, --
 Hjelmqvist, Ingvar () Relationer mellan stat och kommun, Stockholms universitet: Statsvetenskap-

liga institutionen, s.
 http://www.skolverket.se/fakta/ansvar/ansvar.shtml --
 http://www.skolverket.se/fakta/bild/resurser.shtml --
 Ibid.
 Hjelmqvist, I. , s.





femtedel mellan  och . För att kompensera en del av detta har förskollärare
och fritidspedagoger blivit en resurs att tillgå för skolan. 

Denna ekonomiska utveckling har vuxit fram samtidigt som betygsreformen har
implementerats. Att implementera en reform i sig är en lång och komplicerad
process. Om en reform skall implementeras av närbyråkraten i den dagliga kontakten

med den enskilda medborgaren kräver det stora resurser i form av tid och
finansiering. Om en reform inte implementeras i enlighet med politikerns intention
finns det ett implementeringsproblem. Nu har en sådan implementering genomförts
samtidigt som de ekonomiska resurserna minskat. Hur har den nya betygsreformen
implementerats i Örebro och Arboga? Kan implementeringen i dessa två kommuner

förklara utvecklingen med det ökade antalet elever som inte uppnår godkänt betyg i
grundskolan och hur bearbetar dessa kommuner problemet?

1.1 SYFTE

Syftet med den här uppsatsen är att studera bakomliggande faktorer till det ökande
antalet elever som går ut grundskolan med ”icke godkänt” i något av kärnämnena och

visa på kopplingen mellan detta och lärarens roll som närbyråkrat i implementeringen
av den nya betygsreformen.

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR

För att syftet skall bli lättare att uppfylla kompletteras detta med fyra frågeställningar:

• Vad grundar sig betygen på i grundskolans kärnämnen (svenska,

engelska, matematik)?

• Vad kan det ökade antalet icke godkända elever bero på?

• Vilken roll har lärarna haft i implementeringen av det nya
betygssystemet?

• Vilka åtgärder bör sättas in för att ändra den negativa

utvecklingen?

1.3 METOD OCH MATERIAL

Idén till uppsatsen kommer ifrån ett intresse som vaknade när statistik över betyg
fortsatte uppmärksammas i massmedia. För att spegla implementeringen på lokal
nivå har intervjuer med i huvudsak lärare men också några politiker som varit

involverade i arbetet genomförts under våren och sommaren .

1.3.1 INTERVJUER

Intervjuerna som genomförs som ett led i uppsatsen ligger till grund för kapitel fyra
som behandlar betygssystemet i två utvalda kommuner. Respondenterna spelar en
viktig roll i framställningen och uppfattningen av hur det nya betygssystemet

fungerar idag. Detta känns viktigt att belysa från lärarnas sida och inte bara se det ur
elevernas ögon, vilket är mest vanligt i andra undersökningar som genomförts av
exempelvis Skolverket.

                                                            
 http://www.skolverket.se/fakta/bild/resurser.shtml --
 Sannerstedt, Anders () ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken” i Roths-

tein, Bo (red) POLITIK som organisation Förvaltningspolitikens grundproblem, Stockholm: SNS
Förlag, s.





Besöksintervjuerna genomförs på respondenternas arbetsplats eller annan plats som
dessa får bestämma. En fördel med besöksintervjuer i jämförelse med andra
intervjuarmetoder är att man kan ställa fler och mer ingående frågor. Intervjuerna
genomfördes i en kommun i Västmanland samt en kommun i Närke. Faktorerna
nedan har varit avgörand för varför de två utvalda kommunerna finns med i studien;

• En etablerad kontakt fanns sedan tidigare med båda kommunerna.

• Kommunerna är grannkommuner men samtidigt väldigt olika - Örebro är en
stor kommun med helt andra förutsättningar än Arboga ekonomiskt och i
form av antal elever och lärare.

• Kommunerna samarbetar på olika områden, det finns en etablerad kontakt

mellan dessa.

• Kommunerna satsar mycket på sin grundskoleutbildning.

Totalt genomfördes under tiden för det här arbetet sex intervjuer. Som ett
komplement till dessa besöksintervjuer användes telefonintervjuer om delar av
materialet behövde säkerställas. Intervjuerna har varit kvalitativt utformade.

Metoden har valts med tanke på svarsutfallet. Den här typen av intervju genererar
längre svar och mer personliga reflektioner än kvantitativa intervjuer. För att
överhuvudtaget möjliggöra en jämförelse mellan respondenterna har frågorna varit av
standardiserad art. Svarsalternativen har lämnats öppna för att i minsta möjliga mån
verka styrande på respondenterna. Samtliga intervjuer var uppbyggda på samma sätt.

De inledande frågorna var rent allmänna för att ge bakgrundsvariabler om
respondenterna samtidigt som denne känner sig tryggare i sin roll. Successivt har
frågorna övergått från enkla och inte så kontroversiella till större ställningstaganden
från respondenten. Vissa frågor har varit likartade för att fungera som
kontrollfrågor.



Svaren har nedtecknats under själva intervjuerna och det har på sitt sätt inneburit
problem med att i vissa fall följa konversationen. När intervjun fullföljts har svaren
gåtts igenom med respondenten för att kontrollera att dennes svar stämmer med
anteckningarna. Metoden har även andra positiva sidor. Jämfört med att spela in
intervjun på kassett som kan verka hämmande ger detta en större känsla av frihet för

respondenten.

Intervjuaren är själv en vanlig felkälla vid intervjuer vad gäller samspelet mellan
denna och respondenten. Snedvridningar i resultatet kan bero på förhållandet mellan
de två. Ett annat problem för intervjuaren kan vara att hålla sig opartisk. Ofta färgar
intervjuarens personliga uppfattningar av sig på svaren. Ett tydligt exempel på detta

är vid öppna svarsalternativ där intervjuaren tenderar att registrera fler svar från
respondenten om dessa sammanfaller med intervjuarens egna åsikter.

1.3.2 MATERIAL

Den implementeringsteoretiska delen av uppsatsen baseras på tillgänglig litteratur och
på artiklar i Statsvetenskapliga tidskrifter. En av klassikerna inom

                                                            
 Gustavsson, Karin ()Relationen mellan näringsliv och kommun: en studie om hur näringsliv och

kommun samverkar för att göra regionen KAK attraktiv att bo och arbeta i, Linköpings universitet,
Ekonomiska institutionen, s.

 Halvorsen, Knut () Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s.-
 Ibid. s.-
 Holmberg, Sören och Pettersson, Olof () Inom felmarginalen En bok om politiska opinionsunder-

sökningar, Stockholm: Liber Förlag, s.ff.





implementeringsforskningen är Pressmans och Wildavskys Implementation. Denna
ses som en förebild inom området. Michael Lipskys Street-Level Bureaucracy ses också
som en av de mest betydande forskningsrapporterna inom området för
implementering. Lipsky driver en tes om att det är de offentligt anställda som har den
direkta kontakten med allmänheten. Följden blir att de lägsta nivåerna har störst

inflytande över implementeringen. För motsatsen till ovanstående teori står artikeln
”Förvaltnings- och implementeringsforskning, en essä” av Benny Hjern där författaren
menar att det istället för att det är enskilda individer som styr implementeringen är
det komplicerade nätverk i samhället som gör detta. Hans Bengtsson är en annan
författare som används flitigt i den här delen av uppsatsen och då främst

avhandlingen Förskolereformen En studie i implementering av svensk välfärdspolitik
 - . I denna diskuterar Bengtsson policyprocessen och styrning av
implementeringen. Bengtssons resonemang liknar Lennart Lundquist som det även
refereras flitigt till i uppsatsen. För att få en kritisk blick på implementeringsstudiet
har även litteratur av Bo Rothstein tagits med i uppsatsen. Han menar att

implementeringsforskningen med åren har utvecklats till att bli en ”eländesforskning”
ur den synvinkeln att man ägnar sig åt att studera projekt som redan är dömda att
misslyckas. Teorier och flödesscheman återfinns hos flera författare och kontakt med
dessa har erhållits genom tips från andra studenter och lärare. Övriga författare som
sammanfattat idéerna kring implementering är Anders Sannerstedt och Rune

Premfors. Andra statsvetare som använts och därför bör nämnas är exempelvis Jan-
Erik Lane och Ingegerd Municio.

I avsnittet i teorikapitlet som är vigt åt den lokala nivån och förhållandet mellan stat
och kommun används huvudsakligen litteratur från fyra olika författare: Jon Pierres
Den lokal staten, Ingvar Hjelmqvists Relationer mellan stat och kommun, Stig Montins

artikel i boken Demokrati en ny tid som heter ”Finns det någon kommunal
självstyrelse” samt Lennart Lundquists bok Förvaltning stat och samhälle.

Kapitlet som beskriver utbildningspolitiken i Sverige och dess styrning bygger på ett
flertal källor. Till viss del har använts offentligt tryck, statens offentliga utredningar
(SOU). Dokument från Skolverket har även samlats in och till viss del används även

andra uppsatser. Huvudsakligen används två författare som källor. Dessa är Gunnar
Richardson och Anders Lindbom.

1.3.3 TIDIGARE FORSKNING

Skolan har under senare år varit utsatt för stora omstruktureringar. Detta har lett till
en rad forskningsprojekt från olika håll. Flera delresultat har presenterats, men ännu

inte så många kompletta utredningar. Delresultaten visar emellertid hur utvecklingen
ser ut idag och inom vilka områden insatser kommer krävas. Svenska
Kommunförbundet har bidragit med skriftserien ”Aktuellt om skolan” som ges ut en
gång om året (med start ) med fakta om grund- och gymnasieskolan. I skriften
ges en aktuell bild av skolan inför skolstarten genom att kortfattat redovisa valda delar

ur ett stort material. Rapporten är en sammanställning av uppgifter hämtad från
officiell statistik inom OECD, SCB, Skolverket och Svenska Kommunförbundets
finans- och utredningssektioner. I augusti  presenterade “Aktuellt om skolan”
att antalet elever som gått ut grundskolan läsåret / utan betyg i ett eller flera
ämnen ökat från , % föregående år till ,%. Av andelen elever som avslutat

årskurs  läsåret / var , % behöriga till gymnasieskolans nationella
program. Föregående år var andelen ,%. Andelen elever som är godkända minskar
enligt rapporten således något.

                                                            
 Svenska Kommunförbundet. , Aktuellt om skolan, s.





Skolverket har från sin sida kontinuerliga avrapporteringar från olika sektorer inom
utbildningsområdet. Eftersom utbildningsforskningens intressen i framtiden främst
kommer tas till vara inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet genom en
av de nyinrättade forskningsmyndigheterna skärps, från Skolverkets sida,
sektorsforskningskaraktären hos den av Skolverket förvaltade forskningen. Särskilt

prioriterade områden skall framkomma genom en behovsinventering av var det är
mest angeläget att rikta resurserna. När denna uppsats skrivs har inte någon
fullständig rapport framlagts från Skolverket. I en interaktiv publikation “Fortfarande
stor klyfta mellan grunskolans mål och resultat” som fanns tillgänglig i augusti 
presenteras siffror verket anser upprörande. Pågående studier visade på att andelen

elever som inte når de uppsatta målen varierar från - %. Det finns skolor där alla
elever når alla mål och skolor där endast varannan elev gör det. Skillnader i skolornas
förutsättningar som till exempel familjernas utbildningsnivå eller vistelsetid i landet
kan bara förklara en mindre del av skillnaderna, påpekar verket.

Svenska kommunförbundet presenterar i “En ny skollag - några principiella

utgångspunkter” sina tankar kring hur brister i utbildningssystemet bör korrigeras.
Förbundet menar att brister som framkommer vid uppföljning och utvärdering
naturligtvis skall korrigeras. Att bristerna har uppkommit kan bero på att statens mål
kan vara felaktigt eller för högt ställda och därför åligger det staten ett ansvar att
kontinuerligt se över läroplaner, kursplaner och betygskriterier. Kommunförbundet

ställer sig även frågande till om statliga tjänstemän skall ta ställning till om
kommunerna, som styrs av förtroendevalda, klarar av att genomföra riksdagens
beslutade nationella mål. Dessa fakta är intressanta och spelar stor roll i denna
uppsats.

Utbildningsdepartementets ”Vissa skolfrågor” utkommer årligen med aktuella fakta

från olika delar av utbildningsområdet. I dessa publikationer har inte någon ny
information eller något nytt område belysts, utan material och statistik från ovan
nämnda aktörer har diskuterats.

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Först avgränsas uppsatsen genom teorivalet. Utbildningsreformen som kom i och

med Lpo  kommer huvudsakligen att granskas ur ett implementeringsteoretiskt
perspektiv. Hur man från central nivå lyckats implementera denna på lokal nivå
spelar en stor roll genom hela teorikapitlet. En teoriram har bildats utifrån en
genomgång av implementeringsteorier och förhållandet mellan stat och kommun.
Denna har som syfte att ligga till grund för den empiriska undersökningen samt att

vara behjälplig som strukturell utgångspunkt i diskussionen som ligger sist i
uppsatsen.

Ytterligare en avgränsning görs gällande tid, eftersom studien avser
utbildningsreformen som sjösattes . Uppsatsen kommer följaktligen att behandla
kriterier från  och framåt.

Arbetet är även koncentrerat geografiskt då den avgränsats till två län respektive två
kommuner. Därav refereras inte till hur reformen tolkas i andra delar av landet. En
studie med jämförelse av hur implementeringen och nivåerna har utfallit i olika län

                                                            
 http://www.skolverket.se/studier/forskning/index.shtml --
 Skolverket, Fortfarande en stor klyfta mellan grundskolans mål och resultat, --

http://www.skolverket.se/resultat
 Svenska Kommunförbundet () En ny skollag-några principiella utgångspunkter, s.





skulle vara av intresse men är inte möjlig att genomföra på den här nivån med den
givna tidsramen.

Avslutningsvis görs ännu en avgränsning genom intervjuerna. Besöksintervjuer
genomförs med samtliga respondenter. Detta har uppföljts av telefonintervju då
någon del av materialet behöver säkerställas.

1.5 DEFINITIONER

I uppsatsen finns återkommande begrepp som är centrala. De definieras som följer:

Implementering: Att förverkliga eller att genomföra. I det här
avseendet åsyftas genomförandet av politiska beslut.

Utbildningspolitik: Den nationella agendan för utbildningspolitiken i

landets kommuner.

Kärnämnen: Grundskolans ämnen svenska, matematik och engelska
går under samlingsnamnet ”kärnämnen”.

Processrelaterade faktorer: Faktorer som påverkar eleven och som ligger inom
skolan och skolpersonalens ansvarsområde som till

exempel arbetssätt, attityder till eleverna och
organisationen av personal och elevgrupper.

Individrelaterade faktorer: Faktorer som påverkar eleven och som direkt kan
relateras till eleven själv eller elevens sociala
förhållanden och som i hög grad står utanför skolans

möjlighet att påverka.

Systemrelaterade faktorer: Faktorer som påverkar eleven och som bottnar i det
nationella styrsystemet, det vill säga faktorer som den
enskilda skolan inte på kort sikt kan påverka.

