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became mandatory. The political aim was to realize the vision of “one school for all”. In this 
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Förord 

År 2000 inrättades en forskarskola på Arbetslivsinstitutet (ALI). Åtta dokto-
rander skulle belysa skolans arbetsliv utifrån frågor som verksamma inom 
skolan arbetat fram. Ett avhandlingsprojekt döptes till Skolan och kommu-
nerna och handlade om hur relationen mellan olika nivåer i styrsystemet 
hänger samman. Till uppdraget rekryterades jag, som därmed fick en fantas-
tisk möjlighet att fördjupa mig i några av de frågor jag bar med mig från min 
tid som gymnasielärare och från arbete med utbildningspolitik, nationellt och 
lokalt. Arbetet har varit oerhört stimulerande, men också fyllt med utmaningar, 
som hotat att stjälpa projektet. Bland annat beslutade regeringen 2006 att lägga 
ned Arbetslivsinstitutet. I stället för att stanna vid problemen vill jag här ut-
trycka min tacksamhet för att jag trots allt haft bästa tänkbara förutsättningar 
att skriva en avhandling. Jag har haft tillgång till kreativa forskningsmiljöer, 
ett suveränt handledarteam och en alldeles fantastisk familj.  

Arbetet vid Arbetslivsinstitutet innebar en stimulerande tvärvetenskaplig 
samvaro. Till mina doktorandkollegor (Ditte Eile, Johan Hofvendahl, Joakim 
Landahl, Christian Lundahl, Yvonne Lindholm, Eli Moksnes Furu och Sofia 
Persson) vill jag rikta ett varmt tack för de år då ni engagerade er i mitt del-
projekt, återkommande läste mina texter och inte minst utmanade mina teo-
retiska perspektiv. Även sedan institutet lades ner har jag burit med mig era 
frågor i arbetet och kan nu äntligen lämna mitt bidrag till den större helhet av 
avhandlingar som på olika sätt belyser skolans arbetsliv. Tack också Ros-
witha Melzer och Märit Sjögren för många berikande samtal om skolan och 
kommunerna, och för att du Märit aldrig sviktade i din tilltro till oss dokto-
rander, utan som chef bidrog till att underlätta tillvaron. Ett stort tack också 
till min andra chef, Jan Ottosson, för att du så osjälviskt stannade kvar efter 
nedläggningsbeslutet och kämpade för att jag, bland andra, skulle få fortsätta 
mitt doktorandarbete.   

Mitt nästa tack går till Pedagogiska institutionen i Uppsala, som erbjöd 
mig en möjlighet att fortsätta avhandlingsarbetet och därtill välkomnade mig 
i en varm gemenskap. Ett alldeles särskilt tack till Ingegerd Öfverstedt, som 
under alla år ställt upp och hjälpt till att lösa upp alla tänkbara praktiska knu-
tar. I Uppsala har jag också haft privilegiet att få ingå i forskningsgruppen 
STEP, under vetenskaplig ledning av Ulf P. Lundgren, där alla förenas i ett 
intresse för frågor som hänger samman med utbildningspolitik och styrning-
en av skolan. Tack Stina Andersson, Maria Folke-Fichtelius, Eva Forsberg, 
Karin Fransson, Monica Hallström, Olle Jonsson, Agneta Lindh-Munther, 
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Gunnel Lindh, Erik Lindskog, Christian Lundahl, Elisabet Nihlfors, Hans 
Nytell, Marie Ols, Daniel Pettersson, Henrik Roman, Monica Stafberg och 
Florian Waldow för berikande seminarier och för en gemenskap som sträck-
te sig långt utanför seminarierummen. Ett alldeles särskilt tack till Christian, 
Daniel och Henrik för att ni varit sådana fantastiska reskamrater. I denna 
gemenskap räknar jag också in Joakim Landahl från ALI. 

Genom deltagande i STEP träffade jag Ulf P. Lundgren som fungerat som 
huvudhandledare under större delen av avhandlingstiden. Tack Ulf för din 
generositet och för att du så tålmodigt följt mina turer, ständigt uppmuntrat 
mitt arbete och genom kritisk läsning gjort det möjligt att utvecklas vidare! I 
mitt ”dreamteam” av handledare har jag också haft förmånen att få arbeta 
med två biträdande handledare. Tack Eva Forsberg för att du, med din ex-
ceptionella förmåga att sätta dig in i andras tänkande, förstod vad det var jag 
ville uttrycka redan innan jag själv förmådde formulera det. Med dig som 
bollplank fick jag styrka att gå vidare i arbetet! Tack Elisabet Nihlfors, för 
din fantastiska energi, skarpa blick och en enastående insats då avhandlings-
projektet skulle drivas i hamn!  

