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Abstract 

This essay investigates how the new school curriculum, Lvux12, have been implemented in Linköping, 

with focus on the education Swedish for Immigrants (SFI). A lot of criticisms have been aimed at the 

SFI educations around the country and this is partly what the reform is based on, to be able to 

improve the education to the better. Despite this reform, criticisms are still being heard, so is the 

implementation of the reform really a success and has it been any changes? 

In this essay there are mainly two analytical perspectives being used; bottom-up and top-down. 

Based on these, the empirical materials collected through interviews are analyzed in comparison 

with already existing publications about the implementation process. 

The focus of the essay is concentrated to the information process, the adaptation level at micro level 

relative the directive from macro level, and also implementation barriers. It proves that there are 

some problems during the information process which did not execute the way described in the 

publications prior to the implementation. It has also emerged implementation barriers related to this 

since the information didn’t reach through, probably due to poor structure or due to pure reluctance. 

One big problem is the lack of follow-up and evaluation, both at local and national level. 

Even if it has been possible to enforce many adaptations and it has been possible to work with the 

reform from the micro level, it is still missing resources and some organizational support from further 

progress.  

The question whether the implementation has been a success or not is complex and a hard one to 

answer. There are many aspects to consider and different results points in different directions. Over 

all, the conclusion has to be that the implementation is a success, although with several possibilities 

for improvement. 

The question still has many question marks left and it is both relevant and important to continue to 

investigate the subject to reach appropriate measures. A lot is working well, but it can always get 

better and one has never learnt enough. 
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Kapitel 1 – Inledning 

Här återges en bakgrundsbeskrivning och problemformulering för att få en övergripande blick. 

Därefter presenteras syfte och frågeställningar och sedan diskuteras forskningsläget och teorin. En 

genomgång av de analysbegrepp jag använt mig av redogörs för och slutligen presenterar jag och 

argumenterar för det metodval och den materialinsamling som är gjord. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

I valrörelsen 2014 diskuterades det mycket migrationspolitik, frågor som om vi ska integrera eller 

assimilera, öka eller minska bidragen till invandrare och ha öppna eller stängda gränser florerade. En 

av de aspekter som togs upp i integrationsdiskussionen var just Svenska för invandrare (SFI) om hur 

effektivt och kostsamt det är samt huruvida det ger några resultat eller inte. 

Från och med den 1 juli 2012 började den senast reviderade kursplanen för SFI att gälla genom de 

skolreformer som då implementerats. Bestämmelser för utbildning i svenska för invandrare finns, 

förutom i kursplanen, även i skollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxen-

utbildningen som alla också förnyades i och med skolreformerna.1 Men, trots dessa övergripande 

bestämmelser är det kommunernas ansvar att anordna utbildning i SFI och då studieplanen ska 

anpassas efter individen förutsätts faktiska möjligheter för eleven att påverka utbildningens 

upplägg.2 Det här ger kommunerna möjligheter till initiativtagande och nytänk inom utbildningens 

ramar. Det finns även diskussionsunderlag för lärarna att ta del av, syftet med materialet är att lärare 

ska få en djupare förståelse för och förtrogenhet med kursplanens innehåll som grund för under-

visningens planering och genomförande.3 Detta för att läraren ska förstå och reflektera över vad 

betydelsen är över det som står i kursplanen för SFI i samband med läroplanen för vuxenutbildning. 

I kursplanen för SFI står det i utbildningens syfte bland annat att ”Utbildningen ska rikta sig till 

personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål. Utbildningen ska 

planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, 

allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.”4, men samtidigt har kritik yttrats att utbildningen inte är 

tillräckligt individanpassad och att högutbildade studenter sitter i samma klassrum som analfabeter 

med samma undervisningsunderlag. 

På pappret verkar SFI-utbildningen ha stor potential, men det hörs ändå mycket kritik. Har då 

implementeringen av de nya kurs- och läroplanerna lyckats och finns det möjligtvis för stort 

tolkningsutrymme i dem? Om det är så att kurs- och läroplanerna inte verkar följas är det dags att 

fråga sig om de är utformade på bästa möjliga sätt, om det finns en informationsbrist, resursbrist 

eller rentav en ovilja att följa desamma. 

I och med att utbildningen ska vara individanpassad går det inte att styra den på detaljnivå från ett 

makroperspektiv. Detta är positivt i teorin, men vad betyder det i praktiken? I kursplanen står det att 

utbildningen ska kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter. Den måste därför 

                                                           
1
 Utbildning i svenska för invandrare – kursplan och kommentar, Skolverket, 2012, Inledning 

2
 Utbildning i svenska för invandrare, Skolverket, 2014 

3
 Diskutera – Kursplan för utbildning i svenska för invandrare, Skolverket, 2013 

4
 Utbildning i svenska för invandrare – kursplan och kommentar, Skolverket, 2012, sid. 7 
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utformas så flexibelt som möjligt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt 

för eleven att delta i undervisningen5. Men, i många fall tar utbildningen väldigt lång tid för eleven att 

slutföra och det kan finnas en möjlighet att detta har att göra med ineffektiv användning av individ-

anpassningen. 

De mål och riktlinjer som återfinns i den nya läroplanen (Lvux12) som är relevanta beskrivs mer i 

detalj i avsnitt 1.7.2, men i huvudsak bar reformen med sig verktyg för att kunna individanpassa 

utbildningen mer. Detta genom att lägga ett större fokus på individens bakgrund och erfarenheter 

samt att varje ny elev ska få en kartläggning och en individualiserad studieplan. Ökad uppföljning är 

eftersträvansvärt både från rektorer och högre instanser för att se att utbildningsenheterna går 

framåt. Andra förändringar som har gjorts i och med reformen är betygssystemet samt att kombina-

tionen med förvärvsarbete har underlättats.6 

Från ett utomvetenskapligt perspektiv är det här en mycket relevant fråga, då det är ett ämne som 

många utanför forskningsområdet indirekt berörs av. Det är viktigt att kunna motivera en sådan här 

verksamhet då det är ett känsligt område som rör skattepengar och mottagandet av invandrare – då 

vill man veta att resurserna används på bästa sätt och att det går rätt till. Det är en fråga om att 

nyanlända ska kunna etablera sig i samhället, få jobb eller utbildning och känna till sina rättigheter. 

SFI är alltså en viktig del av det större integrationsarbetet, så i förlängningen är det även en fråga om 

mänskliga rättigheter. 

Det har gjorts utredningar om huruvida SFI är kostnadseffektivt, vad som kan tänkas vara den bästa 

utformningen och om en revidering skulle behövas, men dessa är gjorda innan reformerna trädde i 

kraft 2012. Det finns statistik på kostnader, hur många som läser, hur länge de läser, vilka betyg som 

uppnås osv., men inte så mycket om själva kvaliteten i utbildningen eller hur denna upplevs av elever 

och lärare (efter reformen). Därför anser jag att det även känns relevant från ett inomvetenskapligt 

perspektiv att undersöka hur välfungerande utbildningen är efter reformen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om implementeringen av den nya läroplanen 

(Lvux12) för SFI har varit lyckad enligt ”Top-Down” och ”Bottom-Up”-perspektiven, med fokus på 

Linköpings kommun.7 

Frågeställningar 

 Överensstämmer implementeringsresultaten med de mål och procedurer som finns 

beskrivna i det politiska förslaget? (Top-Down) 

 Har implementeringsprogram utvecklats på lokal nivå (mikronivå) för att anpassa den 

nationella politiken (makronivå) efter de rådande behoven? (Bottom-up) 

 Finns det kunskap, resurser och en vilja att följa och leva upp till den nya läroplanen? 

(Implementeringshinder) 

                                                           
5
 Utbildning i svenska för invandrare – kursplan och kommentar, Skolverket, 2012, sid. 7 

6
 Detta kan även ha att göra med Etableringsreformen som trädde i kraft december 2010 där ansvaret för 

nyanlända lyftes till arbetsförmedlingen från kommunerna. Etableringsreformen, Migrationsinfo, 2013 
7
 Vad som anses vara en lyckad implementering utifrån dessa perspektiv diskuteras i avsnitt 1.6 
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1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Teoretisk grund 
Den teoretiska grund som jag kommer stötta min problemställning på kommer utgå till stor del av Bo 

Rothsteins Vad bör staten göra och hans implementeringsperspektiv. 8  I denna bok skriver han 

mycket om problem i dagens implementeringsforskning och hur den bättre kan genomföras. En 

annan av hans böcker som kommer användas är Politik som organisation: förvaltningspolitikens 

grundproblem.9 I dessa två böcker skriver Rothstein om både implementeringsforskning och policy-

utforming och går igenom de hinder och brister som kan uppkomma då något ska implementeras. 

Med hjälp av hans teorier kommer jag lättare se om det i realiteten finns brister i implementerings-

processen, till exempel Det svarta hålet. 

Ytterligare litteratur jag kommer ha stor användning av är Public policy: a new introduction av Knill & 

Tosun
10

. I denna bok kommer jag framförallt använda mig av kapitel 7, där olika analysteorier av 

implementering diskuteras: ”top-down”, ”bottom-up” samt hybridmodeller. Inom samma område 

har Paul Sabatier skrivit “Top-Down and Bottom-Up approaches to Implementation Research. A 

Critical Analysis and Suggested Synthesis” som går in lite mer på djupet.11 

Street-level bureaucracy av Michael Lipsky tar upp gatubyråkratens perspektiv och belyser de 

problem som kan uppstå i policyutformningen och i kommunikationen med medborgarna (vilket i 

detta fall kommer symbolisera SFI-deltagarna)12. Litteraturen tar även upp skillnaden mellan 

gatubyråkrater och chefer, självbestämmandet och eventuella hinder i sammanhanget policy-

utveckling.  