1.6 DISPOSITION

I kapitel   introduceras uppsatsens teoretiska riktning. Eftersom
implementeringsteorierna är grundläggande för den här studien av betygssystemet
görs en omfattande genomgång av dessa. Förhållandet mellan stat och kommun
kommer in i empirin och det finns även ett teoretiskt avsnitt om detta. Inledningsvis
behandlas implementeringsteorins utveckling, historik och olika definitioner av

begreppet implementering presenteras. Efter detta diskuteras policyprocessen med en
efterföljande redogörelse för olika styrformer i samhället. Därefter kommer ett avsnitt
med redovisning av tre olika implementeringsperspektiv. Kapitlet har ytterligare fyra
avsnitt vilka behandlar legitimitet, implementeringsproblem i offentlig verksamhet,
faktorer för en lyckad implementering och unika egenskaper för den lokala nivån.

Som avrundning ligger en teoretisk referensram som kommer ligga till grund för
empirin och slutdiskussionen.

Kapitel tre innehåller en historisk framställning av Sveriges utbildningspolitik.
Tanken med detta är att ge läsaren en bakgrund till varför utbildningssystemet ser ut
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som det gör idag samt en diskussion kring detta. Därefter kommer ett avsnitt som
beskriver reformer och större förändringar i organisationen. Kapitlet avslutas med en
beskrivning av de problem som dagens grundskola står inför och hur arbetet kring
detta utvecklas.

Därefter följer uppsatsens empiriska avsnitt. Här redovisas resultaten av de

besöksintervjuer som genomförts samt en redogörelse för dagens betygssystem. Krav
och bedömningsgrunder redovisas och kopplas samman med lokala mål.

Uppsatsen avslutas med kapitel fem som är en diskussion kring de resultat som har
framkommit i den empiriska efterforskningen. Resultaten diskuteras utifrån den
teoretiska referensramen som återfinns i kapitel två. Målsättningen med uppsatsen är

att resultaten från intervjuerna skall kunna förklaras med stöd från de teoretiska
resonemangen.





2 TEORI

I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkterna vilka är
implementeringsteorin samt förhållandet mellan stat och kommun. Här presenteras
även olika forskares teorier inom området. Avsikten med detta är att kapitlet i sig
skall leda till att fungera som analytiskt instrument i den empiriska undersökningen

som följer i kapitel fyra samt vara till hjälp i den avslutande diskussionen i uppsatsen.

Med begreppet implementering avses genomförandet av politiska beslut. Det handlar
om vad som händer administrativt då olika reformer eller reformprogram skall
genomföras, eller klarare, vad som händer då politiken förverkligas rent konkret.
Lennart Lundquist refererar till implementering som ”förvaltningens verkställande av

politiska beslut”. I senare skrifter återkommer Lundquist till detta ämne och skriver
att ”vad politikerna företar sig är föga intressant så länge vi inte vet något om vad
förvaltningen kommer att göra vid implementeringen och vilka effekter dessa
åtgärder får” Detta citat ser inte Lundquist som drastiskt utan snarare som ett
faktum om hur implementering och förvaltning hänger samman. Jan-Erik Lane

betonar själv en dubbel betydelse av begreppet implementering. För det första, skriver
Lane, innebär implementering ett tillstånd eller förverkligandet av en policy. För det
andra innebär det en process, eller aktivering av en policy. Rune Premfors har även
han en egen definition av begreppet implementering. Implementering enligt
Premfors är ”(…) det led i policyprocessen som följer på det formella beslutet och

som spänner över aktiviteterna fram till dess en handlingslinje eller ett program blivit
en (mer eller mindre) fungerande verksamhet.”

2.1 IMPLEMENTERINGSFORSKNINGEN OCH DESS UTVECKLING

Forskningen inom området implementering är relativt ny. Av vissa ses den som en
reaktion på den i USA genomförda utvärderingsforskningen på -talet. ”The

Great Society” var en satsning av president Lyndon B Johnson och hans
administration. Detta bestod i att man hade upptäckt att det fanns en omfattande
fattigdom bland den svarta befolkningen i USA, något som var svårt att tackla för ett
land som ansågs vara ett av världens rikaste. Tidpunkten för satsningen sammanföll
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med att den politiska administrationen tappat förtroende bland sitt folk att vara
kapabla till att lösa samhällsproblem. Det generella syftet med satsningen på ”The
Great Society” var att förbättra villkoren för USAs svarta befolkning samt bekämpa
fattigdomen. Liknande åtgärder genomfördes på lite olika platser i världen under den
här tiden. I Sverige gick åtgärderna under parollen ”ökad jämlikhet” och innebar en

offensiv socialpolitik. Det som i huvudsak skilde USA från omvärldens
åtgärdsprogram var att de beslutade att utvärdera alla federala åtgärder. I och med
detta var processen med implementerings- och utvärderingsforskning i rullning.
Resultaten visade emellertid inte vad administrationen önskade utan var nedslående.

Genom boken Implementation, How great expectations in Washington are dashed in

Oakland; or, why it’s amazing that federal programs work at all this being a saga of the
economic development administration as told by two sympathetic observers who seek to
build morals on a foundation of ruined hopes fick implementeringsforskningen sitt
egentliga genombrott. Författarna till denna bok är Jeffrey L Pressman och Aaron
Wildavsky och den utgavs . Författarna beslutade mot bakgrund av vad de

federala programmen resulterat i att göra en egen undersökning av ett federalt projekt
i Oakland Kalifornien. Målet med det projektet var att skapa sysselsättning åt
arbetslösa i slumområden. Projektets utfall förvånade ingen utan blev även det ett
misslyckande. Författarna betonar att det förutspådda misslyckandet inte berodde på
tillfälligheter utan rena fakta om implementering av federala beslut på lokal nivå.

Processen är mycket komplicerad och det skulle således vara förvånande om man
nådde ett resultat som ens var i närheten av administrationens intentioner.

Om detta var genombrottet i USA så kom genombrottet i Sverige under tidigt -
tal med en total höjdpunkt under -talet.

2.2 POLICY, PROCESS OCH STUDIER

Policyprocessen består av flera delar och i den ingår implementering som en del.
Implementering är alltså inte en självständig fas utan den skall ses i det sammanhang
den befinner sig. Definitionen av policybegreppet är, enligt Bengtsson, olika åtgärder
som vidtas för att förverkliga offentliga riktlinjer och program. Det vanligaste är
emellertid att en policy implementeras av en förvaltning. Därför är en stor del av

politiken beroende av förvaltningens sätt att fungera.  Om man istället talar om
policyteori så kan det förklaras som ett sätt att lösa ett problem eller ett sätt på vilket
ett policymål kan uppnås. Policyanalys, eller policystudier, ägnar man sig åt i ett
problemlösande syfte det vill säga studerar en policy inom ett visst politikområde.

Studier av policyprocessen har bland annat genomförts av Lennart Lundqvist och

Hans Bengtsson vilka även indelat processen i en modell med fem faser som börjar
med förberedelser och slutar med utvärdering. De fem faserna är: initiering,
beredning, beslut, implementering och utvärdering. Inom initieringsfasen belyses ett
problem av en aktör. Aktören kan vara exempelvis ledande politiker och
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administratörer eller aktörer i förvaltningen. Det är ofta svårt att bestämma i
efterhand exakt när och hur den inledande fasen startar eftersom den är en del i en
rad olika händelser. Beredningsfasen, eller fas två, är den fas i vilken problemet
formuleras och struktureras upp. Här diskuteras och övervägs olika lösningar som
skall leda fram till en policyteori. I den efterföljande beslutsfasen skall en

handlingslinje fastställas eller ett åtgärdsprogram som kan lösa problemet. Det är inte
förrän i implementeringsfasen som beslutet faktisk förverkligas. Jämförelser mellan två
olika tidpunkter, före och efter beslutet, faller under fasen för utvärdering.
Funktionen eller syftet med detta är att mäta vilka effekter det faktiska
åtgärdsprogrammet har. I en idealisk process sker en återkoppling mellan

initieringsfasen och utvärderingsfasen genom vilken de slutsatser och reaktioner som
kommer fram vid utvärderingen förs tillbaka till beslutsfattarna.

Figur 1 Idealbild av policyprocessens olika faser
Källa: Egen bearbetning av: Bengtsson, Hans () Förskolereformen – En studie i implemen-

tering av svensk välfärdspolitik -, sidan 

Lundqvist utvecklar modellen något och delar in policyprocessen ytterligare i en
input och en outputsida. Till inputsidan hör initiering- och beredningsfaserna, de
faser som leder fram till beslut. Outputsidan omfattar således implementering och
uppföljning, själva verkställandet av det fattade beslutet. Implementeringen i sig

fungerar som en förbindelselänk mellan input- och outputsidan. 

Ingegerd Municio delar in policyprocessen på ett annat sätt. Municio menar att
implementering inleds med utvecklingsarbete av riktlinjer inom programmen eller att
utveckla särskilda punkter att sträva mot. Detta arbete följs sedan av en utdragen
process med att ta sig igenom ett myller av tekniska, administrativa och

institutionella problem som motsätter sig nya aktiviteter. Arbetet slutar med att sättas
igång eller att bedömas som ett projekt som är möjligt att starta upp.

Municio skiljer även mellan två faser i implementeringen, guidelinewriting och field
implementation. Den första fasen innebär att konkreta riktlinjer, anvisningar och
resurser avsätts till de nivåer i organisationen som skall verkställa beslutet. I den andra

fasen skapas praktisk verksamhet genom de utstuderade riktlinjerna och
anvisningarna. Ytterligare en åtskillnad görs mellan en studie genomförd ex ante och
en studie genomförd ex post. I den förra ser man till alternativens genomförbarhet
och i den senare undersöker man beslutets genomförbarhet. 
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2.3 IMPLEMENTERING, EN VIKTIG LÄNK I POLICYPROCESSEN

Repeteras bör att implementeringsfasen befinner sig mellan beslut och utvärdering i
policyprocessen. Implementering som begrepp innebär att de politiska besluten
faktiskt realiseras genom en rad åtgärder. Det innebär alltså konkreta åtgärder inom
exempelvis utbildning, äldreomsorg och sjukvård. Politiken blir intressant först när

den implementeras av förvaltningen, men att detta sker, en policy genomförs, betyder
inte förbehållslöst att policymålen förverkligas eller uppnås. Ett tydligt exempel på
detta är utbildningsinsatser för arbetslösa. Att dessa individer får utbildning genom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller dylikt behöver inte leda till att de får
sysselsättning efter genomförd utbildning.



2.4 STYRNING AV IMPLEMENTERINGEN

När beslutsfattarnas intentioner inte förverkligas i enlighet med beslutet sökes ofta
svaret på problemet i inriktningen och kontrollen av genomförandeprocessen. Frågor
rörande avvikelser mellan beslut och utfall beror på bristande precision i styrningen
av implementeringen. Om kontrollen över tillämparen varit bristfällig bör detta då

klarläggas.

2.4.1 OLIKA FORMER AV IMPLEMENTERINGSSTYRNING

Vilka aktörer som styr implementeringsprocessen varierar beroende på politikområde,
politiskt system och vid vilken tidpunkt studien genomförs. Aktörerna kan grovt
delas in i tre huvudgrupper. Den första gruppen som styr implementeringen är

politiker. De fattar besluten och har därmed möjlighet att styra tillämparen. Skulle
det hända att tillämparen gör fel kan nya direktiv utfärdas. I huvudgrupp nummer
två kan politikerna i grunden ses som maktlösa. I stället är det ett komplext nätverk
av myndigheter och intresseorganisationer som utgör maktbasen. Nätverket ingår i
genomförandet genom förhandling, koalitionsbildning och övertalning. Den tredje

huvudgruppen utgörs av anställda inom den offentliga sektorn. Dessa finns
exempelvis inom skola, arbetsförmedling eller sjukvård. De tre styrningsmodellerna
kallas för förvaltningsstyrning, organisationsstyrning och samhällsstyrning. Den
parlamentariska styrningskedjan brukar de kallas med ett gemensamt namn.

Den parlamentariska styrningskedjan utgör en så kallad idealmodell. Styrning är i

realiteten mycket mer komplicerat, exempelvis med frågor om vem som egentligen
styr vem. Enligt modellen nedan är varje nivå homogen, men i realiteten är de olika
nivåerna inom sig uppdelade i flera inre nivåer. Detta kan exemplifieras genom
riksdagen som har sina utskott och regeringen som har sina departement.

2.4.2 FÖRVALTNINGSSTYRNING

Förvaltningsstyrning använder sig politikerna av om de vill att förvaltningen skall
fungera på ett specifikt sätt. Huvudsakligen är det två roller som går att urskilja inom
förvaltningsstyrningen, beslutsfattarrollen och verkställarrollen (tillämparrollen). Det
förhåller sig även så att i vissa fall kan samma person både fatta ett beslut och
verkställa det. Åtskillnaden är alltså inte konstant och gäller därmed inte i alla

sammanhang. Styrningen kan även vara av olika slag. Direkt styrning innebär att
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beslutsfattaren och tillämparen har direkt kontakt genom att den förra vänder sig
direkt till den senare. Indirekt styrning innebär att beslutsfattaren inte vänder sig
direkt till tillämparen utan att denna styrs med hjälp av andra metoder. Här kan det
handla om beslut om hur verkställandet skall organiseras, om resursfördelning i form
av löner och driftskostnader, om information eller om rekrytering av personal för

verkställandet.Styrningen kan även delas in i specifik eller generell styrning. Specifik
styrning avser enskilda fall medan generell styrning avser alla åtgärder inom en
sektor.

2.4.3 ORGANISATIONSSTYRNING

Organisationsstyrningen sker internt inom förvaltningen. Detta sker genom en rak

rangordning från överordnade tjänstemän som styr sina underordnade. Vanligtvis
omfattar styrningen flera nivåer och den sker både inom och mellan de olika
nivåerna. Genom organisationsstyrningen blir politikerna beroende av aktörerna
inom förvaltningen. Aktörerna kan vara enskilda individer som grupper av individer
vilka kan vara formellt eller informellt organiserade. En rad faktorer som regelverk,

sociala strukturer, rollmönster, relationer och rutiner påverkar aktörerna i deras
arbete.

2.4.4 SAMHÄLLSSTYRNING

 När förvaltningen styr enskilda medborgare gör den det genom samhällsstyrning.
Precis som förvaltningsstyrningen kan samhällsstyrningen vara direkt eller indirekt

samt specifik eller generell. Styrningen äger rum då befattningshavaren ( exempelvis
läraren) kommer i kontakt med medborgarna. Yrkesmannens professionalism
gentemot medborgaren skapar dennes legitimitet för de politiska besluten.

2.5 IMPLEMENTERING UR TRE PERSPEKTIV

Som Rune Premfors skriver har implementeringsforskningen länge riktat sitt intresse

mot hur genomförandeprocessen skall beskrivas. Vanligtvis när
implementeringsproblematiken studeras av statsvetare anläggs en empirisk grund.
Främst genom att ställa frågan hur politiska beslut genomförs följer en rad med
frågor. Vilka aktörer som har möjlighet att påverka, vilka strukturella förhållanden
påverkar implementeringen? Finns det någon länk mellan aktörer och strukturer? Det

finns säkert lika många förhållningssätt till hur frågorna bör lösas som det finns
statsvetare, men i huvudsak är det tre perspektiv som dominerar implementeringen av
beslut. De tre perspektiven är styrningen uppifrån och ned, nedifrån och upp samt
interorganisatoriska nätverk. Enligt Premfors ansluter sig de flesta forskare till det
första perspektivet, vilket innebär att implementeringsprocessen kan beskrivas med

att gräsrotsnivån har stor betydelse för processen.