Utöver mina handledare vill jag också tacka några som bidragit med sär-
skilda läsinsatser. Ett stort tack till Erik Wallin för att du inför mitt 50 pro-
centseminarium satte dig in i hela mitt spretiga material och styrkte mig att 
gå vidare i arbetet. Tack Olof Johansson för värdefulla synpunkter i samband 
med 90 procentseminariet och Ulla Riis för att du inte endast detaljläste manuset 
utan därtill förmedlade kraft inför slutspurten. Ett varmt tack också till Gunnel 
Lindh och Agneta Lindh-Munther för era läsinsatser i avhandlingens slutskede 
och för er ständiga förmåga att bidra till andras utveckling. Ett särskilt tack ock-
så till Christian Lundahl, som under mer än åtta år läst olika texter och genom-
gående bidragit med konstruktiva synpunkter! 

Mitt allra innerligaste tack riktar jag till min familj. Tack mamma och pappa, 
Ingrid och Olle Wikström, för att ni alltid uppmuntrat mig att våga pröva mina 
vingar och för att ni funnits där och hjälpt till, inte minst med att få vardagen i 
småbarnsfamiljen att gå ihop. Ett alldeles särskilt tack till dig mamma, för alla 
gånger du kommit resande från Dalarna för att göra livet lite enklare! Båda mina 
barn, Isak och Nova, är födda under de år som arbetet med avhandlingen pågått. 
Tack vare er lär jag mig ständigt mer om den stora konsten att leva i nuet. Ni 
fick mig tidigt att förstå att även ett avhandlingsarbete mår bra av att stund-
tals lägga fokus på något helt annat. I slutskedet har ni också på ett fantas-
tiskt sätt accepterat att jag behövt koncentrera mig på att skriva färdigt. Sist, 
men definitivt inte minst, Pelle, jag vet inte hur det skulle ha varit möjligt att 
göra detta utan dig. TACK, för allt!    

Avslutningsvis vill jag också rikta ett stort tack till aktörerna i Backsippe-
by, som så generöst bidrog med underlag till avhandlingen och gjorde den 
tid som delstudien pågick till en riktig höjdpunkt i arbetet. Av alla vardags-
episoder i mötet med skolfolket minns jag med värme när jag höggravid satt 
och studerade skolstyrelseprotokoll och personalen kom med en tältsäng de 
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hade hittat, så att jag kunde få vila mig! Jag minns också hur registratorerna 
på Utbildningsdepartementet trollade fram en egen vrå till mig, så att jag 
kunde sitta ostörd i månader och studera remissyttranden. Skolsverige är i de 
delar jag mött verkligen fantastiskt, fullt av engagagemang och varma per-
sonligheter. När jag nu sätter punkt gör jag det med en förhoppning att av-
handlingen kan bidra med svar på några av de frågor som de verksamma i 
skolan ville ha belysta. Ni har fått vänta länge, men nu är avhandlingen klar. 
 
Täby i mars 2009 
 
Pia Skott 
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Kapitel 1 Introduktion 

1.1 Att skapa en sammanhållen skola  
I denna studie intresserar jag mig för hur det går till när skola blir till. Med 
detta menar jag inte själva födelseprocessen för skolan, vars rötter måste 
sökas betydligt längre tillbaka än vad denna studie tillåter.1 Det rör sig snara-
re om att skola är något som ständigt återskapas genom mänsklig handling. 
Varje dag går hundratusentals svenska lärare till sitt arbete inom förskola, 
grundskola eller gymnasieutbildning. Där möter de mer än 2,5 miljoner barn, 
ungdomar och vuxna, alla med sina förväntningar på vad skola skall vara och 
förväntas leda till.2 På skolor arbetar inte endast lärare utan även andra yrkes-
kategorier, som rektorer och studie- och yrkesvägledare. Ur ett vidare kom-
munalt perspektiv är också lokala politiker och tjänstemän sysselsatta med 
skolrelaterade frågor. På nationell nivå verkar därtill ett stort antal utbild-
ningspolitiker och tjänstemän, med utformning av utbildningspolitik, vilket 
görs utifrån förväntningar från omvärlden. Att skola även diskuteras i olika 
medier vittnar sammantaget om att skola inte sker isolerat från samhället, 
utan är något som tar gestalt i samspel med det. Det är skola i denna vidare 
bemärkelse som här studeras. Med uttrycket ”att göra skola” avses i detta 
arbete den komplexa helheten av aktiviteter då skola tar konkret gestalt.  