Jag måste såklart även utgå ifrån den faktiska läroplanen för vuxenutbildningens skolformer, 

Lvux1213. Denna läroplan blev gällande 2012 i samband med skolreformerna och är den som är 

aktuell i dagsläget. Den nya läroplanen är grundbulten i hela uppsatsen i och med att det är 

implementeringen av denna som jag kommer fokusera på – om den lyckats eller inte på olika plan. 

1.3.2 Implementeringen i praktiken 
En redovisning jag kommer läsa och använda mig av är ”Implementering av skolreformer”14 där 

Skolverkets implementeringsinsatser, omfattande bl.a. läroplaner, under 2010-2012 redovisas. 

Denna produktion redovisar stegvis och detaljrikt implementeringsprocesser i både grund-, 

gymnasieskola och vuxenutbildningar vilket kommer vara till stor hjälp. Då SFI är en del av vuxen-

utbildningen är det i huvudsak detta jag kommer fokusera på. Det kan dock vara till hjälp att även se 

                                                           
8 B Rothstein (2010). Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. 3e uppl. 

Stockholm: SNS förlag.  
9
 B Rothstein (2014). Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem. 5e uppl. Lund: 

Studentlitteratur 
10

 C Knill & J Tosun (2012). Public policy: a new introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan  
11

 P A Sabatier (1986). “Top-Down and Bottom-Up approaches to Implementation Research. A Critical Analysis 
and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, Vol. 6, No 1. Cambridge University Press.  
12

 M Lipsky (2010). Street-level bureaucracy. New York: Russell Sage Foundation 
13

 Läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12), Skolverket (2012) 
14

 Implementering av skolreformer, Dnr U2010/259/S, Skolverket (2010)  
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över och jämföra med grund- och gymnasieskola för att se om det skiljer sig markant. Ett utdrag från 

redovisningen lyder: 

För vuxenutbildningens del avser Skolverket att i början av april 2011 anordna en konferens för 

skolhuvudmän inom vuxenutbildning. Syftet är att informera om förestående reformer, 

övergångsregler för vuxenutbildningen samt aktuella frågor. Konferensen förläggs till Stockholm och 

filmas för att i efterhand kunna följas på webben. 

Sedan måste detta skiljas från vuxenutbildningen generellt och kopplas till SFI-utbildningen specifikt. 

Detta får jag hitta med hjälp av andra produktioner och analysmetoder, då det enda omnämnandet 

av SFI i denna redovisning är ”Konferenserna ska [...] presentera det som för tillfället är aktuellt inom 

vuxenutbildningsområdet, exempelvis nya uppdrag inom SFI och grundläggande vuxenutbildning 

samt arbetet med yrkesvux”. Vilka dessa nya uppdrag är och hur de implementeras gås inte in 

närmre på i detta avsnitt. 

Publikationen Vuxenutbildning i förändring – inför reformerna 201215 tar upp förändringar inom 

vuxenutbildningen, men även utmaningar för vuxenutbildningen när det gäller utveckling av 

verksamheten och är skriven innan reformerna genomfördes (oktober 2010). Då denna publikation 

är inriktad på vuxenutbildningar får SFI mer utrymme än i tidigare nämnd redovisning.  

Båda dessa produktioner är skrivna innan implementeringarna infördes och beskriver därför mer 

förväntningarna som fanns och vad som då planerades att de skulle genomföra följande år. Detta 

kommer ge mig en inblick i hur staten ansåg att implementeringen skulle ske från ett top-down-

perspektiv och jag kan jämföra detta med de teorier kring implementering jag fått från övrig 

litteratur. 

1.3.3 Rapporter 
Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av SFI-undervisningen som sammanställdes i en 

rapport 201016. Denna baseras på intervjuer med bland annat SFI-studerande, politiker, tjänstmän, 

etc., och var ämnad att bidra till förbättrad måluppfyllelse. Det var bland annat denna rapport som 

låg till grund för reformerna som sedan kom 2012 och flera av de förbättringsförslag som gavs 

handlade om bättre individanpassning och större påverkansmöjlighet från deltagare. Det påpekades 

även att uppföljningsarbetet behövde stärkas.  

Det är samma kritiska argument som förs i samhället idag, och det blir därför intressent att läsa 

rapporten mer ingående för att uppmärksamma de brister som fanns då. Därefter vill jag undersöka 

om dessa brister kvarstår idag genom att formulera intervjufrågorna med hänsyn till rapporten. 

Skolverket genomförde en attitydundersökning i komvux och SFI för första gången år 2012, som gavs 

ut 2013, där ett stort fokus lades på just individanpassning17. Även lärarna har fått besvara flera 

frågor om deras delaktighet i beslutsfattande och vilka påverkningsmöjligheter och resurser de har 

tillgång till. I och med att jag själv inte kommer intervjua deltagare kan den här undersökningen ge 

ett bra underlag. Jag måste dock ta hänsyn till att undersökning är gjord precis när reformen var ny 

                                                           
15

 Vuxenutbildning i förändring – inför reformerna 2012, Skolverket (2010) 
16

 Rapport 2010:7, Svenskundervisning för invandrare (sfi), Skolinspektionen (2010) 
17

 Attityder till vuxenutbildningen 2012, Skolverket (2013) 
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och förmodligen inte hunnit implementeras särskilt väl än. Därför kan resultaten spegla hur 

undervisningen var innan reformerna tagit fart. Men, även detta kommer stå sig som en bra 

jämförelsepunkt då jag utformar mina intervjufrågor.  

1.4 Hypotes 

Utifrån litteraturen kan man förvänta sig att det kommer finnas implementeringshinder i form av 

brist på resurser och även att all information inte har nått fram ordentligt på gräsrotsnivå, bland 

annat på grund av de stora tolkningsmöjligheterna som finns i kursplanen. Det finns även skäl att tro 

att eleverna inte har fullständig information om vilka möjligheter till individanpassning som finns, 

dock kommer jag inte intervjua några elever utan jag får lita på den information jag får från lärare. 

I och med den flexibla tidssättningen av studierna finns en risk att SFI-utbildningen i många fall fått 

en nedprioritering av eleverna. Detta kan innebära lägre resultat eller att det tar längre tid att slut-

föra sina studier. 

Mina frågeställningar möjliggör det för mig att analysera problemet både från ett ”top-down”- och 

”bottom up”-perspektiv och jag tror att båda kommer ge givande och viktiga reslutat då perspektiven 

skiljer sig åt så pass mycket. Chansen att ”bottom-up”-perspektivet kommer peka mer åt att 

implementeringen lyckats än ”top-down”-perspektivet finns i och med att det är en senare utvecklad 

analysmetod som tagit hänsyn till en del av den kritik som framförts till ”top-down”-perspektivet. 

1.5 Caseurval 

Jag har valt att göra en fallstudie med fokus på endast SFI i Linköping för att göra en enskild prövning 

och det är alltså inte en statistiskt säkerställd undersökning. Då jag både bor och studerar i Linköping 

har jag valt denna kommun för enkelhetens skull. 

Implementeringsprocessen skedde i tre steg med fokus på tre olika grupper och jag vill prata med 

minst en representant från varje grupp. De tre grupperna som nås i de olika stegen är följande:  

1. Huvudmän, chefer, studievägledare, 2. Rektorer och 3. Lärare. 18 

I Linköping finns det två enheter som erbjuder SFI; den kommunalt ägda Elsa Brändströms skola samt 

det upphandlade InfoKomp, jag har valt att kontakta båda dessa enheter för att få ett grundligt 

resultat. Då SFI hör till vuxenutbildningen har kommunen ett övergripande ansvar och är huvudman 

via bildningsnämnden. För att nå ut till de tre olika implementeringsgrupperna har jag valt att 

intervjua en representant från bildningsnämnden (huvudman), studievägledare, rektorer för utbild-

ningen samt flera lärare som har arbetat sedan innan reformen tog vid. 

För att bedöma om implementeringen lyckats kommer jag att analysera intervjusvaren med hjälp av 

Rothsteins implementeringsteori och Knill & Tosuns ”top-down”- och ”bottom-up”-perspektiv.  

                                                           
18

 Vuxenutbildning i förändring – inför reformerna 2012, Skolverket (2010) 
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1.6 Analysbegrepp 

I Public Policy: a new introduction av Jale Tosun och Christoph Knill diskuteras implementerings-

processen i sig, samt analysperspektiven “bottom-up” och “top-down”. 

Den första aspekten som diskuteras är vilka som är inblandade vid en implementering. Till att börja 

med så består kärnan av olika departement, där politiken skapas. Ofta delegeras själva implement-

eringen till fristående organ. Medan centrala departement och fristående myndigheter spelar en 

viktig roll i implementering av politiken, implementeras nationell politik också av offentliga organ på 

lokal nivå. Det finns även offentlig politik som implementeras av multipla organisationer, som kan 

ligga på olika regeringsnivåer, i sådana lägen krävs det samarbetsansträngningar. I huvudsak utförs 

implementeringar av byråkratiska aktörer. 