2.5.1 UPPIFRÅN OCH NED-PERSPEKTIVET, ELLER TOP-DOWN

Uppifrån och ned- perspektivet är det traditionella implementeringsperspektivet. Här
utgår man från att beslutsfattaren styr och byråkraten följer beslutsfattarens avsikter.
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Den underlydande förvaltningen fungerar som ett redskap som beslutsfattaren kan
styra efter sina önskade beslut.

Implementering handlar om det egentliga genomförandet. I implementering finns två
roller, en beslutsfattarroll och en tillämparroll och i det här perspektivet styr
beslutsfattaren tillämparen. Efter genomförd implementering granskas hur

tillämparen följt direktiven. Granskningen sker i en process i flera steg, i vilken man
kan urskilja en styrningskedja från central till lokal nivå. Kedjans första led består av
beslutsfattare medan den senare delen består av tillämpare. Styrningen blir mer och
mer detaljrik ju längre ner i kedjan man kommer.

2.5.2 NEDIFRÅN OCH UPP- PERSPEKTIVET, ELLER BOTTOM-UP

Om uppifrån och ned- perspektivet anses vara det traditionella perspektivet anses
nedifrån och upp- perspektivet vara dess antites. Med botten menas att de lägsta
nivåerna inom förvaltningen styr implementeringen. Den faktiska politiken formas
inte i riksdagens utskott eller i kanslihuset, utan på arbetsförmedlingar och skolor
runt om i landets kommuner. Byråkraternas handlingsfrihet gör det möjligt för dem

och inte för politikerna att fatta beslut som formar politiken inom respektive område.
Detta beror på att politikerna i vissa fall saknar den specifika professionella
kompetensen. Beslutsfattarna kan emellertid fortfarande styra och påverka
verksamheternas förutsättningar genom anslag till olika verksamhetsområden.

Även inom detta perspektiv finns det olika skolbildningar. Richard Elmore och

Michael Lipskys teorier är de som främst framhävs när detta kommer på tal.

Elmores strategi innebär att man börjar från den lägsta tjänstemannen och arbetar sig
uppåt för att skapa en förståelse för implementeringsprocessen. Denna modell är
relevant för all slags implementering.

Michael Lipskys tes om närbyråkrater (street-level bureaucrats) är också en klassiker

på området. Närbyråkrater översätter Lipsky med offentligt anställda som har direkt
kontakt med allmänheten. Lipskys modell är, i motsats till Elmores modell, endast
giltig för vissa politikområden.  Teorin rör de som arbetar och utför sina dagliga
sysslor i närkontakt med andra människor exempelvis inom skolan. Byråkrati på
denna nivå är indelad i fyra olika grader, för vilka Lipskys teori gäller när samtliga är

uppfyllda. Teorin gäller inte när det finns en alltför stor styrning ovanifrån och den
gäller främst innehållet i verksamheten. För det första har den aktuella byråkraten en
direktkontakt med medborgaren, vilket inte är helt vanligt. För det andra är
handlingsfriheten relativt stor inom verksamhetsområdet. Byråkraten rör sig, för det
tredje, inom ett område där arbetsuppgifterna aldrig sinar. Sist nämns att klienterna

som byråkraten träffar i stor utsträckning är ofrivilliga.

2.5.3 SKILLNADER MELLAN DE BÅDA PERSPEKTIVEN

Förutom den uppenbara skillnaden att de två perspektiven har olika utgångspunkter
finns skillnader i hur man ser på olika lagar som styrinstrument. I uppifrån och ned-
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perspektivet bildar lagen utgångspunkt för analysen. Själva kärnan,
forskningsproblemet, består i att beskriva och förklara hur lagen implementeras. I det
motsatta perspektivet handlar det mer om en empirisk fråga. Har lagen någon
styrande inverkan? Om så inte är fallet utesluts denna ur analysen. En annan skillnad
är att uppifrån och ned- perspektivet utgår från beslutsfattarnas avsikter, medan

nedifrån och upp- perspektivet utgår från tillämparens agerande. Perspektivvalet
beror ofta på vilket politikområde som skall studeras.

2.5.4 DET INTERORGANISATORISKA PERSPEKTIVET

Det finns även ett mellanting mellan de två ovan behandlade perspektiven, det
interorganisatoriska perspektivet. Genom den traditionella modellen med styrning

uppifrån och- ned utgår man ifrån en hierarkisk styrfunktion för genomförandet av
politiska beslut. I realiteten är det oftare ett samspel mellan olika aktörer som styr
implementeringsprocessen. Dessa kan vara myndigheter eller privata intressen som
agerar tillsammans i olika nätverk.

2.6 OFFENTLIG VERKSAMHET OCH PROBLEM MED

IMPLEMENTERINGEN

Ofullständig implementering, eller misslyckanden i implementeringsfasen är en av
orsakerna till det stora intresset bland forskare för att studera det aktuella området.
Sannerstedt menar att misslyckanden ofta beror på att förvaltningen inte
implementerar det politiska beslutet i överensstämmelse med beslutsfattarnas

intentioner. Innebörden av misslyckad implementering skulle kunna vara flera. Är
det att programmet fungerar otillfredsställande, eller att det tillfälligt inte fungerar,
eller att de uppsatta målen inte kan nås?

Implementeringsfasen kan drabbas av ett flertal olika problem. Uppsatta mål för
politiska reformer kan vara vaga och ger ett stort tolkningsutrymme. Tänkta mål kan

vara motstridiga eller leda fram till konflikter. Det krävs helt enkelt resurser om
politiska beslut skall kunna genomföras. Bristen på resurser kvarstår trots förståelse
från politikernas sida. Implementering kan gå långsamt om den utsätts för komplexa
organisationer som allt som oftast fungerar trögt. Det förhåller sig även så att mindre
reformer är lättare att implementera än stora. Reformer och beslut som griper över

flera nivåer inom politiken kan vara svåra eller tidsödande att genomföra för att de är
så komplexa.

2.7 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR IMPLEMENTERING

En nästan oundviklig förutsättning för att implementeringsfasen skall lyckas är att
målen med policyn är klara och lätta att förstå samt att det finns förhandskunskaper

om relationen mellan åtgärder och effekter. Dessa förutsättningar finns inte inom så
många politikområden idag. För att implementeringen skall lyckas utan befintlig
förhandskunskap krävs att offentlig förvaltning utformas så att den kan vara flexibel
och på så sätt klarar av att hantera osäkerhet i implementeringsprocessen. Kravet på
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den offentliga förvaltningens flexibilitet ökar konstant då kunskapsläget inom många
områden snabbt förändras.

Sannerstedt menar att det inom implementeringsforskningen är vanligt att man anger
olika förutsättningar som bör vara uppfyllda för att implementeringen skall lyckas.
Dessa har ofta karaktären av ”goda råd” som riktas till beslutsfattarna och

tyngdpunkten brukar ligga på beslutsfattarnas handlingsfrihet. Sannerstedt fokuserar
på en rad förutsättningar som kan ligga till grund för en lyckad implementering

enligt nedan.

• Den direkta styrningen skall vara entydigt utformad så att
tillämparen inte missförstår beslutsfattarens intentioner.

• Den indirekta styrningen måste vara lämpligt utformad.
Strukturen får inte vara för komplex eller för stor, det skall även
finnas en tydlig ansvarsfördelning.

• Tillämparen måste ha tillräckligt med tid och resurser för att
kunna genomföra beslutet. Detta är nödvändigt för att beslutet

skall bli lyckat.

• Tillämparen måste tycka om beslutet för att kunna utarbeta det på
ett tillfredsställande sätt, annars är det möjligt att han eller hon inte
är tillräckligt motiverad att genomföra beslutet i enlighet med
beslutsfattarnas intentioner.

• Implementeringsfasen måste vara möjlig att kontrollera så att
beslutsfattaren kan försäkra sig om att tillämparen genomför
beslutet enligt dennes intentioner.

• Externa aktörer får inte försvåra tillämpningen av beslutet.

Bo Rothstein ställer sig kritisk till listor och kritiserar hårt följande punkter och

riktlinjer för en framgånsrik implementering:

• ”Vara klart formulerat och ha ett specifikt mål.

• Vara byggt på en riktig teori om orsak och verkan.

• Ge verkställaren tillräckliga legala medel att genomföra
programmet.

• Vara utformat så att målgruppen kan förväntas bete sig som avsett.

• Anförtros åt en skicklig och motiverad organisationsledning.

• Ha stöd av organisationer som representerar målgruppen.

• Ha stöd av centrala politiker och tjänstemän.

• Inte stå i konflikt med andra offentliga program.

• Inte genomföras om de socioekonomiska förutsättningarna är
dåliga.

• Ges tillräckliga finansiella resurser.
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• Anförtros åt offentliga organisationer som intar en sympatisk
inställning till programmet.

• Inte vara utformat så att det kommer i konflikt med
domstolsväsendet.” 

Rothsteins kritik av checklistorna grundar sig i att han finner det svårt att veta vad

man skall ha dem till. Han menar vidare att vissa av punkterna i listan är så självklara
att det är onödigt att dessa nämns, exempelvis den sista punkten. Listorna säger heller
ingenting om vilka faktorer som är viktigast eller, vilka program som är svårare att
genomföra än andra eller vilka former som är lämpliga för olika program.

Skolverket lyfter i skriften “Utan fullständiga betyg” fram ett antal faktorer som är

viktiga för att tolka utvecklingen av hur nya betygsreformer kommer eleven till gagn i
sin helhet. Dessa faktorer redogörs för i följande stycken. Främst brukar
individrelaterade- processrelaterade- och systemrelaterade faktorer nämnas.
Individrelaterade faktorer kan vara svårare för den enskilda skolan att påverka, men
har ändå blivit allt mer aktuella sedan det nya betygssystemet infördes och man blev

mer individfokuserad än tidigare. En faktor är den sociala situationen för eleverna.
Sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers skolresultat är tydligt. När
en elev börjar skolan är den redan präglad av sin omgivning och detta kan leda till en
problematik som inte alltid är så lätt att lösa. Dessa skillnader som eleven har i
kunskap mätt kan ha orsakats av olikheter i uppväxtmiljö i samma land eller i

klassbakgrund, ibland kan modersmål och uppväxtförhållanden i andra länder spela
in och ibland kan olika grader av religiositet vara avgörande.

Studier som genomförts oberoende av varandra kring varför en grupp elever inte når
skolans uppsatta mål och därigenom inte avslutar sin skolgång med fullständiga betyg
visar på att vissa orsaker framträder tydligare än andra. I intervjuer och andra

utredningar anger ofta rektorer och annan skolpersonal individrelaterade faktorer
som avgörande för om eleven lyckas eller inte. Det man inte tänker på är att de
individrelaterade orsakerna ofta är en följd av processrelaterade orsaker, som finns i
skolans miljö idag. Olika rapporter diskuterar detta väldigt ingående och trycker där
på att individrelaterade orsaksförklaringar kan bero på hur skolan fullgör sitt

uppdrag, det vill säga, de kan kopplas till processrelaterade faktorer.

Orsaksförklaringar på systemnivå innebär faktorer som är svåra för den enskilda
skolan att påverka på kort sikt, nationella styrsystem som ett exempel. En
problematik som lyfts fram inom det här området är likvärdigheten i betygssättning.
Ofta påpekas från olika håll (från lärare, föräldrar, rektorer, elever) att bedömningen

av elevens prestation görs på olika sätt på olika skolor. Vad ett sådant resonemang går
ut på är att en elevs prestationer kan bedömas som godkända på en skola men inte på
en annan.

Om den offentliga förvaltningen lär sig hantera dessa tre framgångsfaktorer för
implementering av olika system inom utbildningsväsendet har utvecklingen nått

långt. Då dagens samhälle är sammansatt av olika grupper ter det sig viktigt att ge
lärarna möjlighet och tid att utveckla sina pedagogiska färdigheter för att detta skall
gynna eleven och medborgaren på bästa sätt.
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2.8 IMPLEMENTERING PÅ LOKAL NIVÅ

Under senare år har den lokala nivån fått allt mer uppgifter att fylla inom såväl
utbildningsområdet som inom sysselsättningsfrågor och andra områden som tidigare
varit mer statligt reglerade. Med detta följer en tydlig tendens mot att
implementeringen blir allt mer lokalt inriktad och den lokala nivån får ett allt större

ansvar för att det framkommer lokala anpassningar för den enskilda medborgaren. 

2.8.1 KOMMUNAL SJÄLVSTYRELSE

Begreppet kommunal självstyrelse hör till gruppen svårdefinierbara begrepp. Ingvar
Hjelmqvist menar att den kommunala självstyrelsen står för att kommunen själv skall
bestämma över hela sin verksamhet och det som ligger inom dess område. Staten har

befogenhet att sätta ramar för självstyrelsen, vilket i förlängningen betyder att staten
styr kommunerna, men det finns även ett samarbete mellan de två parterna. En
annan forskare som skrivit mycket om detta är Jon Pierre. Pierre jämställer begreppet
kommun med primärkommun som han ytterligare härleder till ” den lokala,
kommunala, politiskt /administrativa apparaten med dess beslutande församlingar,

kanslier, förvaltningar och kommunägda bolag.”

Stig Montin, ytterligare en forskare inom området, poängterar fyra perspektiv på den
kommunala självstyrelsen. Dessa är kommunen som lokal förvaltning, kommunen
som lokal gemenskap, kommunen som producent av service på en marknad samt den
politiska kommunen. Tolkningen av det första perspektivet är att kommunen är

välfärdsstatens förlängda arm på den lokala nivån. Enligt det andra perspektivet
strävar politiken efter konsensus och styrs genom grundläggande sociala och
kulturella värden. Utgångspunkten för den kommunala politiken är lokala
förutsättningar och behov. Det tredje synsättet där kommunen som producent av
service på en marknad bygger, även det, på lokal efterfrågan och inte på centrala,

statliga krav. Kommunens service bör rikta sig till alla medborgare och därför vara av
kollektiv karaktär. Enligt det sista synsättet, där man refererar till den politiska
kommunen förutsätts medborgarna vara aktiva i skapandet av de framtida
förutsättningarna. Detta skall ske genom delaktighet i debatt och beslutsfattande.

2.8.2 DEN LOKALA STATENS HISTORIA

Första gången som begreppet ”den lokala staten” användes var i en
implementeringsstudie från  av Derthick New Towns In Town: Why a Federal
Program Failed i vilken man avsåg att studera en slags lokal statsapparats relation till
nationalstaten vid implementeringen av nationella politiska program. Jon Pierre själv
ser kommunen som en statsapparat på lokal nivå (en lokal stat) och det är vad studien

från  också handlar om istället för lokala politiska systems relation till
nationalstaten vid implementering av nationella program och reformer. Pierre för
även diskussion om likheter mellan nationalstaten och den lokala staten. Han menar
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att nationalstaten kan betraktas som ett nätverk av olika administrativa funktioner
och intressenter som kan komma att stå i konflikt med varandra, samtidigt som den
lokala staten kan beskrivas bestå av olika led av sektorsbaserade intressenter. De olika
delarna i den lokala staten handlar i olika miljöer, stöter på olika intressen och har
olika mål och strategier för sin verksamhet. 