I avhandlingen riktas uppmärksamheten mot dem som på olika sätt arbe-
tar med skolrelaterade frågor. Jag skiljer mellan aktörer som på nationell 
nivå är sysselsatta med att formulera politiska mål och lösningar (nationella 
politiker och tjänstemän) och aktörer som på lokal nivå är sysselsatta med att 
genomföra dessa beslut (lokala politiker och administratörer, skolledare och 
lärare). Det rör sig med andra ord om aktiviteter på olika samhällsnivåer, 
inom ramen för ett ordnat system, vanligtvis benämnt som styrsystemet. 
Ansvarsfördelningen inom detta system regleras sedan mer än 150 år tillbaka 
genom lagar och förordningar. När folksolan inrättades 1842 beslutades 
samtidigt att det var kommunerna som skulle ha ansvaret för genomförandet.  
Efter en mellanliggande period av successivt statligt övertagande, förflytta-
des genomförandeansvaret från mitten av 1980-talet åter tillbaka till kom-
munerna. Att beskriva det formella systemet är tämligen enkelt. Det är svåra-

                                 
1 Lundgren, U.P. (1991). Between Education and Schooling. Geelong, Australia: Deakin University 
Press. 
2 Källa: Skolverkets snabbfakta. Nås via http://www.skolverket.se/sb/d/175/a/6395 Hämtad 
2009-01-27 
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re att beskriva hur det tar gestalt reellt. Det är emellertid detta som är studi-
ens syfte.  

Gustav Karlsen har i Utdanning, styring og marked pekat på att forskning 
som riktar uppmärksamheten mot de större styrningssammanhangen är en 
bristvara och att detta beror på att den politiska styrningen handlar om så 
mycket mer än att statsmakterna använder vissa verktyg för att direkt och 
indirekt utöva makt. Politisk styrning handlar därtill om relationen mellan be-
slut, genomförande och resultat. I begreppet styrning inryms därför en mängd 
olika komponenter och processer:  

Specifikk pedagogisk teori inn mot styrning av utdanningsområdet for å fan-
ge opp disse styringssammenhengene, er mangelvare. Det er rimligt nok. Det 
dreier seg om ytterst kompliserte sammenhenger mellom olika styringsnivå-
er, styringsmidler, politisk diskurs og organisatoriske og innehållsmessige re-
former.3 

 
Att synliggöra aktiviteterna inom styrsystemet handlar om att att fånga en 
komplexitet. Det komplexa består inte endast i att aktiviteterna rör olika 
systemnivåer. Aktiviteterna kommer också till delvis skiftande uttryck bero-
ende på vilka frågor det är som hanteras. Inom ramen för den nationella ut-
bildningspolitiken går det att skilja mellan frågor som rör skolans innehåll 
(d.v.s. vad som skall läsas) och frågor som rör skolans form (d.v.s. hur sko-
lan skall organiseras och arbetet utföras). I det följande studeras hur aktivite-
terna i styrsystemet framträder i förhållande till en av de mest centrala hur-
frågorna i svensk utbildningspolitik. 

Studien utgår från det som kan sammanfattas som den svenska skolans 
överideologi; att det skall finnas en gemensam skolform för alla och ur vil-
ken visionen om ”en skola för alla” successivt vuxit fram som den överord-
nade.4 Den politiska frågan handlar om hur länge skolan skall hållas samman 
innan den delas upp och med vilka medel den sammanhållna skolan skall 
förverkligas. Medan folkskolan kan ses som ett första steg i utvecklingen var 
det först med beslutet att inrätta grundskolan 1962 som den sammanhållna 
skolan kom att bli en realitet. Efter grundskolebeslutet vidtog också reforme-
ringen av gymnasieskolan som fortgått sedan dess. I studien uppmärksam-
mas den omfattande reform som riksdagen beslutade om 1991.5 Reformen 