Beroende på vad för sorts politik som ska implementeras, kan byråkrater vara mer eller mindre fin-

känsliga med besluten. Ibland behöver villkoren vara väldigt specifika, men vid vissa tillfällen kan 

byråkraterna ha större spelrum i tolkningen av de politiska utgångarna om dessa karaktäriserats av 

vagt politiskt innehåll eller mål. Politiska beslut som karaktäriserade av vaghet, inkonsekvens och 

komplexitet har högre chanser att bli inkonsekvent implementerade. 

På den mest grundläggande nivån handlar implementering om att införa ny politik i praktiken. Det 

finns inte bara ett sätt att implementera politiska beslut och ofta krävs flertalet ageranden, vilket 

komplicerar analysprocessen. Det traditionella sättet att beskriva och förklara implementering är 

"top-down"-perspektivet, vilket fokuserar på politiska beslut och undersöker i vilken utsträckning de 

avsedda målen uppnåtts över tid och varför. På 70- och 80-talet framkom "bottom-up"-perspektivet, 

vilket analyserar mångfalden av aktörer som samverkar på den operativa nivån av en specifik politisk 

fråga. ”Bottom-up”-modeller trycker ofta på de starka sammanlänkningarna mellan de olika nivåerna 

av att formulera politiska beslut, implementera dem samt omformulera dem. Nyligen har även 

hybridmodeller uppkommit som kombinerar element från de två analysmodellerna med andra 

teoretiska modeller.19 

1.6.1 Top-Down 
När implementeringsprocessen analyseras från ett ”top-down”-perspektiv är det måluppfyllelsen 

som ligger i fokus. Detta perspektiv har en tydlig skiljelinje mellan de olika nivåerna av formulering av 

politiska beslut och implementeringen av dem. Det är bara på detta sätt som en faktisk jämförelse 

mellan politiska krav och nivån av faktisk implementering är möjlig. Graden av måluppfyllelse 

fungerar som en indikator av hur lyckad implementeringen blev. Ju längre implementeringskedja och 

ju större antal involverade aktörer i processen, desto svårare blir implementeringen. Eftersom fram-

gången av en implementering beror på samarbetet av aktörer, är det en relativt stor chans att 

problem kommer att uppstå, vilket antyder en obalans mellan de avsedda politiska målen och den 

faktiska utgången.20  

Logiken hos ”top-down”-modellen överrensstämmer med fyrstegsmodellen av Sabatier och 

Mazmanian. Modellen tar först upp graden av hur implementeringen av tjänstemän och målgrupper 

                                                           
19

 Knill & Tosun, kap. 7 
20

 Ibid. 
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överrensstämmer med målen och procedurerna beskrivna i ett politiskt förslag. Därefter fokuserar 

de på graden av måluppfyllelse över tid. För det tredje utvärderar de dem principiella faktorerna som 

påverkar de politiska besluten. Slutligen föreslår de fortsatt analys av om och hur det politiska 

förslaget reviderats i efterhand efter att man fått praktisk erfarenhet.21 

Denna modell är ett bra exempel av ”top-down”-modellen då den har funnits i många år, varit 

subjekt för omfattande empiriska prövningar och har setts över av minst ett fåtal opartiska 

observatörer, som talar för denna modell.22 

Kritik uttryckt mot detta perspektiv är att det utgår från de politiska besluten och tar inte hänsyn till 

tidigare processer, speciellt utarbetandet, det ser till implementering som något rent administrativt 

som ignorerar politiska aspekter och det tar inte med lokala aktörer i beräkningen och de specifika 

förhållandena för implementering på "gatunivå".23 

”Top-down”-perspektivet är användbart, först, i de fall där det finns ett dominerande offentligt 

program inom politikområdet i fråga eller om analytiker är enkom intresserade av effektiviteten i ett 

program.24 

1.6.2 Bottom Up 
I ”bottom-up”-perspektivet har man övergett uppdelningen mellan politikformulering och imple-

mentering. Det skiljs inte på utvecklingen av det politiska förslaget och själva implementeringen, utan 

man ser på det hela som en gemensam process. De politiska målen och instrumenten är inte längre 

definierade som riktmärken som måste nås, istället förväntas det att viss modifikation måste genom-

gås under implementeringsprocessen. Implementerare har flexibilitet och självstyre nog att justera 

politiken för att passa specifika lokala krav och förändringar i uppfattningen om de politiska problem-

en, likväl som nya vetenskapliga bevis om sambandet mellan medel och mål. Därav är inte effektiv 

implementering mätt genom uppfyllelsen av vissa centrala mål, utan bedömd genom graden av hur 

de uppfattade utfallen överensstämmer med preferenserna hos de involverade aktörerna. Framgång 

mäts i hur politiken tillät en lärandeprocess, en kapacitetsbildning och ett stödbyggande för att 

kunna möta problem associerade med implementeringen på ett decentraliserat sätt. I och med att 

det finns ett kommunalt självstyre kan implementeringen se olika ut i olika delar av landet, som 

centrala aktörer inte kan rå över och detta kan skapa en problematik. Implementering är i mindre 

grad baserat på hierarkiskt definierade och kontrollerade krav, och kan istället förstås som förhand-

lingar mellan ett stort antal av offentliga och privata aktörer såväl som att administrativa parter 

deltar i implementeringsprocessen.25 

Processen inleds genom att identifiera det nätverk av aktörer som är involverade i leveransen av 

tjänster i en eller fler lokala områden och frågar dem om deras mål, strategier, aktiviteter och 

kontakter. Därefter använder modellen kontakterna som ett verktyg för att utveckla en nätverks-

teknik för att identifiera de lokala, regionala och nationella aktörer som är involverade i planering, 

finansiering och genomförandet av de berörda statliga och icke-statliga programmen. Detta 
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 P A Sabatier 
22

 Ibid. 
23

 Knill & Tosun, kap. 7 
24

 P A Sabatier 
25

 Knill & Tosun, kap. 7 
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tillhandahåller en process för förflyttning från närbyråkrater (se nedan) ”bottom” upp till ”top”-

beslutsfattarna i både den offentliga och den privata sektorn.26 

I politikområden som arbetskraftsutbildning och sysselsättningsutveckling – som med nödvändighet 

innebär en mängd offentliga och privata aktörer – är ”bottom-up”-perspektivet lämpligt. 

1.6.3 Närbyråkrat 
Närbyråkrater, på engelska kallat ”street-level bureaucrat”, kan kortfattat beskrivas som den under-

grupp av en myndighet eller statlig institution som utför och genomdriver de insatser som krävs av 

lagar och offentlig politik. En närbyråkrat kan till exempel vara en polis, domare eller en lärare. Det är 

de som implementerar politiken på mikronivå och är de som avgör hur politiken utförs i praktiken.27 

Närbyråkrater har stor handlingsfrihet i beslut gällande medborgare som de interagerar med. Deras 

individuella ageranden summerar upp beteendet hos byråerna. Den politikskapande rollen hos när-

byråkrater bygger på två sammanhängande aspekter av deras ställning: relativt hög grad av hand-

lingsfrihet och relativt självstyrt från organisatoriska myndigheter.28 

Närbyråkrater har en betydande bestämmanderätt när det kommer till att avgöra naturen, mängden 

och kvaliteten av de förmåner och sanktioner tillhandahållna av deras byråer. Poliser avgör vilka de 

ska arrestera och vilka beteenden som kan överses. Domare avgör vilka som ska få villkorlig dom och 

vilka som får det maximala straffet. Lärare avgör vilka som ska få kvarsittning och de gör subtila be-

dömningar av vilka som går att lära. Detta innebär dock inte att närbyråkrater inte har några regler, 

förordningar, direktiv från ovan, eller normer och praxis att förhålla sig efter. Tvärtom, så formas de 

stora dimensionerna av den offentliga politiken av politiska eliter och politiska och administrativa 

tjänstemän.29 

Det finns flera problem som medföljer handlingsfriheten, som skulle försvinna om man tog bort den. 

Men, handlingsfriheten är nödvändig för närbyråkraterna i och med att deras arbeten kan innebära 

komplexa uppgifter som inte går att reglera med regler, riktlinjer eller instruktioner. Detta kan bero 

på minst en av två anledningar. Den första anledningen är att arbetssituationerna är för 

komplicerade för att styra på detaljnivå. Samtida syn på utbildning mildrar effekterna av detaljerade 

instruktioner till lärare om hur och vad de ska lära ut, eftersom filosofin förespråkar att varje barn 

behöver svar lämpade efter den specifika utbildningskontexten. Den andra anledningen är att när-

byråkrater ofta arbetar i situationer som kräver hantering av de mänskliga dimensionerna av 

situationen. De har handlingsfrihet för att de accepterade dimensionerna av deras uppgifter kräver 

finkänslig observation och omdöme, vilket inte är reducerbart till programmerade format. Vi vill att 

lärare ska uppfatta den unika potentialen hos varje elev och kunna ta till vara på den. I kort söker inte 

samhället endast opartiskhet från offentliga byråer, utan även medkänsla och förståelse för speciella 

omständigheter och flexibilitet i hanteringen av dem.30 

                                                           
26

 P A Sabatier 
27

 M Lipsky 
28

 Ibid. 
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 Ibid. 
30

 Ibid. 



Kandidatuppsats i Statsvetenskap: 733G03/733G35  Linnea Jägestedt 
2015-05-25  900223-3766 

9 
 

1.7 Definitioner 

Det finns en del övriga saker som kan behövas definieras ytterligare, men som inte är direkta 

analysbegrepp. Dessa presenteras här. 