2.8.3 FÖRHÅLLANDET MELLAN STAT OCH KOMMUN

Den kommunala självstyrelsen är en övergripande princip i relationen mellan stat och
kommun. Jon Pierre beskriver självstyrelsen med fyra faktorer. För det första är det
den offentligrättsliga ställningen och den legala statusen som kommunerna har
gentemot riksdag, regering, statlig förvaltning, landsting och enskilda medborgare.

För det andra är självstyrelsen avhängig kommunernas generella kompetens. Med
detta menas de uppgifter och de valmöjligheter som kommunerna har så som de
uttrycks i lagar och förordningar. Den tredje faktorn som är grundläggande för den
lokala självstyrelsen är den administrativa och ekonomiska kapaciteten. Enligt den
fjärde och sista faktorn har kommunerna ett politiskt utrymme genom sin skicklighet

att styra samhället genom sina politiska åtgärder. Det finns ett antal skillnader
mellan nationell politik och lokal politik. Den mest grundläggande skillnaden är att
lokal politik alltid lyder under de lagar och restriktioner som anges av den centrala,
nationella politiken.

Kommunernas självständighet gentemot staten har ökat kraftigt under senare år. En

orsak till detta är en kraftig decentraliseringsprocess där kommunerna både har åtagit
sig nya uppgifter och påtvingats andra. Det finns även områden som har varit
kommunala, men som nu lagts under staten, till exempel polisväsendet,
arbetsförmedlingen och domstolar. Områden som har kommunaliserats är exempelvis
skolan och sjukvården.



Under -talet stärktes självstyrelsen genom frikommunförsöken och andra
avregleringsreformer. I mitten av -talet stärktes statens inflytande återigen genom
regelstyrningen. Detta till trots har kommunernas självständighet ökat. Relationen
parterna emellan är dock komplex. Flera aktörer samspelar och gränsen mellan lokalt
och centralt kan vara svår att se. Staten styr fortfarande kommunerna på flera sätt.

Regeringen har lagstiftningsmakten och riksdagen sätter upp riktlinjer för den
kommunala verksamheten. Olika områden styrs på olika sätt. Inom skolområdet är
avregleringen till förmån för kommunerna påtaglig, medan det inom andra områden
fortfarande kan vara en stark statlig styrning. 

Den spänning som idag finns mellan kommun och stat har att göra med minskade

kommunala resurser kontra ökade statliga krav. Kommunerna har fått större ansvar,
men stödet i form av statsbidrag har inte ökat i samma omfattning.  Montin menar
att spänningen mellan stat och kommun kan bero på den kommunala
självständigheten kontra den statliga kontrollen.
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2.8.4 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN OCH DESS PROBLEMATIK

Ett problemområde som uppmärksammats under senare år är spänningarna mellan
kommunpolitikerna och tjänstemännen. Lundquist menar att problemet beror på att
andelen tjänstemän ökat kraftigt i kommunerna jämfört med politikerna och att det
på så sätt uppstått styrningsproblem. Vidare menar samma forskare att det är svårt att

avgöra vem som har mest makt över den lokala politiken och att detta ytterst är en
empirisk fråga. 

Jon Pierre har valt att belysa såväl externa som interna problem. Resursbristen ser
Pierre som ett av de större problemen för kommunerna att brottas med, men han
nämner även organisationen inom kommunerna som ett problem. Kommunerna har

även idag problem att rekrytera kompetent personal till sin verksamhet då de
konkurrerar med det privata näringslivet om personalen. Det låga politiska
engagemanget har i sin tur lett till att det är svårt att rekrytera personal till politiska
uppdrag. Slutligen nämner Pierre ”overload- problematiken”, allt fler frågor
politiseras i takt med att politikernas uppgifter vidgas och detta leder till en politisk

överbelastning.

2.9 TEORETISK SAMMANFATTNING

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av teorin som kommer att ligga till
grund för den empiriska undersökningen och den avslutande diskussionen.
Sammanfattningen bygger på faktorer ur teoriavsnittet som är betydelsefulla för

undersökningen.

Begreppet implementering avser genomförandet av politiska beslut, eller med andra
ord vad som egentligen händer då politiken konkret förverkligas. Innebörden av
implementeringsbegreppet är varierande. Tidigare i uppsatsen refereras till Premfors
definition av implementering, där han avser det led i policyprocessen som kommer

efter det formella beslutet vilket omfattar aktiviteterna fram till dess en handlingslinje
eller ett program blivit en fungerande verksamhet.

Policyprocessen består av flera beståndsdelar där implementering ingår. Det är därför
viktigt att man ser implementeringsfasen som en del av ett större sammanhang.
Lundquist och Bengtsson har skapat en modell för policyprocessen som delas in i fem

steg: initiering, beredning, beslut, implementering och utvärdering. Själva
implementeringen befinner sig mellan det formellt fattade beslutet och utvärderingen
och det är här beslutet blir förverkligat. Processen kan även delas in i en input- och
en outputsida. Till den förra hör det som leder fram till det formella beslutet och till
den senare hör själva verkställandet och uppföljningen av detsamma. Är avsikten att

studera genomförandet är det outputsidan som är av studieintresse. Man kan även,
som Municio gör, skilja mellan två olik faser i implementeringen, guidelinewriting
och field implementation. I den här undersökningen är det den senare fasen som
studeras, eftersom undersökningen handlar om hur riktlinjer och anvisningar omsätts
till praktisk verksamhet. Slutligen kan man även skilja på studier som genomförs ex

ante och ex post. Den här studien kommer att genomföras ex post eftersom avsikten
är att studera hur ett redan fattat beslut genomförts på utvald nivå.
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Inom implementeringsforskningen brukar man skilja på tre olika perspektiv på
relationen mellan beslutsfattare och tillämpare. Dessa är: nedifrån och upp-
perspektivet, uppifrån och ned-perspektivet samt interorganisatoriska nätverk. I den
här studien är nedifrån och upp-perspektivet aktuellt eftersom reformen som
genomfördes implementerades av närbyråkrater i sitt möte med medborgaren.  Det

är inte ovanligt att man anser att förvaltningens lägre tjänstemän har störst betydelse
för implementeringen. De tre olika perspektiven framträder sällan i renodlade
former. Snarare är det så att de synliggörs genom syntes mellan dem. Den här
uppsatsen är inget undantag från detta. Även här är det svårt att säga att det är ett
renodlat perspektiv som styr implementeringen. Uppifrån och ned- perspektivet är

utgångspunkten men det finns även ett starkt inslag av nedifrån och upp-perspektivet
då implementeringen praktiskt tillämpas. Eftersom undersökningen avser utbildning
och reformer på området och detta är centralt knutet till departement och andra
ämbeten ligger tyngdpunkten på tillämparna i de lokala förvaltningarna. I grunden
styrs nämnden av beslut från riksdag och regering. Detta ger uppifrån och ned-

perspektiv på studien, där den centrala utgångspunkten är beslutsfattarnas avsikter
och det auktoritativt fattade beslutet.

Implementering kan även styras med hjälp av lite grovt indelat, tre former. Dessa är
förvaltningsstyrning, organisationsstyrning och samhällsstyrning. Likheter finns
mellan dessa och de perspektiv som diskuterades ovan. I förvaltningsstyrning styr

politikerna implementeringen. I det andra perspektivet styr ett komplext nätverk av
myndigheter och intresseorganisationer. I det sista fallet är det den offentliga sektorns
anställda som styr. Här, precis som ovan, är det vanligare med synteser av de olika
formerna snarare än renodlade former. För den här uppsatsen är det
samhällsstyrningen som är av intresse vilket betyder att anställda inom den offentliga

sektorn har det största inflytandet över implementeringen. Inom skolan är det
kommunens tjänstemän, utbildningsnämndens politiker och kommunpolitiker. Det
är dessa representanters uppträdande gentemot allmänheten som skapar legitimitet
eller brist på legitimitet för utbildningspolitiken.

Inom implementeringsteorin uppmärksammas ofta problematiken med att

genomföra beslut. Detta innebär att förvaltningen inte genomför beslutet i enlighet
med politikernas intentioner. Vad en misslyckad implementering innebär och vid
vilken tidpunkt ett eventuellt misslyckande föreligger tvistar emellertid forskarna om.
Det tvistas även om när en implementeringsstudie lämpligast bör genomföras.
Bengtsson refererar till Sabatier som menar att det bör gå lång tid mellan

implementeringen av ett beslut och själva implementeringsstudien. En period på -
 år är lämpligt för att inte förhastade slutsatser skall dras.

Inom forskningsområdet är det vanligt att man listar vilka förutsättningar som bör
vara uppfyllda. Listorna riktas till beslutsfattarna och liknar mest goda råd om
resurser, kontroll och tid. Det säger egentligen ingenting om vilka faktorer som är

viktigast eller vilka åtgärdsprogram som är svåra att genomföra eller vilka
organisationsformer som ter sig bäst för olika åtgärdsprogram.
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Under - talet har kommunerna fått allt större ansvarsområde omfattande bland
annat ansvaret för skolan. Finansiella resurser från staten har inte ökat i samma
omfattning som ansvaret. Resurstillgången är ofta ett problem i genomförandefasen.
Det är möjligt att detta även varit ett problem inom skolan. Politiska beslut som
fattas centralt påverkar lokal ekonomi. Ur kommunal synvinkel minskar

statsbidragen samtidigt som kommunen tilldelas nya uppgifter. Detta kan skapa
frustration.

Kommunalt självstyre är ett väl förankrat begrepp i Sverige om än svårdefinierat. En
tolkning av begreppet är att det är ett uttryck för principen att kommunen själv skall
bestämma över sin verksamhet, organisation och ekonomi. Ramarna för självstyret

fastställs av staten, som därmed styr över kommunerna men utöver detta finns ett
samarbete mellan stat och kommun. Utbildningspolitiken som länge varit en statlig
angelägenhet har under senare år allt mer blivit en kommunal fråga.

Stig Montin delar upp kommunalt självstyre i fyra olika former varav två är av
intresse för den här uppsatsen, kommunen som lokal gemenskap och kommunen

som producent av service på en marknad. Det första synsättet står för att kommunen
själv skall driva sin politik med utgångspunkt i existerande lokala förutsättningar och
behov. Den senare modellen innebär att kommunens serviceproduktion skall baseras
på en lokal efterfrågan och således inte på statliga krav. 

Stat-kommun relationen är komplex och invecklad. Även om den enskilda

kommunen har befogenhet att utforma sin verksamhet enligt önskade principer har
staten möjlighet att inskränka kommunens handlande vid behov för det nationella
intressets skull. Kommunens lokala politik är alltid underliggande den nationella
politikens lagar. Klyftan mellan stat och kommun har ökat vilket kan vara beroende
av minskade resurser, den höga arbetslösheten och statliga krav som ständigt ökar.

Ökningen kan även bero på större önskan om självständighet från kommunerna
kontra ökad statlig kontroll.

Genomförandet av politiska beslut kan stöta på problem från olika håll. Sannerstedt
tar särskilt upp vaga mål som ger ett stort tolkningsutrymme och som kan vara lätta
att ta till sig och förstå, men svåra att förverkliga och uppnå.  Inom

utbildningsväsendet finns uppsatta mål för vad eleverna skall lära sig för att erhålla ett
visst betyg. De uppsatta betygsdokumenten kan uppfattas som allmänna och inte
riktade och därför kännas som svåra att uppnå. Om målen var för klara och direkt
formulerade kan risken vara att det inte lämnar något tolkningsutrymme. Skolan som
institution är också väldigt komplex, vilket bidrar till en trögrörlighet och det i sin tur

medför att det tar lång tid för implementeringen. Generellt är det lättare att
implementera en mindre reform än en stor.  Byte av betygssystem är en stor reform
inom skolan vilket ytterligare kan medföra konflikter och frågor som i sin tur kan dra
ut på tiden och resultera i att betygen sätts utan att eleven har sett direktiven för
detta.
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3 SVENSK UTBILDNINGSHISTORIA

I följande kapitel redovisas utbildningens historia i Sverige. Den politiska enigheten
kring skolans utveckling har under åren varit stor vilket påvisas nedan.

3.1 SKOLAN FÖRE 1900-TALET

Under -talet uppnådde Sverige en position som en av Europas ledande stater.

Orsaken till detta var främst ett antal vunna krig som ledde till stora landerövringar
vilka antingen inkorporerades eller förvaltades som provinser. I de fall landområdena
förvaltades som provinser såg man det som viktigt att så snabbt som möjligt knyta
dessa till staten. Här kom skolpolitiska åtgärder som värdefulla redskap. Än idag kan
vi se resultat av detta genom universiteten i Lund och Dorpat. I och med denna

enorma expansion och kraven på förvaltning av de nya territorierna krävdes utbildat
folk. Sveriges position som stormakt ställde krav på juridiska och lingvistiska
färdigheter som användes i olika förhandlingar.

Folkundervisningen gjorde också framsteg under denna era, även om den var av
mindre karaktär. I slutet av -talet ökade stödet för en ordnad folkundervisning

genom förekomsten av häxförföljelser vilka ansågs kunna motverkas genom
undervisning. Följaktligen blev det kyrkan som kom att stå för undervisningen i
enlighet med  års kyrkolag.

I och med stormaktsväldets fall kom betydande förändringar för det svenska
samhället. Istället för att inrikta sig mot de storpolitiska ambitionerna fick man nu

fokusera sig på de inrikespolitiska förhållandena. Det var även under den här tiden
som en medelklass med politiskt, socialt och kulturellt intresse växte fram. -talet
framstår som en mellanperiod mellan två stora epoker i svensk historia när man talar
om skolväsendet. Folkundervisningen var fortfarande en kyrklig angelägenhet ännu
en period även om den europeiska debatten om statliga inslag satte sina spår även i

Sverige. De privata skolorna utvecklades kraftigt under denna period och främst i
Stockholm där de högre klasserna i samhället föredrog detta framför de offentliga
skolorna som fick en markant ”fattigprägel”.

Grunden för det moderna Sverige- det industrialiserade, den demokratiskt styrda
välfärdsstaten tryggades under -talet.      kom den första svenska

folkskolestadgan. Före  hade kyrkan under många år tillbaka stått för all
folkundervisning, främst i syfte att förbereda barnen för nattvardsgången. I stadgan
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fanns det fastslaget en plikt att förvärva vissa färdigheter och kunskaper som för all
del kunde ske inom hemmet (vilket under lång tid var vanligt). Församlingar och
socknar var skyldiga att hålla med folkskolor överallt. I många kommuner saknades
helt bestämmelser om hur långa skoldagarna fick vara eller hur undervisningen skulle
struktureras och hur klasserna skulle delas in. Skolgången var även för många mycket

ojämn då föräldrarna inte alltid skickade sina barn till skolan.

Under följande decennier byggdes en skolorganisation upp runt om i riket.
Uppbyggnadsperioden slutade med normalplanen  och den nya folkskolestadgan
från . När denna period var avslutad fanns två skilda skolsystem i funktion, det
statliga läroverket (förberedande för akademiska studier )och den kommunala

folkskolan. Den största uppgiften under åren - blev att arbeta med att
integrera de två systemen. Politikerna var starkt delade i två läger i fråga om
folkskolan. Den ena sidan som bestod av liberala politiker yrkade att det var statens
plikt att sörja för en ”medborgerlig uppfostran” då man såg att det var en
förutsättning för det konstitutionella styrelseskicket. Motparten till detta menade att

all annan undervisning än den som var rent religiös var en fråga för hemmen. Risken
med undervisning för alla, sades vara en allvarlig fara för den allmänna ordningen och
samhällets lugn och stabilitet om den breda massan skulle erbjudas förkovran i annat
än kristendom.