                                 
3 Karlsen, G. E. (2006). Utdanning, styring og marked. Norsk utdanningspolitik i et interna-
sjonalt perspektiv. 2. uppl. Oslo: Universitetsforlaget, s 78. 
4 I dag används uttrycket ”en skola för alla”, oavsett om betoningen läggs på en och samma 
skola, eller på att denna måste kunna se olika ut för att kunna vara till för alla. Uttrycket an-
vändes emellertid ursprungligen av socialdemokraterna efter det att SIA-utredningen upp-
märksammat att ca 40 procent av eleverna i grundskolan år 1972 fick sin undervisning utanför 
den ordinarie gruppen, i form av specialundervisning. SOU 1974:53 Skolans arbetsmiljö. 
Betänkande avgivet av Utredningen om skolans inre arbete – SIA. Stockholm: Allmänna förl., 
s 137. 
5 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxen-
utbildningen.  
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innebar en ambitionshöjning för gymnasieskolan och var det dittills mest 
omfattande försöket att inrätta ”en gymnasieskola för alla”.6  

I studien koncentreras uppmärksamheten till att politiska beslut gällande 
skolans yttre organisatoriska form inrymmer ställningstaganden i förhållande 
till ett grundläggande pedagogiskt dilemma och där de politiska svaren får 
konsekvenser för den pedagogiska praktiken. 

1.2 Ett dilemma och dess hanterande  
Den fullständigt integrerade skolan samlar inte bara alla under ett och sam-
ma tak, den samlar också alla elever i heterogena elevgruppssammansätt-
ningar. Tanken är att grupperna, indelade i ålderskohorter, skall representera 
det kommande samhälle för vilket barn och ungdomar utbildas. Den hetero-
gena elevgruppen skall på detta sätt utgöra ett medel för att kunna påverka 
samhällsutvecklingen i mer demokratisk riktning.7 Visionen bygger på en 
föreställning att undervisning sker i grupp. Trots eventuella tecken på en 
upplösning av klassen till förmån för individuell undervisning är utbildning 
något som fortfarande förväntas ta gestalt i samspel mellan en lärare (en 
individ) och en klass (ett kollektiv). Den sammanhållna skolan accentuerar 
frågan vad som är möjligt för en lärare att uträtta med kollektivet på en viss 
given tid, inom ramen för en nioårig grundskola eller ett sammanhållet gym-
nasium. Det pedagogiska dilemmat ligger i att den sammanhållna skolans 
heterogenitet gör det svårare att tillgodose elevernas skiftande behov och 
därmed leva upp till skolans samlade syften. Skolan har inte endast ett de-
mokratiskt syfte, utan också ett meritokratiskt, att sortera för nästa steg i 
utbildningssystemet och för framtida besättning av olika positioner i samhäl-
let.8 Det går därför inte att bortse från om eleverna också uppnår de mål som 

                                 
6 På vilka sätt det var det utvecklas vidare i kapitel 3. 
7 För vidare studier av den historiska utvecklingen se t.ex. Englund, Tomas (2005). Läropla-
nens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Daidalos. I den diskuterar han fram-
växten av en medborgerlig läroplanskod. 
8 Begreppet meritokrati användes första gången av Michael Young (1960) i Intelligensen som 
överklass. Meritokratins utveckling 1870-2033. Stockholm: Rabén & Sjögren. Innebörden 
ligger i linje med det som Talcott Parsons i slutet av 1950-talet beskrev som att huvudfunk-
tionen hos skolan ligger i att sortera ut eleverna: ”While on the one hand, the school class may 
be regarded as a primary agency by which these different components of commitments and 
capacities are generated, on the other hand, it is, from the point of view of society, an agency 
of “manpower” allocation.” (s 131) Läraren måste få till stånd och legitimera skolklassens 
differentiering med avseende på prestation. På detta sätt skiljer Parsons tydligt mellan lärarens 
personlighet och uppgift/roll. Lärarna som kollektiv blir på detta sätt något av ”logistikansva-
rig” för att hela samhällssystemet förses med funktionella aktörer. Parsons, T. (1964). “The 
School Class as a Social System: Some of its functions in American society” I T. Parson, 
Social structure and Personality. London: The Free Press of Glencoe.  
I denna avhandling läggs inga värderingar i huruvida skolan borde sortera mer eller mindre 
utan endast för att markera att skolan också har en funktion att skapa förutsättningar för med-
borgarna att få arbete. Torsten Husén har beskrivit detta som: ”…det genomgående och mest 
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skolan och indirekt samhället ställt upp för dem. Utan att gå in på detta i 
detalj så har kravet på den enskilde läraren ökat. Till del beror detta på den 
decentralisering av skolan, med krav på mål- och resultatstyrning, som 
genomfördes fullt ut på 1990-talet och det betygssystem som följde med 
detta. Enligt det relativa betygssystem som var i bruk på 1970- och 1980-
talen, skulle en viss andel av eleverna ha 1:or och 2:or (d.v.s. vara underkän-
da eller knappt godkända).9 Från mitten av 1990-talet förväntas däremot alla 
elever uppnå godkänt. 