1.7.1 Mikro- och Makronivå 
Med makronivå åsyftas landets styre på det högre, övergripande planet. Till makronivån hör 

regering, riksdag, kammare och så vidare. Det är på makronivån som politiken utformas och besluten 

fattas och skickas vidare, det är härifrån implementeringsdirektiven kommer. Mikronivån har mer 

fokus på individen. På mikronivån finner vi närbyråkraten och de yrkesmän som de politiska besluten 

oftast berör mest. Det är de som utövar besluten praktiskt och är i slutledet av implementerings-

kedjan.31 

1.7.2 Lvux12 
Läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12) omfattar värdegrundsfrågor samt övergripande mål och 

riktlinjer för skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i 

svenska för invandrare och blev gällande 1 juli 201232. 

Under våren 2010 startade Skolverket ett flerårigt arbete med att informera och stödja genom-

förandet av skolreformerna 2011 till 2012: en ny, modern skollag, en förändrad läroplan för för-

skolan, nya läroplaner för den obligatoriska skolan, en ny gymnasieskola och en ny betygsskala. 

Dessutom förändras lärarutbildningen, lärarlegitimation ska införas och staten gör stora ekonomiska 

satsningar på lärarfortbildning, rektorsutbildning och utvecklingsstöd för förbättrad undervisning.33  

Några viktiga förändringar för vuxenutbildningen var: Varje vuxenstuderande ska ha en individuell 

studieplan som ska innehålla uppgifter om utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. 

Särvux och svenskundervisning för invandrare (SFI) bytte namn till särskild utbildning för vuxna och 

utbildning i svenska för invandrare. Den nya betygsskalan innebar att kursplanerna för såväl grund-

läggande vuxenutbildning, sfi och särvux kom att ses över.34 

En central del i reformerna var fokuset på individanpassning och flexibla studieformer, vilka ökar 

möjligheten för fler att ta del av studier och att kunna förena studier med vuxenliv. En flexibel 

lärmiljö där den studerande i stor utsträckning kan välja plats, tidpunkt, tempo, arbetssätt och 

innehåll för sina studier skapar en grund för aktivt lärande och är anpassad utifrån individens 

förutsättningar. Den flexibla utbildningen utgörs på så vis av olika anpassningsmöjligheter där 

individen och dess behov står i centrum. Med utgångspunkt i den studerandes behov kan 

flexibiliteten bestå i möjligheter att ta del av undervisning vid olika tidpunkter, studera i egen 

studietakt, välja plats för studier eller kombinera studier med arbete. 35 

Målen och riktlinjerna i läroplanen genomsyras av ökad individanpassning och en förändring i 

ansvarsfördelningen, konkreta exempel av dessa presenteras i resultatredovisningen i avsnitt 2.2. 

                                                           
31

 Knill & Tosun, kap. 7 
32

 Läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12), Skolverket (2012) 
33

 Vuxenutbildning i förändring – inför reformerna 2012, Skolverket (2010) 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
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1.8 Metod 

1.8.1 Design 
Detta är en forskningsfråga som klassificeras som en beskrivande studie då jag söker svar på hur de 

nya skolreformerna implementerats, om de lyckats och vad som eventuellt kan göras annorlunda. 

Det finns en rad olika sätt att jämföra för att beskriva, men det finns i princip fyra typer av design, 

varav en av dessa är genom en fallstudie. Nedan beskriver jag vad en fallstudie innebär och motiverar 

detta val av metod, jag redogör även kort för resonemanget kring intervjufrågorna. 

Fallstudie 

Till att börja med är det värt att nämna de bortvalda designerna lämpade för jämförande under-

sökningar. Dessa är experimentell, statistisk och jämförande design vilka ofta är lämpliga i större och 

mer omfattande undersökningar. En fallstudie måste ha (minst) två analysenheter för att kunna göra 

en jämförelse, till exempel före och efter en reform (tid), eller en jämförelse av två olika partier 

(rum). Det vi har då är en jämförande fallstudie och en mer traditionell fallstudie, där skillnaden 

beskrivs som att analysenheterna registreras inom två olika kontexter eller en och samma kontext. 

En jämförande studie kan till exempel ha två kontexter och en tidpunkt, medan en fallstudie kan 

handla om en kontext med två tidpunkter.36 Eftersom att uppsatsen handlar om lyckad/misslyckad 

implementering sker en jämförelse i tiden – förväntningarna innan reformen och arbetet med 

reformen, både under och efter implementeringsperioden, vilket då faller inom kategorin för 

traditionell fallstudie.  

För att komma fram till vilken typ av empirisk undersökning jag hade framför mig, för att därefter 

kunna välja design, satte jag forskningsfrågan i fokus och utgick ifrån den i följande klassificerande 

frågeställningar: 

Är min undersökning beskrivande eller förklarande? Den är förklarande i den mening att den syftar till 

att reda ut om implementeringen lyckats, och inte bara beskriva hur läget ter sig idag relativt innan 

reformen. 

Finns teorin på plats från början eller inte? När teorin inte finns på plats från början syftar under-

sökningen till att hitta förklaringar och utveckla teorier om hur olika variabler hänger samman 

(teoriutvecklande undersökning). Syftet är inte att undersöka varför implementeringen lyckats eller 

ej, utan om den har gjort det.   

Står teorin eller fallet i centrum? Det är implementeringen jag undersöker och fokuserar på, inte SFI-

utbildning i sig, alltså är det teorin som står i fokus och vi har därmed en teoriprövande undersökning 

(om fallet stått i centrum hade det varit en teorikonsumerande undersökning).37 

Intervju 

Då stod valet mellan en frågeundersökning (enkät) och en samtalsintervju och valet blev en samtals-

intervju då det ökar samspelet med intervjupersonen och jag ville ge möjligheten till utvecklade svar 

samt ha möjligheten till att ställa följdfrågor. Mina intervjufrågor jag har nedskrivna har fungerat 

mest som riktlinjer och jag har utgått ifrån dem, men även haft möjlighet att anpassa dem under det 

                                                           
36

 P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ 
och marknad, 4:e uppl., Elanders Sverige AB, Vällingby, 2012 
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löpande samtalet. Frågeundersökningar lämpar sig också bättre i statistiska undersökningar, då 

många svar kan insamlas på kort tid, det förutsätter även enklare svarsalternativ som är lätta att 

skatta. En särskiljning mellan frågeundersökningar och samtalsintervjuer är om man vill kartlägga 

frekvensen, det vill säga hur ofta fenomenet visar sig, eller synliggörandet, det vill säga hur 

fenomenet gestaltar sig.38 Som framkommit i mina tidigare redogöranden är det synliggörandet vi vill 

åt, alltså lämpar sig samtalsintervju bäst. Samtalsintervjuerna kan därefter delas in i två kategorier: 

informant- och respondentintervju. En informantintervju syftar till att använda svarspersonerna som 

”sanningssägare” som bidrar med information om hur verkligheten är i ett visst avseende. En 

informantintervju används för att kunna ge den bästa möjliga skildringen av ett händelseförlopp, hur 

det faktiskt fungerar. Det finns därför inget egenvärde i att ställa exakt samma frågor till alla svars-

personer. Vid en informantintervju används svarspersonerna som källor, och den information som 

kommer fram granskas och prövad; i en respondentintervju är det svarspersonerna själva som är 

studieobjekt. Forskaren vill kunna jämföra svaren mellan de olika svarspersonerna för att finna 

mönster.39Det som jag valt att genomföra är informationsintervjuer eftersom jag vill få en bild av hur 

det fungerar på studiesätena och därmed kunna komma fram till om implementeringen lyckats.  

Intervjufrågorna är utformade med hänsyn till publikationerna Vuxenutbildning i förändring – inför 

reformerna 201240, Attityder till vuxenutbildningen 201241, kvalitetsgranskningen Svenskundervisning 

för invandrare (SFI)42 och läroplanen för vuxenutbildningen Lvux1243. Dessa bidrog med information 

om hur implementeringen var tänkt att genomföras, hur lärare och deltagare uppfattat utbildning, de 

brister som fanns innan reformen samt de nya mål och riktlinjer som förväntas följas i dagsläget. 

Genom att få svar på om dessa mål och riktlinjer uppfyllts samt om bristerna korrigerats kan 

implementeringsprocessen bedömas. De intervjufrågor jag formulerat bifogas som en bilaga till detta 

dokument. 

1.8.2 Material 
Det empiriska material som är insamlat består av fem informantintervjuer utförda med anställda på 

InfoKomp samt representant från Bildningsnämnden. Som framgick under avsnittet Caseurval var 

planen att intervjua lika många till bestående av anställda på den kommunala enheten av SFI, 

Birgittaskolan. Bekräftelse hade mottagits av rektorn på enheten som skulle höra av sig med förslag 

på datum. Olyckligtvis lyckades inte kontakt fås med denna rektor, trots flertalet försök, förrän först 

fem dagar innan deadline på detta arbete. Tillräckligt med tid för att boka in och utföra intervjuer, 

behandla dem samt arbeta in dem i uppsatsen bedömdes inte finnas och materialet är därför inte 

lika omfattande som planerat. Detta kan påverka slutsatsen eftersom det bara är ett lärosäte som nu 

hörts istället för två. Det kan vara så att resultaten från Birgittaskolan hade kunnat ge en annorlunda 

och/eller mer detaljerad bild. Eftersom SFI-utbildningen på Birgittaskolan är kommunal (och Info-

Komp är upphandlat) kan det vara så att de upplever kontakten med kommunen annorlunda och 

därmed även har en annan uppfattning om hur uppföljningen är. Det här är endast spekulationer och 

ingenting jag kan veta, det som däremot går att säga är att när informationsinsamlingen blir 

                                                           
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
40

 Vuxenutbildning i förändring – inför reformerna 2012, Skolverket (2010) 
41

 Attityder till vuxenutbildningen 2012, Skolverket (2013) 
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 Rapport 2010:7, Svenskundervisning för invandrare (sfi), Skolinspektionen (2010) 
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 Läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12), Skolverket (2012) 
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begränsad på detta sätt så komprimeras resultatet. Slutsatsen blir inte mindre relevant, men mindre 

detaljerad. 