Vissa problem med att få folkskolestadgan att fungera ledde till inrättandet av en

särskild avdelning för skolfrågor inom ecklesiastikdepartementet år . För att se till
att socknarna fullgjorde sina skyldigheter enligt lag inrättades folkskoleinspektörer
. Till en början var detta inte något stort arbete, men kom att bli en allt viktigare
kontrollfunktion för staten då det gällde utbetalning av statsbidrag som exempel.
Statsbidrag utbetalades om villkor om examinerade lärare och lokaler uppfylldes av

kommunerna. Liberalerna ansåg att detta var inskränkning i det kommunala
självstyret som infördes  . Från  till  utbetalades statsbidragen i
förhållande till kommunernas lärarkostnader.

3.2 SKOLAN UNDER 1900-TALET

Under -talet lades skolväsendet under staten, administrativt sett, istället för

under kyrkan där det legat tidigare. Den nya skepnaden förändrades från att vara en
kyrklig angelägenhet knuten till den enskilda församlingen till att bli en allt mer
statlig fråga. Efter att  års läroverksstadga tillkom och då folkskolestadgan
utvecklades , inrättades nya ämbetsverk och domkapitlen fick därmed avstå
huvuddelen av sitt inflytande över skolområdet. Det kom emellertid att dröja ända

fram till  innan domkapitlen helt förlorade sitt inflytande över skolan. Detta trots
att kritiken växt sig stor mot dessa för bristande kunskap i skolärenden sedan -talet.
Grunden för skolans administrativa strukturer lades mellan åren - vilket
betyder att det främst var liberalerna som fastställde strukturen och inrättade de
statliga ämbetsverken som i sin tur ledde till en stark centralisering. 
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-talet visar på en stor expansion, kvantitativt sett. I synnerhet gäller detta åren
efter . Folkskolan utvecklades både kvalitativt och kvantitativt under den här
perioden. Den sexåriga skolgången utvecklades först med fortsättningsskolan 
som mellan - blev ett obligatoriskt sjunde år. Kvalitativt stärktes skolan
genom bestämmelser om antal elever och lärare per klass.  Första steget mot en

nationellt likformig undervisning kom  genom centrala tim- och kursplaner. 

 beslutade riksdagen att det nionde året skulle inrättas och / var
förändringarna helt genomförda i grundskolan. Parallellskolsystemet, folkskola kontra
läroverk, ersattes med obligatorisk grundskola för alla i åldrarna - år under
efterkrigstiden. 



Forskare talar om två reformcykler för skolan. Själva uppbyggnadsskedet brukar anses
sträcka sig från -. Efter  inriktades reformerna mot målstyrning och det
var först då som det ansågs naturligt att ge kommunerna större ansvar för skolan. 

Skolöverstyrelsen etablerades  med uppgift att forska kring utbildning och
pedagogik. Inom SÖ bildades en särskild grupp som kallades Pedagogiska nämnden

vilken arbetade med uppföljning av de omfattande reformer som skolan i Sverige
utsatts för under längre tid, efter politisk överenskommelse. SÖ fick emellertid inte
det genomslag som vissa önskat och andra fruktat och dess arbete bedrevs i mindre
skala än vad som var tänkt. 

Om - och -talet präglades av vänsterrörelsen i den skolpolitiska debatten så

kom -talet att präglas av kunskapsrörelsens krav på den under tidigare decennier
kravlösa skolan. Under Olof Palmes regeringstid fick dåvarande utbildningsministern
Bengt Göransson i uppdrag att stärka skolans ställning som kunskapsutvecklande i
samhället. För att möta upp det kravet förstärktes utbildningen i matematik och
svenska. I linje med detta titulerades skolpropositionen  ”Växa med kunskap”

och  års läroplanskommitté döpte sitt betänkande till ”Skola för bildning”.
Ytterligare tecken på förändringar under - och - talet var beslutet om ny
läroplan och nytt betygsystem för grundskolan som fattades .

3.3 CENTRALISERING OCH DECENTRALISERING

Fram till omkring  har den svenska skolan karaktäriserats som en uniformerad

och centraliserad institution. Det faktiska inrättandet av folkskoleinspektionen på
-talet spelade en stor roll för fördelandet av statsbidragen och kontrollen av
timplanerna. Statsbidragen var öronmärkta för att täcka utgifterna som de statliga
reformerna medförde för skolorna. Resurs- och regelstyrning var av stor betydelse
då skolan åtog sig nya uppgifter och att anställa personer till nya befattningar.

Genom att öronmärka statsbidragen och genom att upprätta
behörighetsbestämmelser styrde statsmakten skolans utveckling i uniforma banor i
hela landet. Denna utveckling bröts på -talet och följdes av en rad betydelsefulla
reformer de kommande decennierna. Den främsta anledningen till att arbetet med
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statsbidragen avskaffades var att resursutnyttjandet skulle förbättras genom att belysa
lokala behov och förutsättningar och arbeta utifrån dessa. 

Decentraliseringsideologin kan sammanfattas i tre punkter:

• Staten skulle sätta upp mål och innehåll i skolan för att garantera
en likvärdig utbildning för alla elever i skolan.

• Kommunen, inte längre staten, skulle ta på sig det direkta ansvaret
för driften av den pedagogiska verksamheten.

• Statsbidragssystemet skulle utformas på så sätt att kommunerna
skulle få större möjligheter att fritt disponera skolans befintliga
resurser och därmed skapa önskvärda lokala variationer och

anpassningar.

Denna ideologi har utvecklats under gångna decenniet till att även omfatta ett ökat
lokalt ansvar för målen inom skolan.

Det som hände  brukar kallas skolans kommunalisering och innebar att
kommunernas ansvar för genomförande och resultat blev unisont och konsekvent

med hänsyn till den allt mer tydliga centrala målstyrningen. En förändring var att
lärarna inte längre skulle vara statligt reglerade i sina tjänster. Den nya
ansvarsfördelningen indelades i tre nivåer- staten, kommunen och skolan.
Förändringen i ansvarsfördelningen har en stark inriktning mot den enskilda skolan i
frågor rörande verksamhetens organisation, resursfördelning och resultat. En

förändring av denna karaktär innebär en förskjutning av beslutsfattandet till den
enskilda verksamheten, skolan. Meningen är att handlingsfriheten lokalt på skolan
skall öka.

De stora förändringar som genomfördes i början av -talet krävde även en
omarbetad läroplan. Lpo  började användas i februari . Läroplanen från 

omfattar inte frågor rörande organisation, arbetsplanering, metoder och arbetssätt
utan är istället fokuserad på mål och riktlinjer. Ingenting finns skrivet om hur målen
skall nås. Målen är av två olika slag, mål att sträva efter och mål som skolan har ett
ansvar för att ge alla elever möjligheter att nå.

3.4 SKOLVERKET

Skolverket bildades  som en följd av att ansvaret för skolan förändrades. Statens
tidigare osvikliga styrning ersattes vid den här tiden av ett målstyrt system som
innehöll ett stort lokalt ansvar. Kommunerna skulle från och med nu ansvara för
organisation, personal och resurser till skolan. Skolverket skulle i denna process samt i
en tid framöver fungera som en stödfunktion för kommunerna.



Allt eftersom utvecklingen med decentralisering gått vidare har skolverket fått allt
mer ansvar. Sedan  ingår även barnomsorgen i förpliktelserna, det vill säga
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, samt den nya skolformen förskoleklass
(före detta lekis). All pedagogisk verksamhet som rör barn och ungdomar skall nu ses
som en helhet med ett gemensamt synsätt på utveckling och lärande.
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För såväl barnomsorgen som skolan i Sverige anger riksdagen och regeringen de
nationella målen och riktlinjerna. Dessa bestämmelser finns i olika dokument som
skollagen, i läroplanerna och i olika förordningar. Bestämmelserna skall styra
innehållet i barnomsorgen och skolan och ska garantera en så likvärdig verksamhet
som möjligt oavsett var i landet denna verksamhet anordnas.

Skolverkets huvudsakliga uppgift är att aktivt sträva i riktning mot att de nationella
målen för barnomsorgen och skolan uppnås. För att på ett rimligt sätt få kunskap om
verksamheterna och dess arbete och situation i samhället samt bidra till utveckling
arbetar Skolverket med uppföljning, utvärdering, utveckling, forskning och tillsyn.

Statliga utbildningsinspektörer är tillsatta för att granska kvaliteten i den svenska

skolan. Inspektörerna undersöker vilka möjligheter och svårigheter dagens
utbildningsinstitution har med att uppfylla de nationella målen och lämnar därefter
förslag till förändringar. Inspektörerna rapporterar direkt till regeringen.

Skolverket utarbetar kursplaner, betygskriterier samt allmänna råd för skolorna. Den
statliga rektorsutbildningen hör också till Skolverkets arbetsområde liksom

godkännande och tillsyn av fristående skolor ute i kommunerna. Även den svenska
undervisningen i utlandet som uppbär statsbidrag tillhör Skolverkets ansvarsområde.

Fortlöpande ger Skolverket information om läget i svensk barnomsorg och skola till
såväl regering och riksdag som kommuner och allmänhet. Informationen är ett
viktigt underlag för beslut om och i vilket takt utveckling av verksamheterna skall

ske.

Skolverket har en central del i Stockholm och en organisation med enheter
lokaliserade till elva orter runt om i landet, så kallad lokala enheter. Enheterna deltar i
verkets totala verksamhet och arbetar med att fånga upp olika signaler utifrån sina
verksamheter, värderar information, analyserar den kunskap Skolverket tar fram om

skolan i Sverige samt arbetar med att sprida kunskap till bland annat kommunerna.
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4 BETYGSSYSTEMET I TVÅ OLIKA
KOMMUNER

För att få ett perspektiv på hur betygsystemet uppfattas och hur systemet är uppbyggt
har det här kapitlet en struktur som börjar med att beskriva hur det infördes och
sedan vad det är uppbyggt på för grunder och hur det tillämpas lokalt. Resultatet

redovisas i det här kapitlet som även kommer belysa problem med tillämpningen av
det. Intervjuerna som genomförts i Arboga och Örebro kommer in som viktiga delar
i det här kapitlet.

4.1 INFÖRANDET AV BETYGSSYSTEMET

Höstterminen  inleddes med seminarier och workshops för lärare och annan

personal runt om i landets grundskolor. Nu skulle ett nytt betygssystem
implementeras. Det gamla betygssystemet med siffror  till  skulle överges för ett
betygssystem baserat på individens förmåga att uppnå de nationella och lokala målen
i ett specifikt ämne. Detta skulle betygsättas enligt metoden G (Godkänd), VG (Väl
Godkänd) och MVG (Mycket Väl Godkänd).

Systemet var inte bara nytt för lärarna utan även för eleverna. Den inledande fasen
innebar för lärarna att de skulle sätta sig ner och utarbeta mål i sina respektive ämnen
samt hur dessa mål skulle uppnås och vad man behövde göra för att uppnå respektive
betygskriterium. Lärarna upplevde detta som mycket svårt då de saknade
handledning i sitt arbete. Både i Arboga och i Örebro har detta varit genomgående i

intervjuerna. Uppstartningsskedet kunde ha underlättats för lärarna om det funnits
någon vägledning. En utsträckt hand kom då lärarna i Arboga fick gå på ett
seminarium där en lärare från en annan kommun kom och berättade hur man i den
kommunen som lärare hade arbetat med detta tidigare under sommaren. På en av
skolorna bildades även samverkansgrupper där lärare kunde diskutera sig fram till vad

som skulle vara rimligt och möjligt för eleverna. De nationella kraven kunde följas till
viss del, men det var ändå det specifikt lokala som skulle statueras i detta första skede.

Den faktiska implementeringen av det nya betygssystemet möttes enligt respondenter
av viss skepsis i utbildningsnämnderna. Flera orsaker kan nämnas men den absolut
främsta faktorn var känslan av att staten gick in och styrde utöver den kommunala

självstyrelsen. Det upplevdes helt enkelt som att det bara var för kommunerna att
rätta sig efter statens handvisning. Den allmänna uppfattningen som
respondenterna förmedlar är att det existerade ett utbrett missnöje med det gamla
betygssystemet. Normalfördelningskurvan som låg till grund för hur betygen skulle
fördelas i en klass var inte rättvis. Ett typexempel var när en lärare som inte följde
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formen och automatiskt blev tvungen att försvara både sig själv och sina elever inför
rektor som självklart ställde sig undrande till varför just den här klassen skulle kunna
vara annorlunda.  Systemet som det var inbjöd inte till några objektiva
bedömningar av elevens faktiska prestation och kunskap i ett ämne.

4.2 KÄRNÄMNEN OCH KURSPLANER

Från staten kommer styrdokument för utbildningen i Sverige och uppbyggnaden av
dessa styrdokument är ett uttryck för den decentraliserade ansvarsfördelningen som
idag delas mellan staten, kommunerna och skolan. I styrdokumenten uttrycker staten
de nationella ambitionerna och kraven som skall gälla för att garantera en viss
likvärdighet i skolan i Sverige. För de mål som satts upp som nationella har

kommunerna valfrihet att välja arbetssätt och metoder, bara man klarar av att infria
dessa mål.

Det är idag två parallella processer som styr skolan och som behöver koordineras med
varandra. På nationell nivå bestäms utbildningens inriktning, ämnen som skall ingå i
utbildningen, vilka mål och riktlinjer som skall gälla och vad eleven skall kunna för

att bli godkänd. På lokal nivå åligger det lärare och elever att tolka målen och ta
ställning till vad man skall välja ut för att precisera innehållet i kursplanerna. Detta
innebär att de skall ta ställning till hur man vill arbeta för att uppnå målen i
utbildningen samt hur man vill organisera undervisningen. För att detta skall fungera
behöver både lärare och elever vara införstådda med de krav som kursplaner och

betygskriterier innehåller samt att lärarna finns till för eleverna för att stödja och
hjälpa dem i detta arbete så att innehållet i dokumenten kan förstås. Det är upp till
lärarens erfarenhet och kunskap att tillsammans med eleverna välja metod för
arbetet.

4.2.1 KURSPLAN

Kursplanerna har reviderats både till innehåll och till form sedan de infördes . De
förändringar som genomförts har gjort det utifrån förändringar i samhället som inte
harmoniserat med dokumentets första struktur. Mål och betygskriterier har setts över
och kompletterats med kriterier för betyget Mycket Väl Godkänd. Tidigare har det
inte funnits några direkta kriterier utan det har varit en bedömningsfråga som ålåg

läraren.