Förverkligandet av en skola för alla hänger samman med lärarnas förmåga 
att klara av att individualisera inom undervisningsgruppens ram. Utgångs-
punkten för det följande är att detta också varit känt för de politiker som 
under årens lopp beslutat om en skola i mer sammanhållande riktning. Redan 
innan beslutet om enhetsskoleförsöket fattades, 1950, sågs en pedagogisk 
omställning i individualiseringens namn som en förutsättning för hela refor-
mens genomförande:  

Kraven på individualisering innebar inte endast ett fullföljande av en viktig 
tanke i den progressiva pedagogiken utan gjorde i själva verket en alldeles 
nödvändig förutsättning för den enhetsskolemodell som kommissionen föror-
dade. Man kan tveklöst påstå att den organisatoriska lösningen av den gamla 
anknytningsfrågan förutsatte en trovärdig lösning av individualiseringspro-
blemet. Individualisering inom klassens ram var helt enkelt ett sine non qua. 
Kommissionen anvisade i huvudsak två vägar. Den ena gällde kursplaner-
na…och den andra gällde själva arbetssättet.10   

 
Det fanns med andra ord redan på 1940-talet en politisk medvetenhet om att 
en långt gående sammanhållen skola förutsatte någon form av inre pedago-
gisk förnyelse för att kunna möta individuella behov. Det formulerades ock-
så en politik för vad lärarna förväntades klara av i form av individualisering 
inom den sammanhållna klassens ram.  

Frågan om hur den sammanhållna skolan skulle förverkligas ingick i den 
mer omfattande frågeställning som handlade om hur länge eleverna skulle 
hållas samman innan de delades upp för högre utbildning, d.v.s. differentie-
rades. Inom såväl den allmänna politiska debatten som den pedagogiska 
forskningen kallades detta för differentieringsfrågan. Man kunde välja mel-
lan tidig eller sen uppdelning/differentiering av eleverna. En sen differentie-
ring krävde att skolan anpassade sig till elevernas olikheter, även detta en 

                                                                                                                                  
betydelsefulla dilemmat mellan jämlikhet och meritokrati.” (s 60) Han pekar på att befordran 
och status nås genom de meriter som erhållits genom tävlan. Husen, T. (1977). Jämlikhet genom 
utbildning? Perspektiv på utbildningsreformerna. Stockholm: Natur och kultur.   
9 Från och med Lgr 80 ändrades detta till att antalet ettor skulle vara färre än antalet tvåor, 
liksom att antalet femmor skulle vara färre än antalet fyror. 
10 Richardson, G. (1983). Drömmen om en ny skola. Idéer och realiteter i svensk skolpolitik 
1945-1950. Stockholm: Liber/Allmänna förl., s 154. 
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slags differentiering.11 Det kunde å ena sidan ske genom organisatoriska 
uppdelningar inom ramen för det sammanhållna, t.ex. specialundervisning 
eller uppdelningar i allmän och särskild kurs (organisatorisk differentiering). 
Det kunde å andra sidan handla om lärarens insatser för att tillgodose skif-
tande behov i den konkreta undervisningssituationen, t.ex. att arbeta med 
olika material för olika elever eller i form av överkursuppgifter (s.k. pedago-
gisk differentiering). Med andra ord används differentieringsbegreppet i två 
riktningar, att dela upp inför framtiden (en yttre differentiering förknippat 
med en negativ klang) och åtgärder för att möjliggöra det sammanhållna 
(inre differentiering med positiva konnotationer). Min utgångspunkt är att 
differentieringsfrågan omfattar såväl frågan om hur länge det sammanhållna 
skall utsträckas över tid, som följdfrågan om tillåtna och otillåtna organisato-
riska uppdelningar. På detta sätt inryms vilka politiska krav som ställs på 
lärarnas arbete.12  