En stor del av det material jag använder till att jämföra mitt empiriska material mot kommer från 

Skolverket och består av olika publikationer om förväntningar, mål, undersökningar och lagtexter. 

1.8.3 Avgränsning 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka om implementeringen av den nya läroplanen (Lvux12) för 

SFI har varit lyckad har inriktningen varit mot SFI-utbildningsenheter. För att kunna genomföra en 

ordentlig och välgenomarbetad undersökning valde jag att begränsa mig till en fallstudie i endast 

Linköpings kommun. Alternativet hade varit att göra en större statistisk undersökning med utskick av 

frågeformulär till deltagare och lärare runt om i landet, med samtalsintervjuer som uppföljning. 

Detta hade dock krävt mer tid och resurser och då det endast finns två utbildningsenheter utgör 

detta inte tillräckligt med underlag för att göra en statistisk undersökning eller analys. Det hade inte 

blivit statistiskt säkerställt och svarsfrekvensen hade varit för låg för att kunna utföra en analys på. 

Faktumet att det bara är två utbildningsenheter för SFI i Linköping, som dessutom representerar 

både kommunal och upphandlad verksamhet, gjorde att valen av enheter inte behövde avgränsas 

ytterligare. 

1.8.4 Urval 
Då tre grupper identifieras i implementeringsprocessen söktes representanter från alla tre grupper: 

1. Huvudmän, chefer, studievägledare, 2. Rektorer och 3. Lärare. Detta med målet att nå flest inom 

grupp 3. Det krav som funnits i urvalsprocessen är att i så stor mån som möjligt ska intervju-

personerna ha varit verksamma sedan innan reformen antogs, för att kunna ge relevanta svar. I fallet 

rektorer finns det inga valmöjligheter annat än sittande rektor och något urval kan därför inte ske. 

1.8.5 Begränsningar 
I samtalsintervjuer med personer som själva är högt involverade i verksamheten bör det alltid tas 

hänsyn till oberoende och tendens. Om informationen är oberoende ska den vara så opåverkad av 

yttre omständigheter som möjligt i from av till exempel hot, tvång eller förväntningar.44 Sådana typer 

av påverkningar är rimligen vanligast där intervjupersonen har styrande organ ovanför sig, vilket i 

detta fall skulle representera grupp 3. Informationen kan anses som tendentiös i den mån intervju-

personen har anledning att avsiktligt ge en snedvriden eller tillrättalagd berättelse. Det är alltså 

berättaren och inte berättelsen som genomgår en tendensbedömning. Lik här är det rimligast att 

högt uppsatta ansvarstagare har större anledning att vara tendiösa, då dessa har ansvar över att det 

ska gå rätt till, vilket i detta fall representerar grupp 1 och 2. Tendens kan även uppkomma då svars-

personerna känner varandra, vilket är svårt att frångå i detta fall då jag intervjuat flertalet personer 

från samma arbetsplats.45 Genom de intervjusvar jag har fått in har jag ändå gjort den bedömningen 

att källorna är pålitliga. Detta är för att svarspersonerna har kunnat ge detaljerade och utvecklade 

svar som inte låter inövade, begränsade eller är för lika varandra. Även om flera av svaren kan peka 

åt samma håll resultatmässigt, är de inte formulerade på samma sätt och det är tecken på att svaren 

är äkta och trovärdiga. 
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Genom att intervjua flertalet personer enskilt och jämföra deras svar med varandras blir dessa 

begränsningar lättare att undvika/hantera. 

1.9 Disposition 

I kapitel 2 redogörs det empiriska materialet inhämtat genom intervjuer i förhållande till den 

information hämtad från olika publikationer. I kapitel 3 presenteras analyser och slutsatser utifrån 

syftet och frågeställningarna. 
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Kapitel 2 – Presentation av empiri 

Intervjuer har genomförts med en representant från Bildningsnämnden, en rektor, en skolchef samt 

två lärare. Här redovisas resultatet från den empiriska informationsinsamlingen, uppdelat i tre olika 

kategorier. 

I texten nedan diskuteras bland annat olika steg och kurser, en klargöring av vad kurser dessa innebär 

följer 

”Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika 

bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 utgörs av kurserna A och B, studieväg 2 av kurserna B 

och C samt studieväg 3 av kurserna C och D. De fyra kurserna tydliggör progressionen inom 

utbildningen. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och 

studieväg 3 till dem som är vana att studera. Trots att en elev kan avsluta utbildningen i svenska för 

invandrare efter respektive kurs eller studieväg är intentionen att alla elever ska ges möjlighet att 

studera till och med kurs D.”46 

2.1 Information 

I en redovisning av Skolverket redogörs det för hur de planerade att utfärda informationen inför 

implementeringen och vilka principer som var gällande. Nedan redovisas utdrag ur redovisningen 

varvat med empiriskt material.  

”Principer för implementeringen bör vara följande: 
Insatserna ska ge målgrupperna verktyg och förutsättningar att verkställa förändringarna i det egna 
arbetet. 
 - Målen med de olika insatserna ska vara relevanta utifrån de olika målgruppernas behov.  
 - Aktiviteterna ska vara ändamålsenliga för att nå målen. 
 - Aktiviteterna ska genomföras med enhetlighet och trovärdighet. Redovisning av regeringsuppdrag 
2010-02-15 3 (9) Dnr 61-2010:83  
- Material från Skolverket ska vara användbart och hålla hög kvalitet. 
  
När 
- Huvudmän, förvaltningschefer och skolchefer behöver ha kunskaper tidigt i processen för att kunna 
överblicka konsekvenserna för de egna skolorna och förskolorna.  
- Rektorer och förskolechefer behöver ha kunskaper för att kunna stödja lärarna i 

förändringsprocessen. ”47 

Processen var planerad att inledas 2010 med fokus på huvudmän, chefer och studievägledare där 

huvudfokuset på informationen skulle ligga på förändringar i skollagen och bakgrunden till dessa. 

Utöver detta skulle målgruppen ges en tydlig bild av hela implementeringsprocessen samt hur 

implementering och kompetensutveckling kan ske på nationell och lokal nivå. För vuxenutbildningens 

del skulle fokus ligga på skillnader och likheter mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan. 48 

                                                           
46

 Utbildning i svenska för invandrare – kursplan och kommentar, Skolverket, 2012, sid. 9 
47

 Redovisning av uppdrag till statens skolverk avseende implementering av skolreformer m.m., Dnr 
U2010/259/S, Skolverket (2010) 
48

 Ibid. 
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Från bildningsnämndens perspektiv deltog framförallt tjänstemännen på konferenser och det var 

dem som fick den primära informationen att jobba med. Därefter rapporterade de vidare till 

nämndens ledamöter. Processen startade någon gång under 2010.49 

Eftersom förändringarna inom vuxenutbildningen planerades träda i kraft först 2012 följde 

reformimplementeringen inom vuxenutbildningen delvis en annan tidplan. Skolverket planerades 

komma att genomföra tre rikskonferenser under november 2010 för rektorer, lärare och annan 

skolpersonal. Konferenserna skulle, förutom reformarbetet med skollag, ämnesplaner och betygs-

system, presentera det som för tillfället var aktuellt inom vuxenutbildningsområdet, exempelvis nya 

uppdrag inom SFI och grundläggande vuxenutbildning samt arbetet med yrkesvux.50 

Varken skolchef eller lärare på InfoKomp har blivit inbjudna till konferenser, utan information skedde 

framförallt i form av pappersutskick och i viss mån träffar och diskussioner internt med det egna 

arbetslaget. Informationen var i stora drag generell, men det fanns ett viss fokus på effektivisering 

och att det finns en önskan att deltagarna ska komma ut så snabbt som möjligt i egen försörjning.51 

Beträffande implementeringen av skollagstiftningen planerades som ett första steg skriftlig 

information om förändringarna utformas i ett lösbladssystem med information uppbyggt efter lagens 

nya utformning och med teman, där mottagaren kan ladda ner eller skriva ut de blad som är 

intressanta för verksamheten. För vuxenutbildningens målgrupper kom stödmaterial att tas fram där 

vuxenutbildningens särart lyfts fram. Materialet kan utgå från likheter och skillnader mellan 

ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Informationsmaterialet skulle komplettera konferenserna 

och utgöra en del av strategin för implementeringsarbetet på vuxenutbildningsområdet. Skolverket 

bedömde att genom de verktyg som valts för att komplettera konferenserna, skulle samtliga lärare i 

alla skolformer kunna ta del av den information om reformerna som myndigheten tog fram.52 

I dagsläget finns det material på Skolverkets sida som finns att ta ut och använda sig av. Om något är 

oklart eller svårtolkat finns det möjligheter att vända sig till Skolverket för att få hjälp. Infokomp har 