Kursplanerna är uppbyggda på det sättet att de inleds med ett avsnitt som heter
”Ämnets syfte och roll i utbildningen”. I det avsnittet motiveras varför ämnet är en
del i elevernas utbildning samt hur ämnet bidrar till att eleverna får de kunskaper de
behöver för att leva och verka i samhället. Därefter följer ett stycke som heter ”Mål

att sträva mot”. Dessa mål är utformade så att skolan skall veta vilka kunskaper man
skall sträva efter att varje elev skall utveckla under sin studiegång. ”Mål att sträva
mot” är inte på något sätt svåra mål för en elev att uppnå eller bara vara avsedda för
en viss grupp utan de är allmänt utformade och har samtliga elever som målgrupp.
När lärarna tillsammans med sina elever skall planera utbildningen kan målen vara en

bra utgångspunkt. Nästa förklaringsvariabel är ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”.
Här beskrivs ämnets springande punkt, dess innehåll och centralt viktiga begrepp.
Avsnitten ser olika ut i kursplanerna för olika ämnen. Vissa ämnen kan beskrivas i
centrala delar eller kompetenser medan andra ämnen kan beskrivas utifrån en mer
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processinriktad struktur. Efter detta avsnitt följer ett som heter ”Mål att uppnå” som
beskriver vad varje elev minst skall ha uppnått för kunskaper vid femte respektive
nionde året för att få betyget Godkänt. Nationellt fungerar det här målet som ett
redskap för att nå en likvärdig utbildning över landet och skall ses som ett krav på
den lokala skolan att ge alla elever en miniminivå av kunskaper. Målet har även en

funktion som indikator till om undervisningen fungerat och på vilken nivå alla elever
befinner sig. För den enskilda individen/eleven fungerar målen under år fem som en
fingervisning om vilket stöd en elev eventuellt skulle kunna behöva för att uppnå
målen år nio. De skall även fungera som en kommunikationspunkt mellan lärare och
föräldrar om elevens utveckling och kunskaper. Under år nio i utbildningen fungerar

målen som en bedömning av om en individ/elev uppnått målen som krävs för att få
betyget Godkänt. 

Det är främst tre aspekter som präglat den senaste revideringen av betygssystemet.
Konkretiseringar av hur varje ämne i sig kan bidra till kunskapsmålen i läroplanen är
en del i arbetet. Med det menas att det skall gå att hitta läroplansmålen i

kursplanerna. Sedan har en del gjorts för att åtskilja det nationella och det lokala, det
skall vara tydligt. De nationella kursplanerna skall fungera som en ram för ett ämnes
innehåll och det skall beskriva vilka kunskaper som skall eftersträvas. Hur
kunskaperna skall erhållas är upp till lärare och elev att bestämma om. Den delen
åligger nu helt de lokala kursplanerna att beskriva och har således lyfts ur de

nationella dokumenten. En annan del i arbetet har varit att knyta ihop grundskola
och gymnasieskola så att det skall kännas för eleven som att det ena är nödvändigt för
att klara av det andra.

4.2.2 BEDÖMNING

I betygskriterierna finns ett avsnitt som benämns som ”Bedömningens inriktning”

och som beskriver vilka kunskaper och kvaliteter som skall bedömas oavsett
betygssteg. Detta är ett stöd för den bedömning som sker lokalt ute på skolorna.
Ambitionen har varit att skapa en bedömningsgrund för lärarna att stå på. Här är det
viktigt att lärarna stämmer av de egna bedömningsgrunderna med de nationellt
uppsatta målen. Bedömningen skall utgå från vad eleven kan utifrån de mål som

anges i dokumenten.

Betygskriterierna anger hur bedömningen i varje ämne för betygen Väl Godkänd och
Mycket Väl Godkänd skall se ut. Det högre betyget innefattar det lägre vilket innebär
att för att uppnå MVG måste eleven ha kunskaper som täcker såväl VG som MVG i
ett ämne. Det har fört med sig att i många ämnen så är kriterierna för det högsta

betyget lägre än för betyget näst innan. Steget mellan VG och MVG är inte lika stort
som steget mellan G och VG. Det förekommer att kriterierna för VG och MVG
bygger på samma kvaliteter och ibland träder nya kvaliteter fram för betyget MVG.
Kriterierna som skall bedömas är klart relaterade till ämnets kärna och inte bara
”tagna ur luften”. De egenskaper som skall bedömas för de högre betygen är inte att

se som någon slags överkurs i ämnet utan huvudregeln är att alla elever skall kunna nå
även de högre betygen. För att få betyget skall emellertid eleven uppnå samtliga
kriterier som är uppsatta. Om eleven har särskilda kunskaper inom något eller några
områden kan detta kompensera brister som eleven kan ha inom ett eller ett par andra
områden. Målet är att eleven skall bedömas utifrån sina kunskaper, inte bara de

kunskaper som eleven tar till sig under lektionstid utan samtliga kunskaper som
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eleven besitter skall ingå som grund för bedömningen. Kunskaper kan ha utvecklats
genom andra sammanhang som eleven ingått i.

4.2.3 MÅL OCH KRITERIER

Vid en jämförelse mellan olika mål och kriterier så finns det samband mellan hur de
är skrivna och vilken funktion de har. I ”Mål att sträva mot” används en

begreppsapparat som består av utveckla, fördjupa, tillägna sig och bli förtrogen med.
Varför denna apparat används är att det inte skall finnas någon gräns för utvecklingen
inom ämnet. Inom ”Mål att uppnå” beskrivs vad eleven själv skall kunna ge uttryck
för genom att använda sin kunskap och därmed uttrycks en kunskapsnivå som alla
elever skall nå. I betygskriterierna beskrivs hur eleverna skall kunna visa sina

kunskaper genom verb. Exempel på verb som är kunskapsbevisande är: exemplifiera,
argumentera, reflektera över och förklara och beskriva. I såväl mål som kriterier
betonas elevens kunskap i att se samband, likheter och olikheter och konsekvenser
som mycket viktig för betygsättningen. I och med detta bedöms inte bara
kunskapsområden vid betygsättning utan även olika kvaliteter i kunnande som är

viktiga för att en elev skall kunna ta ställning samt agera ute i samhället.

4.3 GRUNDSKOLAN: ELEVER UTAN FULLSTÄNDIGA BETYG

Skolverket har genomfört en studie på uppdrag från regeringen angående faktorer
som kan ligga bakom att elever inte lyckas ta sig igenom sin grundskoleutbildning
med fullständiga betyg. I många avseenden sammanfaller de resultat jag fått fram

genom intervjuer med Skolverkets studie. Genomgående är att lärarnas svar tenderar
att ge skolan den största kritiken avseende det ökade antalet elever utan fullständiga
betyg. Skolverket kallar detta processrelaterade faktorer, det vill säga att det ligger
inom skolans och skolpersonalens ansvarsområde.  Det finns även så kallade
individrelaterade faktorer samt systemrelaterade faktorer som kan nämnas som orsak

till varför en elev inte lyckas uppnå målen med sin utbildning. Huvudsakligen ligger
fokuseringen i den här uppsatsen på de processrelaterade faktorerna på grund av att
dessa framkommit tydligast under intervjuerna. Kortfattat nämns dock de övriga två
faktorerna i slutet av detta kapitel.

4.3.1 PROCESSRELATERADE ORSAKER

Orsaker som ryms inom begreppet processrelaterade orsaker är komplex men delas
huvudsakligen in i fyra grupper:

• Skolans roll och attityd mot elever och föräldrar

• Anpassning av arbetssätt efter elevens behov

• Stödinsatsernas karaktär och omfattning vid behov

• Redovisning av krav och förväntningar från skolans sida på
eleven.

Skolverket ser det som en avgörande faktor att eleven känner förtroende för
personalen på skolan för att känna sig motiverad att studera och få godkända betyg.
En elev vill känna att läraren och personalen på skolan bryr sig om just deras skolgång

och situation. Detta kan bero på olika orsaker. En av dessa kan vara att de inte
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känner ett sådant förtroende för någon annan vuxen i den sociala närheten.
Respondenterna i min undersökning ser också detta som ytterst viktigt. Lärare som
har kontakt med sina elever, kan föra en dialog för att överbrygga eventuell
förtroendebrist. Det kan komma att dyka upp problem när det gäller det här området
då klassernas storlek kommer att bli större i och med större barnkullar. Då blir det

svårare för läraren att finnas till och erbjuda hjälp och engagemang.

Det nya betygssystemet bygger på att lärare, elever och föräldrar engagerar sig allt mer
i elevens skolgång för att tillsammans nå målet som är fullständiga betyg. I en
undersökning som Skolverket genomförde visade det sig att de kommuner som ligger
sämst till i betygsstatistiken har elever som upplever att de inte har bra kontakt med

sina lärare. Detta gäller för betygen i de ämnen som eleven inte fått godkänt i.
Eleverna anser att de haft bättre kontakt med sina lärare i ämnen som betygen varit
bättre i. Respondenterna i min undersökning håller med om de här tendenserna och
kan känna igen dem från sin egen situation i sina klasser. Relationen mellan lärare
och elever kan emellertid tolkas på olika sätt beroende på vem som blir tillfrågad. Om

eleven exempelvis inte känner att den har förtroende eller bra kontakt med en lärare i
ett ämne kan läraren eller övrig personal kanske uppfatta situationen på ett helt annat
sätt.

Idag är det viktigt att kunna anpassa studiesituationen till olika elevers behov. Detta
är viktigt av flera orsaker. En av dessa kan vara att eleverna idag kommer från så

varierande familjeförhållanden och kulturer att det behövs flera olika typer av
pedagogik vid inlärning. Detta leder i sin tur till höga krav på flexibilitet och
vidsynthet inom lärarkåren och utbildningssystemet. En möjlighet som flera
respondenter har nämnt är att via seminarier eller kurser på studiedagar fördjupa sig i
nya pedagogiska instrument för att om möjligt testa detta på sina elever. Olika

trender finns även i tillvägagångssättet för undervisningen i skolan precis som det
finns på andra områden. Under en tid har så kallade elevaktiva undervisningsmetoder
varit väldigt varmt omtalade för att de engagerar den enskilda eleven i
undervisningen. Elevaktiva arbetssätt ställer relativt höga krav på den enskilda eleven
vilket inte passar alla elever och detta kan i sin tur leda till problem med att uppnå

fullständiga betyg i ett ämne. I en förlängning kan eleven anses inte leva upp till de
pedagogiska intentionerna som ligger bakom det aktiva arbetssättet och anses då
heller inte ha förutsättningar att klara av att ta det personliga ansvaret som åligger
dem. 

I motsatts till ovanstående pedagogik finns det traditionella förmedlingspedagogiska

inslaget kvar i en del skolor. Vad som förmedlas är upp till lärarens kunskap och
ambition, vilket har kritiserats från förespråkare av elevdeltagande. Ytterst visar
Skolverkets rapport på att det är storleken på elevgrupperna som är avgörande för
huruvida den enskilda eleven uppnår fullständigt betyg eller ej. Samma rapport visar
också att den lärare som undervisar stora grupper kan ha svårt att hinna med att

individualisera undervisningen i den omfattning som egentligen skulle behövas.
Elevernas respons har visat på samma sak, nämligen att de kan känna att det är
stökigt och svårt att koncentrera sig om undervisningen sker i för stora grupperingar.
Man arbetar hellre enskilt eller i alla fall i mindre grupper. 

Skolans sätt att belysa vilka krav som ställs på eleverna för att de skall uppnå ett visst

betyg är ytterligare en punkt som beskrivits som viktig i debatten. Det finns även
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exempel på elever i Skolverkets utredning som inte har hört talas om några kriterier
för respektive betyg eller som inte har vetat om att de befunnit sig på gränsen till
godkänt eller icke godkänt. Lärare har betonat att undervisningen är mycket
varierande beroende på lärare och elever. Eftersom eleverna läser flera ämnen med
flera lärare kan det vara svårt att avgöra vad som är krav och vad som är

rekommendationer från läraren och som ger resultat i när det är dags för
betygsättning. Orsaken till ett sådant här problem kan vara att lärare inte sinsemellan
har diskuterat detta och formulerat en gemensam bedömningsgrund för eleverna.
Detta kan i sin tur vara orsakat av att man inte strävar efter samma förhållningssätt
gällande vilken kunskap som eleverna skall sträva mot.



Somliga elever som inte är godkända i ett eller flera ämnen kan ha valt att fokusera sig
på kärnämnena för att komma in på den gymnasieutbildning de vill studera på.
Systemet som det fungerar idag, uppmuntrar eleverna till just detta. I en utredning
från Skolverket konstaterades att skolorna hade svårt att erbjuda sina elever stöd och
hjälp i annat än skolans kärnämnen. 



4.3.2 ÅTGÄRDER MOT PROCESSRELATERADE ORSAKER

De åtgärder som ryms inom processrelaterade faktorer är bland annat förändringar
inom skolans organisation och inom den befintliga kompetensen, direkta insatser
mot eleven eller individen och stödinsatser som ligger utanför grundskolan.

Förändringar inom skolans organisation och inom den befintliga kompetensen kan

bestå av inrättande av undervisning i mindre grupper för att eleverna skall kunna
erbjudas en mer direkt kontakt med läraren. Det kan komma att bli mer aktuellt i
och med att barnkullarna blir större och att läraren då kan erbjuda sin klass den här
möjligheten. Det kan även vara en nödvändighet för att engagera eleverna i
diskussioner av olika slag till exempel om betygssystemet. Respondenterna i Örebro

såväl som i Arboga har nu arbetat med det nya betygssystemet under en tid och
känner att de nu kan föra en dialog dels inom lärargrupper ute på skolorna och dels
med elever i klasserna. Flera av lärarna har upplevt att det funnits ett behov hos
eleverna att diskutera läroplaner och betygskriterier.

För att kunna erbjuda eleverna den mest stimulerande miljön inom skolan är det

också möjligt att lärarna grupperar sina elever när undervisning skall ske. Den här
grupperingen kan se ut som så, att de mest studiemotiverade eleverna grupperas ihop
på samma sätt som de inte lika studiemotiverade eleverna grupperas på sin sida.
Enligt Skolverkets undersökning gynnar inte detta de elever som inte är lika
studiemotiverade i lika hög grad som man tidigare trott. En generell indelning gynnar

istället eleven bättre än det förra förslaget på gruppindelning.

Respondenterna i den här undersökningen har även tagit upp problemet med
kontakten som de har med sina elevers föräldrar. Om en elev har ett problem som
läraren upplyser föräldrarna om, känner de ofta att de har problem att få föräldrarna
att acceptera detta faktum. Intressant är att den nationella undersökningen från

Skolverket visar på ett omvänt resultat nämligen att föräldrarna vid vissa tillfällen
känner att det kan vara svårt att få läraren att förstå att eleven har ett behov som de
inte känner får gehör för i utbildningen. Det kan gälla svårigheter i ett visst ämne
eller dylikt. I samma undersökning menar även föräldrarna att den här
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kommunikationsproblematiken ofta försvinner i och med att barnen eller eleverna
kommer upp i årskurs - i grundskolan. 

På vissa skolor har system med mentorer till varje enskild elev utvecklats. Genom
denna funktion skall eleven alltid kunna föra en dialog med sin av skolan utsedda
”mentor” om förväntningar på skolan, resultat i ämnesundervisning och dylikt.

Mentorerna skall bidra till att skapa en tydlighet för eleven om vad som förväntas av
denna på olika områden, men även föra kontinuerliga samtal och bidra till en
uppföljning kring resultaten i förhållande till mål och kriterier i befintliga
skoldokument.