I det politiska besvarandet av differentieringsfrågan kan det som uppfattas 
som möjligt och nödvändigt vid ett tillfälle värderas helt annorlunda vid ett 
annat. Ett exempel är specialundervisning, som länge sågs som en lösning på 
grundskolans problem att tillgodose olika behov, för att senare kritiseras för 
att innebära exkludering eller segregering. Det kan också vid ett och samma 
tillfälle finnas olika politiska uppfattningar om hur en och samma lösning 
skall värderas. I studien avser jag att visa hur dessa skiftningar kan komma 
till uttryck och därtill argumentera för att variationerna har att göra med att 
differentieringsfrågan inte är en fråga som kan ges ett beständigt svar. Det 
handlar om återkommande ställningstaganden i förhållande till ett och sam-
ma grundläggande dilemma. Vidare menar jag att beslutsfattande i denna 
slags frågor inte sker isolerat från vare sig genomförande eller omvärld. Det 
sker en växelverkan mellan formulering och realisering och i samspel med 
det samhälle i vilket aktiviteterna tar gestalt. För att kunna visa hur detta går 
till har jag valt ett fall, gymnasieskolans individuella program, som jag följer 
från det att det första gången formulerades på nationell nivå, implementera-
des i en kommun och sedan återkom på nationell politisk nivå för ompröv-
ning. Studien omfattar huvudsakligen tiden 1991 - 2004, med kompletteran-
de historiska återblickar.    

Det individuella programmet (iv) var en del av den gymnasiereform som 
riksdagen beslutade om 1991. Det var en ny organisatorisk inrättning för att 
kunna tillgodose specifika behov och skulle framför allt finnas till för elever 
som av olika anledningar inte kommit in på eller avbrutit sina studier vid 

                                 
11Till detta återkommer jag i de teoretiska utgångspunkterna, där differentieringsbegreppet 
länkas till Urban Dahllöfs begrepp skoldifferentiering.  
12 Inom statsvetenskap används begreppet förvaltningspolitik, d.v.s. politiken om förvaltning-
ens organisation och arbetssätt. Begreppet bidrar till att rikta uppmärksamheten mot att politi-
ken inte endast rör organisationen utan också direkt eller indirekt påverkar arbetssättet. Se 
t.ex. Söderlind, D. & Petersson, O. (1988). Svensk förvaltningspolitik. Andra upplagan. Upp-
sala: Diskurs. 



 22 

något av de övriga nationella program, som inrättades samtidigt. Dessa ung-
domar hade tidigare varit hänvisade till det som kallades ungdomsuppfölj-
ningen, som växte fram ur 1970-talets ungdomsarbetslöshet och som innebar 
att kommunerna hade en skyldighet att följa upp hur 16- och 17-åringarna i 
kommunen var sysselsatta.13 Genom inrättandet av individuella program 
skulle samtliga ungdomar kunna inordnas i gymnasieskolan. Samtliga riks-
dagspartier hyste stor tilltro till att programmet skulle göra det möjligt att 
tillgodose elevers skiftande behov, såväl de som behövde mer hjälp som de 
som ville gå fortare genom systemet.14 Till att börja med omfattade pro-
grammet endast fem procent av en årskull men ökade under 1990-talet till 
nio procent.15 Det började talas om programmet som en slasktratt och det 
kom att bli ett skällsord i debatten, en symbol för misslyckande. Med detta 
aktualiserades nya politiska ställningstaganden.  

I studien använder jag exemplet iv som titthål, för att kunna följa en och 
samma frågas rörelse i växelverkan mellan och inom olika delar av styrsy-
stemet. Valet av fallet iv gör det möjligt att både illustrera hur hanterandet av 
differentieringsfrågan fortgår över tid och hur det sammantaget går till ”att 
göra skola”.  