även tillgång till en skoljurist som kan hjälpa till att tolka skollagen.53 

För 2011 var planen att för vuxenutbildningens del att anordna en konferens, i början av april, för 

skolhuvudmän inom vuxenutbildning. Syftet var att informera om förestående reformer, övergångs-

regler för vuxenutbildningen samt aktuella frågor. Under hösten 2011 var det planerat att anordna 

en webbsänd halvdagskonferens som uppföljning av de tre rikskonferenserna 2010 som beskrivits 

ovan. Målgrupp var i första hand lärare och andra anställda inom vuxenutbildningen. Nyheter och 

förändringar utifrån redan given information borde varit i fokus, men Skolverket undersökte även 

möjligheten att via en chattfunktion kunna ställa frågor till Skolverkets vuxenutbildningsenhet on-

line, så att frågorna och svaren blev tillgängliga för samtliga som följde sändningen. Under vintern 

2012 planerade Skolverket att genomföra ett antal konferenser för lärare och annan personal inom 

                                                           
49

 Intervju med Carina Boberg, f.d. ordförande i bildningsnämnden 
50

 Redovisning av uppdrag till statens skolverk avseende implementering av skolreformer m.m., Dnr 
U2010/259/S, Skolverket (2010) 
51

 Intervju med lärare och Maria Holmberg 
52

 Redovisning av uppdrag till statens skolverk avseende implementering av skolreformer m.m., Dnr 
U2010/259/S, Skolverket (2010) 
53

 Intervju med Sehaveta Kaniza, rektor för upphandlad sfi 
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vuxenutbildningen. Konferenserna skulle utgå från det behov som identifierats under 2010 och 2011 

samt även ta upp aktuella frågor inom reformarbetet och vuxenutbildningen i övrigt. Möjligheter att 

samverka med SKL och region- och kommunalförbund skulle undersökas.54 

Enligt Maria Holmberg, skolchef för SFI på InfoKomp, skickades det ut information från Skolverket, 

men den skickades till kommunerna och inte till enheterna, så InfoKomp som enhet fick ingen riktad 

information alls. Maria personligen har deltagit i konferenser och nätverksträffar, men dessa hittade 

hon till på annat sätt i och med eget engagemang och intresse. Hon har deltagit i nätverksträffar som 

anordnats via Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, som finns på Stockholms Universitet, 

där det varit kortfattad information och sedan satt de och förde diskussioner. Det är även via detta 

centrum som hon blivit inbjuden till informationsträff med Skolverket, denna var en halvdag och 

bestod endast av information som var ganska generell. Dessa informationsträffar skedde under 2012, 

då Maria jobbade en period i Stockholm för att starta upp en ny SFI-utbildning för InfoKomp, hon fick 

då även en del information från Stockholms kommun.55 

2.2 Måluppfyllelse 

I den nya läroplanen för vuxenutbildning återfinns övergripande mål och riktlinjer som är indelade i 

sex kategorier: Kunskaper, normer och värden, elevernas ansvar och inflytande, utbildningsval – 

arbete och samhällsliv, bedömning och betyg samt rektorns ansvar. Varje kategoris mål är riktade till 

eleven och riktlinjerna till personalen, med undantag för rektorns ansvar, som ju då är riktad till 

rektorerna. De mål och riktlinjer som anses relevanta återges nedan: 

”Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i [...] utbildning i svenska för invandrare får stöd och 

undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. 

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen. 

En elev i vuxenutbildningen kan ha behov av att kombinera studier inom de skolformer som ingår i 

vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en nära samverkan mellan de olika skolformerna. 

Alla som arbetar i vuxenutbildningen ska 

 Gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska utbildningsmiljön 

 Läraren ska  

 utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

 i undervisningen nyttja och tillvarata de kunskaper och erfarenheter av arbets- och 

samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång, 

 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande, 

                                                           
54

 Redovisning av uppdrag till statens skolverk avseende implementering av skolreformer m.m., Dnr 
U2010/259/S, Skolverket (2010). 
55

 Intervju med Maria Holmberg, skolchef InfoKomp 
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 låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

 tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, 

 fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna,  

 redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker. 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning 

 i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 

eleverna redan har eller skaffar sig under utbildningens gång, 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. 

Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de 

nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolenheten och som chef för lärarna och övrig personal 

i verksamheten har rektorn ansvar för verksamhetens resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att 

 utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och 

val av kurser och att återvändsgränder i studiegången undviks, 

 lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas 

skiftande behov och förutsättningar, 

 utbildningen utformas så att elever som behöver stödåtgärder får detta,”56 

När nya elever börjar en SFI-kurs får de i ett inledande skede en kartläggning av kommunen, denna 

kartläggning leder till att eleven placeras i ett steg utifrån deras utbildningsbakgrund. På InfoKomp 

gör man även en egen kartläggning samt att en studieplan utfärdas tillsammans med eleven. Elev och 

lärare träffas därefter en gång i veckan för att utvärdera hur det går, kunna planera hur 

fortsättningen ska se ut och eventuellt justera studieplanen. Utöver det har eleverna även ett elevråd 

som träffas en gång i månaden tillsammans med lärare där åsikter om utbildningens utformning kan 

framföras.57 

InfoKomp har flera samarbeten, där det största är med arbetsförmedlingen. Där sker en, i stort sett, 

daglig kontakt med elevernas handläggare och det är via arbetsförmedlingen eleverna kan få hjälp 

med praktik och arbetslivsanknytning. Det samarbetas också med socialkontoret när en elev har 

fastnat i sin utbildning och inte går framåt, då kan de ha ett trepartssamtal mellan SFI-lärare, hand-

läggare på socialkontoret och eleven. Ibland sker denna kontakt via Jobb- och kunskapstorget. Om 

elever behöver extrastöd med språket eller har läs- och skrivsvårigheter kan de vända sig till Språket, 

vilket är en instans på Birgittaskolan som InfoKomp samarbetar med. Det finns även samarbeten 

mellan skolan och andra SFI-utbildningar.58 

I den attitydundersökning som gjordes 2012 framkom en del kritik från både elever och lärare som 

symboliserar mycket av det som önskades förändras i och med reformen. Ett urval av den kritik som 

kan hittas i attitydundersökningen följer: 
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 Läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12), Skolverket (2012) 
57

 Intervju med lärare, samt Sehaveta Kaniza 
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 Intervju med Sehaveta Kaniza och Maria Holmberg 
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Trots att vuxenutbildningen ska präglas av individanpassning indikerar undersökningen att det finns 

brister, bland annat när det gäller studietakten. Bara hälften av eleverna inom SFI och komvux på 

grundläggande nivå upplever att de kan studera i den takt som de själva vill. Två av tio SFI-elever 

upplever att det är för många elever i grupperna, jämfört med en av tio i komvux. Också när lärarna 

tillfrågas om vad de anser om gruppstorlekarna är det framför allt SFI-lärarna som uttrycker missnöje 

– nästan hälften anser att de grupper de oftast undervisar i är alltför stora. Många lärare, både i 

komvux och i SFI, upplever att de i liten grad får vara delaktiga i beslut som rör storleken på under-

visningsgrupperna. Drygt hälften av lärarna anser att de i liten grad får förutsättningar att lyckas ge 

stöd till elever som har svårigheter i studierna. Framför allt anser lärare inom SFI att de ges otill-

räckliga förutsättningar för detta. SFI-lärarna anser också i högre grad än lärarna inom komvux att 

tillgången till specialpedagoger och speciallärare hos utbildningsanordnaren är ganska eller mycket 

dålig.59  

När det kommer till studietakten står det endast i lagen att enheten måste erbjuda minst 15 timmar i 

veckan. InfoKomp har kunnat möta önskemål hos elever som velat stanna kvar och studera lite 

längre. Det har även skapats ett intensivkurs som läses på heltid, det vill säga 6-timmarsdagar i stället 

för 3-timmars, riktad till dem elever som läser på steg 3 (hög förståelse/utbildningsbakgrund), detta 

har möjliggjort att de har kunnat få ett godkänt SFI-betyg på 6-8 månader.60 

Stora studiegrupper (20-30 elever) anses inte vara ett problem i de flesta fall, med undantag för de 

studiegrupper som kommer från steg 1, vilket ofta är analfabeter eller elever med andra inlärnings-

svårigheter. Eleverna i dessa grupper behöver mer hjälp från lärarna och är inte lika självgående, 

därför upplevs grupperna som för stora och de skulle passa bättre med max 10 elever i en sådan 

grupp.61 

Det finns möjligheter för elever med behov att få extra stöd från specialpedagog eller speciallärare, 

dock finns inte dessa på plats på själva InfoKomp, de kan dock erbjuda extrahjälp på plats. Önskas 

stöd skickas en remiss till den centrala enheten på Birgittaskolan där behovet bedöms och tillgång till 

specialpedagog kan då fås. 62 

Den kvalitetsgranskning som togs fram inför reformen uppmärksammade en del områden som hade 

förbättringspotential, bland annat individuell kartläggning och studieplanering, särskilt stöd, under-

visning som utgår från individen, yrkesspår/branschinriktningar, samverkan och uppföljning.63 

Som redovisat ovan finns idag både kartläggning av eleven och en egen studieplan, tillgång till särskilt 

stöd finns, om än begränsad, och stor samverkan sker med bl.a. arbetsförmedling och socialkontor. 