Att ha möjlighet att inrätta en dylik funktion på en skola kräver såväl engagemang

från lärare som andra personalresurser. En av respondenterna i Arboga försöker själv
erbjuda sitt engagemang på ett liknande sätt. Denna respondent känner att hon har
god kontakt med sina elever och att eleverna har förtroende för lärarens undervisning
och metod. Det är emellertid svårt att motivera alla att ha kontakt av det här slaget.
Det finns alltid några som inte är intresserade av den möjligheten. Främst känner

denna lärare att det är diskussioner kring betygskriteriernas innebörd som upptar
tiden. Men om det är det som eleverna vill diskutera så är det viktigt att de känner att
de kan göra det vid dessa tillfällen.

Vissa av respondenterna känner en viss stelbenthet i det nya betygssystemet då det är
svårt att göra enskilda bedömningar av elever. Det upplevs som om det nya

systemet inte gynnar de elever som inte uppnår betyget godkänt. Dessa får istället ett
”straff” i form av ett extra år på gymnasiets individuella program, där de kanske inte
hör hemma egentligen. Här uttrycker flera som sitt önskemål att kunna gå in och
erbjuda enskild studiegång, kanske att eleven får läsa med sin gymnasieklass på valt
program, samtidigt som eleven får läsa upp sitt ämne som denne inte är godkänd i.



Men detta upplevs alltså som väldigt svårt för lärarna att hjälpa till med även om man
vet att eleven har en stor önskan om att det skall fungera så här.

4.3.3 SAMMANFATTNING AV PROCESSRELATERADE ORSAKER

Studier som genomförts oberoende av varandra kring varför en grupp elever inte når
skolans uppsatta mål och därigenom inte avslutar sin skolgång med fullständiga betyg

visar på att vissa orsaker framträder tydligare än andra. I intervjuer eller andra
utredningar anger ofta rektorer och annan skolpersonal individrelaterade faktorer
som avgörande för om eleven lyckas eller inte. Det man inte tänker på är att de
individrelaterade orsakerna ofta är en följd av processrelaterade orsaker, som finns i
skolans miljö idag. Skolverkets rapport som tidigare nämnts diskuterar detta väldigt

ingående och trycker där på att individrelaterade orsaksförklaringar kan bero på hur
skolan fullgör sitt uppdrag, det vill säga, de kan kopplas till processrelaterade
faktorer.
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Skolans rådande kultur kan påverka synen på elever som har svårt att uppnå målen
och att detta kan påverka det faktiska bemötandet av eleven och dennes föräldrar.

Detta är i sig en motsägelse till vad som står i läroplanen från , där man slagit fast
att skolan skall ses som en god miljö för utveckling och lärande och vara en
institution i vilken eleven möter respekt för sin person och sitt engagemang. Inom

det här området finns också kopplingar till forskning om närbyråkrater. Bland andra
Municio beskriver läraryrket som en del av detta. Kännetecknande för denna grupp
är bland annat en känsla av otillräcklighet och överbelastning i arbetet och en stor
handlingsfrihet. Detta sammantaget kan bidra till att problemen förenklas eller helt
läggs hos eleverna istället för att den egna verksamheten granskas och förändras.

Problemtankarna stannar av och hamnar på en ren individnivå istället för att
diskussionen förs upp på en processrelaterad nivå.

Införandet av ett nytt betygssystem kräver att eleverna tydligt och klart skall veta vilka
krav och förväntningar som ställs på dem för att de skall kunna leva upp till
ambitionerna och resultaten som önskas av det nya betygssystemet. Detta är mycket

viktigt för att det nya betygssystemet skall överleva. I många fall har just detta brustit,
vilket kan leda till att eleverna inte känner sig delaktiga i arbetet. En öppen och aktiv
diskussion kring mål, krav och kriterier är något som efterlyses av flera grupper inom
skolan. Respondenterna i den här undersökningen har märkt ett stort behov av att
diskutera detta med sina elever och att utveckla diskussionen hela tiden. Det är

viktigt att engagera lärare och elever för att utveckla såväl nationella som lokala mål
och för att få målstyrningen att fungera. På besökta skolor har detta arbete redan gått
långt i sin utveckling och kontinuerliga diskussioner förs med elevgrupper på
skolorna för att ta del av deras synpunkter om systemet.

4.3.4 INDIVIDRELATERADE FAKTORER

Individrelaterade faktorer kan vara svårare för den enskilda skolan att påverka, men
har ändå blivit allt mer aktuella sedan det nya betygssystemet infördes och man blev
mer individfokuserad än tidigare.

En faktor är den sociala situationen för eleverna. Sambandet mellan föräldrars
utbildningsnivå och elevers skolresultat är tydligt. Detta samband är bevisat genom

flera undersökningar (se Skolverket  samt ) likväl som genom intervjuer.

När en elev börjar skolan är den redan präglad av sin omgivning och detta kan leda
till en problematik som inte alltid är så lätt att lösa. Dessa skillnader som eleven har i
kunskap mätt kan ha orsakats av olikheter i uppväxtmiljö i samma land eller i
klassbakgrund, ibland kan modersmål och uppväxtförhållanden i andra länder spela

in och ibland kan olika grader av religiositet vara avgörande.

Undervisningssituationen försvåras emellertid av detta faktum att det finns skillnader
i referensramar och i beteendestrategier.
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En elev kan även har läs- och skrivsvårigheter som försvårar inlärandet för den
enskilda. Här gäller det att skolan har stödinsatser att sätta in och att uppmärksamma
omgivningen på elevens särskilda behov vilket upplevs som svårt av många.

4.3.5 SYSTEMRELATERADE FAKTORER

Orsaksförklaringar som ryms inom systemrelaterade faktorer är inte lika vanliga som

de två förstnämnda. Generellt sett uppfattas kursplanerna ligga på en rimlig nivå för
alla elever men visst förekommer funderingar om alla elever verkligen skall behöva ha
samma mål med sin utbildning. Det finns dock en kategori av orsaksförklaringar
som är dominerande inom de systemrelaterade faktorerna och som kan sammanfattas
som ”betygssystemets konsekvenser”. Orsaksförklaringar på systemnivå innebär

faktorer som är svåra för den enskilda skolan att påverka på kort sikt som nationella
styrsystem som ett exempel. En problematik som lyfts fram inom det här området är
likvärdigheten i betygssättning. Ofta påpekas från olika håll (från lärare, föräldrar,
rektorer, elever) att bedömningen av elevens prestation görs på olika sätt på olika
skolor. Vad ett sådant resonemang går ut på är att en elevs prestationer kan bedömas

som godkända på en skola men inte på en annan. Som en följd av detta kan skolor
pekas ut som dåliga skolor medan andra får ett bättre rykte, trots att elevens
kunskaper i stort sett är likvärdiga eller till och med bättre än på andra skolor med
gott rykte.

Samtliga respondenter lyfter fram en annan problematik som de kopplar samman

med dagens betygsystem och det är att de ämnen som är behörighetskrav till
gymnasieskolan (kärnämnena) har medfört att eleven lägger en medveten fokusering
på dessa och att andra ämnen i grundskolan slås ut, får inte lika mycket
uppmärksamhet längre. Om detta verkligen är beroende av betygssystemets
utformning eller de facto kommunernas och skolornas tolkning av målen och

uppdraget från staten som leder till detta utfall ger inte den här studien svar på.
Ungefär hälften av respondenterna i den här studien upplever en begränsning i
möjligheten att erbjuda sina elever stöd i andra ämnen än svenska, engelska och
matematik.

                                                            
 Intervju, Arboga 
 Intervju Arboga 
 Skolverket, Avdelningen för Analys och Stöd till kommuner och skolor () Utan fullständiga

betyg, s. f





4.4 UTVECKLING ÖVER TIDEN

Tendensen har varit tydlig sedan det nya betygssystemet infördes gällande andelen
elever som inte godkänts i ett eller flera ämnen. Detta kan åskådliggöras genom
följande tabell:



Andel elever i %
som ej är behöriga till

gymnasiet

Andel elever i %
som ej uppnått målen

i 1 ämne

Andel elever i % som
ej uppnått målen i 2

ämnen eller fler

 97/98 98/99 99/00 97/98 98/99 99/00 97/98 98/99 99/00

Kommunala
skolor 8,6 10 10,7 7,2 8 8,1 12,1 14 15,1

 

Fristående
skolor 6,5 7 6,6 11,9 7 9,5 9,7 10 12,5

Figur 2 Utbildningsresultat för elever i kommunala respektive fristående grundskolor för
läsåren /, / och /

Källa: Egen bearbetning av Skolverket, Avdelningen för Analys och Stöd till kommuner och
skolor () Utan fullständiga betyg, Bilaga  Tabell .

Fokus i den här debatten, om vi studerar utvecklingen enligt tabellen ovan, borde

främst vara den andel elever som inte är behöriga till gymnasiet. För att inte vara
behörig krävs att vara icke godkänd i minst ett kärnämne av tre befintliga. I
intervjuerna påpekar respondenterna att det gäller bara en mindre grupp individer.

Samtidigt påpekar respondenterna att det är viktigt att se till helheten i landet. Det
föreligger en risk att intresset för skolan kommer avta om inte merparten av eleverna

från grundskolan  kommer in på det gymnasieprogram som de valt. I diskussionen
vore det intressant att på motsvarande sätt visa upp en tabell med fördelning över
sifferbetygen som föregick det här betygssystemet men det har visat sig svårt att få tag
på material för att sammanställa en sådan varför vi får nöja oss med ord. Enligt
respondenterna förhåller det sig så att det fanns en grupp innan som inte skulle ha

kommit på gymnasiet om det fanns krav på exempelvis treor i vissa ämnen. Detta är
en ny regel som tillkommit i nya betygssystemet. Varför? För att motivera eleven till
att läsa och till engagemang i sina studier och för att höja kvaliteten på
undervisningen.
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5 SLUTDISKUSSION

Syftet med den här studien har varit att, med hjälp av implementeringsteorier och
med kommun-stat-teorier studera de problem med ökat elevantal som inte klarar av
att uppnå betyget godkänt i ett eller flera känrämnen, som uppstått som en följd av
implementeringen av det nya betygsystemet i och med Lpo . Resultatet bygger på

intervjuer av lärare och till viss del politiker på lokal nivå som varit delaktiga i
utvecklingen. Uppsatsens teoretiska ansats är till stor del präglad av
implementeringsteorier varför implementeringsbegreppet är centralt. Definitionen av
begreppet implementering tas från Rune Premfors och lyder ”[…] det led i
policyprocessen som följer på det formella beslutet och som spänner över

aktiviteterna fram till dess en handlingslinje eller ett program blivit en (mer eller
mindre) fungerande verksamhet.”

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTVÄRDERING AV IMPLEMENTERING

Lennart Lundquist, Anders Sannerstedt och Bo Rothstein, alla har de olika syn på
implementering och hur den skall genomföras för att få ett lyckat resultat. De tre

förenas emellertid i sin syn på att vissa kriterier måste uppnås för att resultatet skall
bli det önskade.

Lennart Lundquist, betonar hur viktigt det är med flexibilitet hos den offentliga
förvaltningen för att ha möjlighet att hantera osäkra utfall i processen. Lundquist
menar också att en oundviklig förutsättning är att målet med policyn är tydligt och

klart samt att det finns kunskap om existerande relation mellan själva åtgärden och de
faktiska effekterna. Om inte detta finns ökar behovet av flexibilitet än mer hos den
lokala förvaltningen.

Sannerstedt och Rothstein, sällar sig till den grupp som diskuterar förutsättningarna
och möjligheterna med implementering i form av checklistor. Detta är på inget sätt

unikt för dessa två men deras diskussion kring dessa listor och kritiken av
användandet är intressant. Rothstein delar in forskningen i två grenar. Den första
kan ses som en mer konsultativ gren med goda och i vissa fall triviala råd till den
offentliga politikens praktiker. Den andra grenen som, enligt Rothstein är mer
givande vid studiet av implementeringen, närmar sig mera de grundläggande

frågeställningarna om den offentliga politikerns karaktär och möjligheterna till social
och ekonomiska förändring via de politiska beslut som fattas i och med en ny
implementering. Båda dessa forskare är överens om att det stora antalet fallstudier
som genomförts av enskilda program emellertid inte har resulterat i att någon

                                                            
 Premfors, R. , s.
 Lundquist, L. , s.f
 Sannerstedt, A. , s. f





enhetlig implementeringsteori bildats. Därför kan heller inte implementeringsteorin
på något sätt tävla mot spelteorier eller mikroekonomiska teorier i fråga om exakthet i
utfall.

Vissa empiriska företeelser går emellertid att förknippa med implementeringens
framgång. Sannerstedt och Rothstein har ställt upp snarlika listor i punktform och

det som de båda har nämnt och är överens om är främst att reformer som skall
implementeras skall vara klart formulerade och ha ett tydligt mål. I den här studien
kan sägas att reformen var tydligt formulerad. Det fanns inte några tveksamheter
kring vad som skulle genomföras eller varför. Målet var att komma ifrån en
normalfördelningskurva, att ge eleven större frihet och ett ökat ansvar över den

individuella situationen.

För att programmet skall få ett stabilt fäste bör den direkta styrningen vara entydig,
det får inte finnas utrymme för feltolkningar hos tillämparen. Den indirekta
styrningen får heller inte vara felaktigt utformad. Strukturen skall inte vara för vid
och komplex ansvarsfördelningen skall vara tydlig. I fallet med betygsreformen gavs

ett mycket stort tolkningsutrymme och styrningen har, utifrån svaren från
respondenterna i denna studie, i princip varit obefintlig.

Såväl Sannerstedt som Rothstein betonar vikten av att tillämparen måste ha
tillräckligt med tid och resurser för att genomföra beslutet. Faktum kvarstår dock
att många gånger brister implementering just här. Ett åtgärdsprogram lever med

pressen på sig att det skall komma igång. På lokal nivå finns även ofta ett krav på
kostnadseffektivitet och besparingar vilket i sin tur sätter press på tillämparen. Om
inte tid finns att avsätta för en grundlig inskolning av tillämparen kan detta leda till
feltolkningar av programmet och osäkerhet hos användaren vilket då faller tillbaka på
den första punkten som nämns överst på sidan.

Vikten av att programmet har stöd av organisationer som representerar målgruppen
betonas av både Rothstein och Sannerstedt. Den förra uttalar det tydligare i sitt
program än den senare men båda betonar vikten av det. Det är väl inte fakta som
förvånar att implementeringen förenklas och att arbetet med det känns viktigare om
målgruppen själva är delaktiga i beslutsprocessen.

I den här studien anser respondenterna att det inte är något problem att följa de nya
direktiven avseende skolan och betygen. Problemen ligger istället på att direktiven är
så tydliga att de inte lämnar något utrymme för lokal eller individuell anpassning.
Det är viktigt att se skolan som en del av ett samhälle som är föränderligt.
Förutsättningarna för att studera förändras i olika grupper eftersom samhället inte

ligger på en konstant nivå. Respondenterna pekar också på att antalet elever försvårar
för lärarna i skolan att göra individuella anpassningar.

Utifrån det som beskrivits tidigare kan lätt vissa slutsatser dras redan här. Kritiken
mot det nya betygsystemet har varit massivt sedan den första generationen gick ut
grundskolan och en relativt stor andel inte klarade av att ta sig in i gymnasieskolans

program. Genom att ha studerat de faktorer som flertalet statsvetare lägger fram som
avgörande för ett programs framgång och applicera det på resultatet av intervjuerna i
den här studien ser vi några saker som diskuteras i det följande.
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Införandet av det nya betygssystemet var klart formulerat och hade tydliga och
specifika mål som skulle uppnås. På den punkten har inte någon kritik kommit fram.
Det som har kritiserats och som respondenterna lyft fram främst är resurser. Som
främst Rothstein poängterar krävs det för att ett åtgärdsprogram skall bli
implementerat framgångsrikt att tillräckliga ekonomiska och tidsmässiga resurser

finns till handa. På det här området har det framkommit kritik av olika slag.

Betygsystemet infördes också innan betygskriterierna var utformade. Detta ledde i
vissa fall till att lärarna kände viss tveksamhet och inte kände att de kunde få det
utrymme som behövdes för att känna att implementeringen blev lyckad. På
respektive skola har respondenterna ändå känt att de fått stöd och att de fått

utrymme för att vända sig till olika diskussionsgrupper och eventuellt till Skolverket
för att få möjlighet att diskutera införandet rent praktiskt i skolan.

Diskussionen kring om införandet av betygsystemet har misslyckats eller inte bör
även tidsaspekten beaktas. Enligt Bengtsson bör det gå lång till mellan beslut om
implementering och studiet av själva processen. För att inte förhastade slutsatser

skall dras nämns en tidsperiod på - år. Det är alltså svårt att avgöra redan under
den här tidsperioden om implementeringen varit framgångsrik eller inte.

5.2 STATISTIKENS ROLL - GODKÄND ELLER INTE

Kommunerna som ingår i studien är överens om att betygsystemet som det fungerar
idag, inte är tillfredsställande. ”För få betygsgrader, svårlästa kursplaner och

studieinriktat istället för praktiskt” är några av de kritiska punkter som kommit fram
under intervjuerna. Lärarna anser att det är för få betygsgrader att dela ut. Förut var
det svårt som det var med jämnfördelningskurvan, nu är det svårt på grund av att den
lägsta graden är så väldigt vid.

En annan punkt som framkommit under intervjuerna är att betygssystemet gynnar de

som vill läsa och som kan läsa. Personer som inte har särskilt stort intresse i det eller
har svårt med inlärningen har svårt att klara nivåerna som är uppsatta. Ytterligare en
förklaring till varför det nya betygssystemet har bidragit till en högre grad icke
godkända elever kan vara att det förr fanns betyg även för de elever som inte var
godkända i form av en :a. Den möjligheten finns inte idag, utan då blir eleven utan

betyg i ett ämne. Därav kan andelen elever utan betyg i ett eller flera ämnen vara
större.

Det kan alltså förhålla sig på det viset att det inte har blivit någon ökning av antalet
icke godkända elever. En alternativ beskrivning är att de tidigare inte syntes för att
det förr fanns fler betygsgrupper där den idag icke godkända eleven då kan ha

hamnat.

5.3 VAD PÅVERKAR ELEVENS BETYG

Elevens skolgång påverkas av ett antal olika faktorer. Skolans roll och attityd mot
elever och föräldrar, individanpassad utbildning, stödinsatser vid behov, redovisning
av skolans krav och förväntningar på eleven. Alla dessa parametrar tillsammans

benämns processrelaterade faktorer. Den här typen av faktorer har blivit allt tydligare
i och med det nya betygsystemet. Att det har blivit så är inte konstigt då
betygsystemet bygger på engagemang både hos elever och föräldrar i större
utsträckning idag än tidigare.
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Det finns även andra faktorer som kan vara svårare för den enskilda skolan att
påverka, men har ändå blivit allt mer aktuella sedan det nya betygsystemet infördes
och utbildningen blev mer individfokuserad än tidigare. Här återfinns den sociala
situationen som eleven befinner sig i och vilken påverkan den har för just den
aktuella individens situation och utveckling. Om en elev har problem som kan föras

till det här området så studeras även uppväxtmiljö, påbrå och dylikt. Allt för att
klarlägga vad som präglat individen från uppväxten. Dessa faktorer brukar benämnas
individrelaterade faktorer.

Ytterligare en grupp faktorer finns med i diskussion om vad som påverkar eleven, de
systemrelaterade faktorerna. Dessa är inte alls lika vanliga som de två förstnämnda

grupperna. Bland dessa faktorer diskuteras huruvida kursplaner och betygskriterier
ligger på en rimlig nivå för alla elever och om alla elever skall behöva ha samma mål
med sin utbildning. Konsekvenserna av betygsystemet utgör en undergrupp av
konsekvenser inom det systemrelaterade området. Orsaksförklaringar som ligger på
systemnivå är svåra för en enskild skola att påverka på kort sikt då det rör sig om

nationella styrsystem.

I undersökningen ställdes frågan till respondenterna vilken av dessa faktorer som
respondenterna ansåg påverka eleven mest. Båda kommunerna betonade att det var
de processrelaterade faktorerna. En intressant diskussion följde i båda kommunerna
då det efter ett tag kom att handla om att de processrelaterade orsakerna, som kräver

större engagemang från den enskilda eleven och dess föräldrar och som även ställer
högre krav på läraren. Läraren behöver likväl som eleven vara mer aktiv i sin
funktion. Detta ansåg lärarna i såväl Arboga som Örebro, hade en koppling till
betygsystemets konsekvenser som är en del av de systemrelaterade faktorerna.
Respondenterna ansåg således att de processrelaterade orsakerna ställer större krav på

lokal och individuell anpassning, något som implementeringen av det nya
betygsystemet inte gett något utrymme för, och därigenom har de systemrelaterade
faktorerna lyfts fram och bearbetats mycket i de båda kommunerna.

5.3.1 LÄRARENS ROLL I DET NYA SYSTEMET

Roller förändras i och med nya system och nya sätt att arbeta. I det här fallet har

läraren en större funktion som stöd för eleven än vad den har som
katederundervisare. På frågan om hur lärarna uppfattade sin nya roll har svaren varit
väldigt varierande. Några har känt att det har funnits tydliga riktlinjer för lärarnas
roll, andra har fått en vag uppfattning och ett stort tolkningsutrymme. Svaren har
varierat både mellan och inom kommunerna. När respondenterna då fått motfrågan

varför de tror att det ser ut så på just deras skola har svaren emellertid varit relativt
entydiga. Av svaren från respondenterna framgår att skillnaden mellan de två
ytterligheterna till stor del beror av hur respektive rektor har tolkat behoven och
därefter styrt mer eller mindre.

Rothstein nämner vikten av resurser vid implementering. För att implementeringen

av ett program skall lyckas krävs inte bara ekonomi utan även tidsmässiga resurser.
Detta lyfter respondenterna fram som den viktigaste parametern. Nya sätt att arbeta
kräver tid att sätta sig in i vad det är som skall förmedlas, vilka nya krav som ställs på
lärare kontra elev. Under intervjuerna har det framkommit att lärarna önskat att de
fått möjlighet till mer vägledning eller tagit del av exempel på färdiga betygskriterier.

Inget av detta presenterades för lärarna som ingick i studien vid terminsstart.
Osäkerheten vid frågor växte och den osäkerheten, upplevde många lärare, smittade
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av sig på eleverna. På sikt kan detta ha lett till att eleverna kände sig omotiverade och
att de saknade vägledning. Det fanns nationella mål för betygen men ingen tid för de
lokala anpassningarna. Det utrymmet var för litet genom implementeringsprocessen.

Efter en period av osäkerhet och när lärarna bearbetat systemet och haft möjlighet att
genomföra lokala anpassningar minskar kritiken på det området. Men mot bakgrund

av det ovan beskrivna fick det nya betygsystemet en olycklig start.

5.3.2 SKOLANS EKONOMISKA RESURSER

Skolan kommunaliserades . De nationella målen skulle fortfarande fastställas av
riksdagen medan kommunerna och skolorna skulle se till att målen uppfylldes på
lokal nivå. Redan då var syftet att staten skulle ange de mål och riktlinjer som var

nationellt giltiga. Målen och riktlinjerna skulle anges i läroplaner, olika för respektive
skolform, som riktade sig till lärare och skolledare. De skulle även vara klara och
tydliga. Kommunerna själva ansvarar för att verksamheten genomförs inom de ramar
och riktlinjer som riksdagen och regeringen lägger fast.

En sådan förskjutning av ansvaret innebar också en förändring av skolans statsbidrag.

Från och med budgetåret / fick kommunerna ett bidrag som var samlat för hela
utbildningsväsendet. Kommunen skulle själv bestämma bidragets användning för att
uppfylla kravet att ge utbildning till berörda i kommunen enligt skollag och
läroplaner. Hur stor del av bidraget som skulle användas till de olika skolformerna var
helt upp till kommunen att bestämma.



Skolan har utsatts för starka ekonomiska neddragningar under -talet.
Totalkostnaden per elev minskade med en tiondel, men om undervisningskostnaden
eller lärartätheten studeras istället är neddragningen närmare en femtedel från -
talets början fram till . För att kompensera detta har förskollärare och
fritidspedagoger blivit en resurs i skolan i samband med integreringen.  Siffrorna är

genomsnittliga för landets nationella nivå och lokala avvikelser förekommer och det
anser respondenterna är viktigt att poängtera.

Vilken betydelse förändrade ekonomiska villkor har för elevens lärande är en fråga
med flera svar. Dels har betygsnivån visat att skolor med mindre gynnsamma
förutsättningar visat på hur viktigt det är med fördelning och användning av

resurserna i systemet. Minskat antal lärare och större klasser bidrar till att varje
enskild elev får mindre personlig uppmärksamhet. Skolans resursminskning syns
alltså på fler sätt än ett och det gör att effekterna syns tydligare. Detta i kombination
med införandet av det nya betygsystemet bidrog till att lärarna var en otillräcklig
resurs. Tidsaspekten spelar också en stor och avgörande roll även här, men tid är

också pengar. Här återkommer Sannerstedt och Rothsteins diskussion kring faktorer
som stöder en lyckad implementering - nämligen att tillämparen måste ha tillräckligt
med tid och resurser för att kunna genomföra ett beslut. Här finns en tydlig skillnad
från hur det fungerade i praktiken. Implementeringen genomfördes på lokal nivå när
den befann sig i en fas med stora ekonomiska neddragningar.

5.4 ERFARENHETER AV INFÖRANDET AV DET NYA BETYGSYSTEMET

Över tiden har statens ekonomi försämrats och nya lösningar krävs i samhällets
institutioner. Skolan kommunaliserades och statsstöden omvandlades. Under större
delen av -talet drabbades skolan av nerskärningar. En åtgärd som drabbat såväl
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skolans personal som elever. För att klara detta har klasserna blivit större och
undervisningen frirare. Den nya betygsreformen infördes under en tidsperiod då stora
förändringar på flera områden inom skolan löpte parallellt. En stor grupp omfattades,
skolans personal likväl som elever och föräldrar, och förändringarna var stora vilket
gör införandet av den nya betygskalan till en stor reform. Sannerstedt betonar att

stora reformer som omfattar flertalet olika aktörer kan vara problematiska att
genomföra. Ytterligare en faktor som kan problematisera införandet är stora och
komplexa organisationer. På grund av deras trögrörlighet tar det ofta tid.

Vem som egentligen styr implementeringen är en fråga som diskuteras och man
brukar skilja mellan tre olika perspektiv när det gäller relationen mellan beslutsfattare

och tillämpare. De tre olika perspektiven är: uppifrån och ned-perspektivet (top-
down), nedifrån och upp-perspektivet (bottom-up) och det interorganisatoriska
nätverket. I fallet med implementering av betygsreformen är det andra perspektivet
tillämpligt. Här har närbyråkraten (personalen på den lokala skolan) så stor
handlingsfrihet att det är de och inte politikerna som formar implementeringen och

det är i ansikte-mot–ansikte situationer samt på grund av den närbyråkratens
professionella kompetens vilket inte politikern besitter.  Även Lipskys modell är
tillämpbar i det här fallet. Modellen omfattar närbyråkraten som dagligen är i
kontakt med andra människor och omfattar en fyragradig skala. Teorin gäller endast
då samtliga fyra grader är uppfyllda vilket kan sägas i detta fall. Lipsky menar att

närbyråkraten genom sitt handlande skapar förståelse för reformer i samtliga led.

Den här undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan de olika
närbyråkraterna (lärarna) samt mellan de två kommunerna. I den större kommunen
fanns ett mer utbrett missnöje vid implementeringstillfället än vad det gjorde i den
mindre kommunen. Orsakerna är flera. I den större kommunen fanns svårigheter att

nå ut till föräldrar i en annan utsträckning än i den lilla kommunen. Det finns inte
samma sociala kontakt med den enskilda eleven. Även svårigheter med lokala
anpassningar för elever var större. Lärarna i den mindre kommunen upplever även att
de i större utsträckning har möjlighet att vända sig till såväl aktuell förvaltning som
nämndpolitiker och föra en dialog.

En annan tydlig skillnad är det pedagogiska intresset hos lärarna. Trenden visar att ju
mer påbyggd utbildning läraren har desto större flexibilitet och tolerans finns det för
det nya systemet. En åsikt som är genomsyrande är att lärarna trots detta återkommer
till tidsfaktorn och att de på ett helt annat sätt skulle haft möjlighet att skapa en
bättre förståelse hos den enskilda individen för systemet om de själva varit säkra på

vad det innebar när det mötte medborgaren (eleven och föräldern).

5.4.1 AVSLUTNING

I komplexa verksamheter behöver större reformer få tid för att sätta sig. Rothstein
betonar att forskarna ofta är för snabba med att döma ut en reform som misslyckad
för att den inte lever upp till sina intentioner till fullo. Rothsteins egna reflektion

kring detta är att det ofta skett en förbättring från utgångsläget även om denna inte
varit -procentig. Enligt Lane kan innebörden av en misslyckad implementering
vara flera. Är det att programmet som fungerar otillfredsställande, att det för tillfället
inte fungerar över huvudtaget eller är det för att de uppsatta målen inte kan nås? I
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det här fallet förefaller det vara så att programmet fungerar otillfredsställande och att
det därmed inte för tillfället fungerar och därmed kan målen inte uppnås - ännu.

Som betygsystemet ser ut idag ger det större individuell frihet. Varje enskild elev skall
veta vad som krävs av denna för att uppnå ett visst betyg. Respondenterna i
undersökningen lyfter fram ett antal problemområden som idag ännu inte är lösta.

Betygskalan och de nationella målen som finns för varje ämne är två huvudskaliga
teoretiska problem med själva systemet. En grupp som varit växande når inte upp till
den lägsta betygsnivån idag, men tidigare fanns det betyg även för den gruppen.
Svaret på frågan har varit enhälligt från respondenterna. Större resurser till skolan.
Mer stödfunktioner. Ge eleverna möjlighet att läsa upp ämnen på lov. För att öka

flexibiliteten krävs insatser som kostar, skolan är idag en kommunal angelägenhet där
resurserna sinar.

Om det är rimligt att utvärdera den nya betygsreformen i det här läget är en befogad
fråga. Genom att göra en uppföljning på en sådan utvärdering om ytterligare några år
kanske ett svar erhålls. Men kritiken från den grupp där ansvaret för genomförandet

låg bör beaktas. Med forskarnas rekommenderade förutsättningar i minne och
vetskapen om den praktiska verkligheten kan bara en slutsats presenteras. Det var inte
med goda förutsättningar som reformen sjösattes. Tyvärr blir konsekvensen av
politikernas brådska att några generationer av elever hamnar i ett tomrum medans
lärare och tjänstemän söker sig fram till reformens mål.
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