Undervisningen utgår ifrån individen i den mån att det finns olika steg beroende på utbildnings-

bakgrund, det finns möjlighet att anpassa sin studietakt utefter studiernas gång för att kunskaps-

målen ska kunna nås. Eleven får information och kan påverka, i den mån eleven förstår informa-

tionen (det kan finnas språkbarriärer) och vill. Ofta är inställningen att läraren vet bäst, men det förs 

löpande dialog och diskussioner. Det finns möjligheter att byta studiegrupp och steg om det skulle 
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 Attityder till vuxenutbildningen 2012, Skolverket (2013) 
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 Intervju med Maria Holmberg, skolchef InfoKomp 
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 Intervju med lärare, InfoKomp 
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 Rapport 2010:7, Svenskundervisning för invandrare (sfi), Skolinspektionen (2010) 
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behövas, den inledande indelningen är alltså inte orubblig. Elevens bakgrund och preferenser tas 

hänsyn till i så stor mån som möjligt när utbildningen utformas och alternativa inlärningsmetoder 

används i den mån tillgång och intresse finns. Konceptet inom SFI är att utgå ifrån en lärobok, vilket 

inte går att påverka då det är del av grundstrukturen, men det finns möjlighet att utveckla och göra 

annat vid sidan av, till exempel i form av studiebesök. Det finns ett fåtal branschinriktningar i 

Linköping, dessa har anknytning till vård och omsorg samt starta eget. Fler möjligheter till yrkes-

inriktad SFI önskas, från både lärare, rektor och skolchef. Uppföljningen av reformen är i stort sett 

obefintlig på markplan. Skolverket har gjort en utredning och statsbidrag delas ut för utveckling av sfi 

mot en mer flexibel och individualiserad kurs. Kommunens närvaro på InfoKomp tycks vara obefintlig 

i den privata regin och den enda som upplevt politiker- och tjänstemannabesök är rektor för upp-

handlad SFI, som befinner sig på Birgittaskolan. Några besök till InfoKomps utbildningslokaler och 

möte med skolchef och lärare där har inte gjorts.64 

2.3 Anpassning 

Det som har gjorts på gräsrotsnivå för att utveckla reformen och anpassa den är bland annat att 

Skolverket har tagit fram en grupp som arbetat med att ta fram nya nationella prov som passar den 

nya betygsskalan. Eftersom de nationella proven i hög grad är normgivande i betygsättningen har det 

krävts mycket jobb med detta, för att få till prov som går att bedöma med hjälp av den nya betygs-

skalan.65 

Lokalt i Linköping har mer nischade SFI-kurser uppkommit. Bland annat erbjuds fler kurser med 

marknadsplatsanknytning, som till exempel SFI med vårdinriktning som utförs i samarbete med vård 

och omsorgsprogrammet på Birgittaskolan och en kurs med fokus på att starta eget som InfoKomp 

satte igång. Det har även uppkommit kurser som möjliggör att läsa SFI både på distans och genom en 

intensivkurs som går på heltid. Detta möjliggör en flexibel schemaläggning för eleven.66 

Sedan reformen tog vid är utbildningen friare att anpassa och möjligheter att söka egna vägar för att 

nå kursmålen har uppkommit. Studiehandledningen möjliggör för eleverna att studera i olika takt, 

även inom samma studiegrupp, det finns inga krav på att alla måste befinna sig på samma ställe i 

boken samtidigt eller att alla måste göra samma sak. 67 

Det sker en stor mängd dokumentation i och med kartläggning, kursplan och studieuppföljning. Om 

det händer något under resans gång finns allt väl dokumenterat, vilket är bra under trepartssamtal 

med handläggarna. Materialet kopieras även ut så att eleven får sitt eget exemplar. Inför test-

perioder kan det vara bra att ha dessa papper för att visa eleven att de har uppfyllt sina mål eller inte 

och att det kanske är olämpligt att de skriver slutprovet i och med att eleven inte gjort det som var 

överenskommet. Utbildningen måste få ta sin tid och kvalitet är viktigare än kvantitet. Dokumentet 

är viktigt och ska kunna ge något mer än bara ”ja eller nej” till eleven. Andra lärare kan lättare ta upp 

utbildningen när god dokumentering finns.68 
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Dock önskas att individanpassningen skulle genomsyra utbildningen än mer. Linköping är lite fast i 

gamla former. Vad är det som säger att 3-3,5h är det bästa sättet? Detta skulle behöva vara mycket 

mer flexibelt. Drömmen är ett mer öppet SFI där kurser erbjuds och eleverna bokar in sig på det den 

vill jobba med. En mer varierad SFI och mycket mer arbetsinriktad skulle behövas. En större 

flexibilitet med båda schema och studiesätt önskas, det är inte bara en lärare och en bok som kan 

lära ut svenska. SFI är språk och kommunikation, det är levande. I Linköping är det väldigt stelbent, 

om man jämför med till exempel Stockholm där eleverna själva väljer vilken skola de ska gå på. 

Organisationen stöder inte ett mer öppet SFI, plus att eleverna inte är vana vid det studiesättet, men 

de som läser på studieväg 3, det vill säga de som är studievana, skulle klara av det.69 
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Kapitel 3 – Analys och slutsatser 

Inledande vill jag redogöra för varför jag har valt att analysera fallet utifrån både ett ”top-down”-

perspektiv och ett ”bottom-up”-perspektiv. Som tidigare nämnt är ”top-down” lämpligt då en är 

intresserad av effektiviteten i ett program och ”bottom-up” är lämpligt då arbetskraftsutbildning och 

sysselsättningsutveckling är i fokus och i detta fall tycker jag att båda perspektiven känns relevanta. 

Det är dessutom intressant att analysera begreppet implementering från olika ståndpunkter. 

3.1 Top-Down 

Överrensstämmer implementeringsresultaten med mål och procedurer beskrivna i det politiska 

förslaget? 

Det finns flera aspekter som har förändrats och som idag lever upp till de mål och förväntningar som 

sattes innan reformen. Det har nåtts framgång inom de områden som rör kartläggning av eleven och 

sätta upp en studieplan för densamma; information till eleverna så de kan påverka deras utbildning; 

utvärdering och uppföljning av elevernas framgångar och svårigheter; att kunna studera på olika 

studietakter samt en stor samverkan med andra instanser som till exempel Arbetsförmedlingen, 

Socialkontoret, Jobb- och kunskapstorget och Språket (extrastöd på Birgittaskolan). 

Men, det finns fortfarande andra aspekter som inte fungerar så väl som uttryckt där det fortfarande 

finns utvecklingspotential, även om de lyckats delvis, till exempel yrkes- och branschinriktningar, 

gruppstorlekar när det kommer till de elever som har det svårast, extrastöd från specialpedagoger 

och speciallärare samt olike sorters studieformer. Även om individanpassning genomsyrar 

utbildningen finns fortfarande stora möjligheter till utveckling och en önskan om ett ännu friare SFI 

med bättre yrkesanpassning har uttryckts från både lärare, rektor och skolchef. 70  

De områden som har visat väldigt låg, eller ingen, framgång är uppföljning av reformen samt närvaro 

av kommunen. Det kan tänkas att denna är bättre i kommunala instanser då det ibland finns en ovilja 

hos personer i ledande position, i kommunen och Birgittaskolan, i allmänhet, för privata anordnare. 

I det här fallet har implementeringskedjan varit lång vilket, precis som beskrivs i teorin, kan orsaka 

problem. Den information som är ämnad att nå ut till alla instanser har inte alltid nått fram, vilket i 

sig kan bero på otydliga riktlinjer i hur informationen skulle nå ut i stället för enhälligt fokus på vad 

och när informationsutskicken skulle innehålla och skickas ut. 

I och med att, genom ett ”top-down”-perspektiv, måluppfyllelsen mäts över tid är det svårt att göra 

en helt riktig analys av implementeringslyckandet av denna reform då det inte har förlöpt så lång tid 

sedan reformen tog vid. Vi kan se flera områden där måluppfyllelsen är stor, men även områden där 

den är mindre eller obefintlig. Det kan vara så att ytterligare några år kan krävas för att de resterande 

målen ska anses vara uppfyllda, det är en ständigt bearbetande process. Men, i och med att upp-

följningen är det som brister mest, är det även svårt att göra en revidering och komma med 

förbättringsförslag. 
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För att implementeringen ska anses lyckad genom detta perspektiv krävs en bättre implementerings-

kedja, framförallt mellan kommun och privat aktör. Som nämnt tidigare bygger detta analys-

perspektiv på en fyrstegskedja, där det i detta fall endast genomgått de första två stegen. Det tredje 

steget som utvärderar dem principiella faktorerna som påverkar de politiska besluten är i rullning nu, 

men det är oklart hur långt det faktiskt har kommit. I det slutliga steget föreslås fortsatt analys av om 

och hur det politiska förslaget reviderats i efterhand efter att man fått praktisk erfarenhet, och detta 

har då alltså ännu inte gjorts.71 

Än så länge är det alltså svårt att svara på frågan om implementeringsresultatet är helt lyckat. 

Generellt sett anser jag dock implementeringen vara lyckad i och med att det är fler mål och riktlinjer 

som har uppfyllts helt eller delvis än de som inte har det. Dock måste informationskedjan förbättras 

betydligt och det finns några punkter som fortfarande kan jobbas med. 

3.2 Bottom-Up 

Har implementeringsprogram utvecklats på lokal nivå (mikronivå) för att anpassa den nationella 

politiken (makronivå) efter de rådande behoven?  

Uppfattningen i lärarkåren är att det finns tydliga mål och riktlinjer, men med fria möjligheter att 

påverka formen hur dessa nås.72 Kommunikationskedjan mellan lärare, skolchef, rektor och 

myndighet anses av alla fungera bra och ger därför goda möjligheter att påverka formen av 

utbildningen. Lärarna upplever att de får gehör för sina och elevernas idéer och chef/rektor anser att 

de lyssnar in, bearbetar och skickar vidare till lämplig myndighet för klartecken.73 

Eftersom att de mål och riktlinjer som finns är generellt hållna har detta öppnat upp för, och nästan 

krävt, bearbetning på lokal nivå. Av de anledningar som beskrivs i avsnitt ”1.6.3 Närbyråkrat” kan inte 

målen vara för detaljerat hållna heller. Det har gjorts mycket på lokalnivå för att utveckla SFI på egen 

hand, med stöd i reformen, och reformen anses underlätta för handlingsutrymmet. Dock finns det 

vidareutveckling som flera skulle vilja se i form av ett mer flexibelt, öppet och varierat SFI med bättre 

arbetsmarknadsanknytning och utbildningen anses vara stelbent, men detta stöds inte på 

organisatorisk nivå. 

Enligt ”bottom-up”-perspektivet ska implementerare ha flexibilitet och självstyre nog att justera 

politiken för att passa specifika lokala krav och förändringar i uppfattningen om de politiska 

problemen, likväl som nya vetenskapliga bevis om sambandet mellan medel och mål. Därav, som 

nämnts tidigare, är inte effektiv implementering mätt genom uppfyllelsen av vissa centrala mål, utan 

bedömd genom graden av hur de uppfattade utfallen överensstämmer med preferenserna hos de 

involverade aktörerna. 74 

Detta är lättare att analysera än förgående perspektiv eftersom jag för samtal direkt med de 

involverade aktörerna, men även här finns det olika aspekter som talar både för och emot en lyckad 
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implementering. Mycket har gjorts på mikronivå och närbyråkraterna har större handlingsutrymme 

och påverkansmöjligheter än tidigare, men de är ändå inte helt nöjda, det finns mer som vill göras. 

På många sätt är implementeringen lyckad i och med att så mycket har kunnat göras, och gjorts, på 

mikronivå. På flera sätt är den även misslyckad då preferenserna hos de involverade aktörerna inte är 

helt nådda. 

Den generella uppfattningen om reformen bland yrkeskåren är dock att den är positiv, har fört bra 

saker med sig och underlättat i arbetet. Den har möjliggjort en större individanpassning än tidigare 

och varit positiv i betygsaspekten; en mer nyanserad bedömning kan ges och det är lättare att 

godkänna elever som har svårt för endast en del (till exempel att skriva, men är bra på förståelse och 

att tala).75 I och med den positiva uppfattningen anser jag implementeringen vara lyckad via detta 

perspektiv – om än med några brasklappar. 

3.3 Implementeringshinder 

Finns det kunskap, resurser och en vilja att följa och leva upp till den nya läroplanen?  

Ett stort problem är att det verkar finnas en ovilja att föra information vidare, från kommun till privat 

aktör, vilket uppenbart försvårar implementeringen. Det finns även brist på resurser i vissa fall för att 

kunna uppnå målen, till exempel i form av extrahjälp eller möjligheten till mindre studiegrupper. 

Vissa lärare vill fortfarande ”äga” eleven och kan ha svårt för att vara flexibla, det är även mer 

pappersarbete nu i och med den dokumentation som förväntas upprätthållas.76 Men, de flesta anser 

det vara för elevens bästa och utgår ifrån att de finns där för eleven och inte tvärtom.77 Den flexibla 

delen av undervisningen ska fortfarande vara bidragande till lärandet och kännas relevanta från ett 

studieperspektiv. 

Eleverna i sig själva kan också utgöra ett implementeringshinder då de ofta är väldigt vana vid mer 

traditionella skolformer och inte har varit så delaktiga i besluten om hur deras utbildning bör läggas 

upp. Därför finns det en ovilja eller en rädsla av att säga vad som föredras och beslutet skjuts över till 

läraren med motiveringen ”du vet bättre”. Detta försöker lärarna hantera med många samtal och 

regelbunden uppföljning av studieplan och mål.78 

Alla intervjupersoner upplever sig ha tillräckligt med kunskap och brinner för det de gör. Men, hinder 

finns i form av brist på resurser (i vissa fall) och en ovilja från vissa personer i ledande position. 

3.4 Slutsats 

Är då implementeringen av den nya läroplanen för SFI lyckad? 

Jag har vänt och vridit och analyserat frågan från olika håll och ändå är svaret inte helt klockrent, som 

framkommit. En aspekt i mig anser det inte vara lyckat i och med att det är flertalet aspekter som 
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inte fungerat som det ska, till exempel med informationsskedet och uppföljningen, där finns det 

uppenbara brister. Även om det finns saker som har genomförts är det mycket kvar som inte har 

genomförts och då är frågan om fokus ska ligga på det som faktiskt är gjort eller på det som är 

lämnat ogjort. Men, i båda analysperspektiven jag har använt har jag ändå kommit fram till att det, 

generellt sett, är en lyckad implementering. Detta är på grund av att det ändå är fler positiva än 

negativa aspekter i denna process. Det är mer som har fungerat som det ska och lyckats än vad som 

inte har lyckats. Slutresultatet (i dagsläget) uppfattas för det mesta som positivt av närbyråkraterna 

och ledande personer. De i ”mitten”, det vill säga rektor och chefer, har en mer blandad åsikt. 

Frågan är komplex och det skulle behöva göras större utredningar med djupare inblick för att kunna 

ge ett vettigt svar. Men, i denna fallstudie med fokus på Linköpings Kommun anser jag implement-

eringen vara generellt sett lyckad. Dock är det viktigt att notera att mer tid behöver löpa för att 

kunna ge en riktigare analys. 

3.5 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att göra en nationell undersökning med stort fokus på närbyråkraten. 

Forskningsundersökningen bör kolla informationsleden och processerna efter det att kommunerna 

fått ta del av informationen – speciellt med hänsyn till privata aktörer. 

Möjligheter att ytterligare utveckla och underlätta för anpassning på mikronivå bör också undersökas 

och detta bör göras med hänsyn till de som faktiskt arbetar med det. Praktisk tillämpning och inte 

teoriutveckling bör ligga i fokus för analys för att sedan kunna leda till förbättringsförslag och 

åtgärder. 

Huruvida reformen i sig kräver revidering eller inte går först att analysera när implementerings-

arbetet kan utvärderas ordentligt. Implementeringsarbetet har utvecklingspotential, därför bör fler 

undersökningar av implementeringsprocesser göras – både lyckade och mindre lyckade. En djup-

analys av huvudmän i kommunerna och hur frågor hanteras på de ledande posterna bör göras. Hur 

uppfattas förbättringsförslag och finns det en ovilja att förändra? 

Det viktigaste av allt är att följa upp och utvärdera allting som görs just nu. Detta är fortfarande en 

bristande faktor som måste förbättras väsentligt. 
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Bilagor 

Intervjufrågor till alla 

1. Fick ni någon information inför reformerna 2012 om vad det skulle innebära för er? 

2. I vilket skede fick ni ta del av denna information? 

3. I vilken form skedde denna? Informationsutskick/konferenser? 

4. Vad hade informationen för huvudfokus? 

5. Känner du att informationen var tillräcklig, att du har nödvändig kunskap för att kunna utföra 

ditt jobb? 

6. Skedde någon form av uppföljning efter att reformerna börjat verka? 

7. Hur upplever du som  

-huvudman möjligheten att nå ut till och påverka utbildningen på gräsrotsnivå? Sker det en 

ordentlig uppföljning av SFI-utbildningen för att se att verksamheten når uppsatta mål? Är 

målen tydliga och är individanpassning en del av dessa mål? Hur utvärderar, analyserar och 

utvecklar ni SFI utifrån uppföljningen? 

-rektor kontakten med huvudman/lärare och möjlighet att lyssna in/påverka desamma? Hur 

ser samarbetet ut med andra kommunala instanser och Arbetsförmedlingen? 

-lärare möjligheten att få gehör på eventuella problem och förändringsförslag? Var vänder du 

dig i sådana lägen? 

Till endast lärarna 

1. Vilka kurser inom SFI lär du ut? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare inom SFI? 

3. Anser du att eleverna har fått tillräckligt mycket information för att kunna påverka formen av 

sin utbildning? 

4. Anser du att du har de förutsättningar som behövs för att ge extra stöd till elever med 

svårigheter, i form av till exempel specialpedagoger och -lärare? 

5. Vad anser du om storleken på elevgrupperna? 

6. Har du de möjligheter/resurser som krävs för att möta elevernas önskemål om studietakt? 

7. Enligt din egen bedömning, tycker du att du har tillräcklig kompetens för att utföra ditt 

arbete? 

8. Hur hanteras elever med olika utbildningsbakgrund? 

9. Erbjuds eleverna en individuell kartläggning och studieplanering för att kunna påverka 

utbildningens utformning? 
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10. Utgår ni från individens erfarenheter, intressen och mål i undervisningen?  

11. Finns det möjligheter/resurser att erbjuda dessa elever olika former av utbildning? 

12. Hur upplever du att den övriga lärarkårens attityd mot individanpassningen är? Något jobbigt 

som krånglar till utbildningen eller något som underlättar för eleven möjliggör bättre 

resultat? 

13. Individualisering och flexibilitet är kärnvärden inom vuxenutbildningen, vilket framgår tydligt 

av skollagen och av andra styrdokument. Tycker du att detta märks och genomsyrar 

utbildningen? 

 

 