1.3 En läroplansteoretisk inplacering 
Studien knyter an till den svenska läroplansteoretiska tradition som växte 
fram ur det ramfaktorteoretiska tänkande, som utvecklades under 1960- och 
70-talen. Traditionen har därefter vidareutvecklats till att inrymma studier av 
allt mer skiftande karaktär och begreppsanvändning.16 I detta arbete har jag 
valt att gå tillbaka till och bygga vidare på den grundläggande begreppsappa-
rat som utvecklades av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren. Den utvecklades 
utifrån ett intresse för den politiska differentieringsfrågans praktiska konse-

                                 
13 Den konkreta innebörden av såväl ungdomsuppföljningen som beslutet gällande det indivi-
duella programmet utvecklas vidare i kapitel 4. 
14 Däremot fanns det betydande skiljelinjer gällande huruvida programmen skulle få samma 
längd och omfatta samma kärnämnen.  
15 Uppgifter hämtade ur SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap – En ny struktur för gymnasie-
skolan: Slutbetänkande/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publika-
tioner. 
161997 gjorde HSFR (Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) en utvärdering av 
svensk utbildningsforskning (Härnqvist, K, Achtenhagen, F, Rosengren, K-E & Öhngren, B. 
(eds.) (1997). An Evaluation of Swedish research in Education. Stockholm: HSFR). I den 
uppmärksammades också den läroplansteoretiska traditionen. Det konstaterades att denna 
forskning är teoretisk avancerad, historiskt nyanserad och metodologiskt komplex men abso-
lut inte enhetlig (s 60). Detta framgår också i Forsberg, E. (ed.). (2007). Curriculum Theory 
Revisited. Uppsala: STEP, Department of Education, Uppsala University. Se också Johansson, 
U. (2003). Frame Factors, Structures and Meaning Making, Shifting Foci of Curriculum Research 
in Sweden. I W.F. Pinar (ed.), International Handbook of Curriculum Research. New Jersey: Law-
rence Erlbaum Associates, pp 575-594.  



 23 

kvenser för skolans undervisningsprocesser och vidareutvecklades till att 
också inrymma hur det går att förstå relationen mellan skola och samhälle 
och ansvarfördelningen mellan olika nivåer. Beroende på hur man väljer att 
dela in den tidigare forskningen går det att tala om olika steg i utvecklings-
kedjan. En viktig skiljelinje går mellan det första ramfaktorteoretiska steget, 
som initierades av Dahllöf och som senare vidareutvecklades av Lundgren, 
och den läroplansteoretiska länkningen som Lundgren senare gjorde. Ett 
tredje skede inrymde att relatera de läroplansteoretiska tankegångarna till det 
formella styrsystemet och utveckla kunskaper kring hur styrningen av skolan 
tar gestalt genom olika styrmedel etc. I denna studie avser jag att bidra med 
ett fjärde steg där läroplan studeras med betoning på rörelsen inom och mel-
lan olika nivåer i styrsystemet.  

1.3.1 Det ramfaktorteoretiska tänkandet och dess bakgrund17 
När riksdagen 1962 beslutade om en sammanhållen grundskola, så hade 
detta föregåtts av att landets professorer i pedagogik (och pedagogisk psyko-
logi) vid två tillfällen hade ombetts att yttra sig i frågor som bl.a. gällde rela-
tionen mellan de nya och mer heterogena gruppsammansättningarna och 
undervisningspraktiken.18 En fråga handlade uttryckligen om hur länge elev-
grupperna kunde hållas samman och vad detta i sin tur skulle komma att 
kräva av lärare m.fl. I svaren var det påtagligt att professorerna knöt ihop 
differentieringsfrågans politiska besvarande med den pedagogiska praktikens 
villkor. Intresset för relationen mellan den organisatoriska inramningen och 

                                 
17 Ramfaktorteorins historia som sådan är redan skriven, både kollektivt (se t.ex. Broady, D. 
& Lindblad, S. På återbesök i ramfaktorteorin Temaintroduktion, i Pedagogisk forskning i 
Sverige 1999, årg. 4, nr 1, s 1-4 och Gustafsson, C. & Selander, S. (red.). (1994). Ramfaktor-
teoretiskt tänkande. Pedagogiska perspektiv. En vänbok till Urban Dahllöf. Uppsala: Pedago-
giska institutionen, Univ. samt av de ursprungliga aktörerna (se t.ex. Lundgren, U.P. (1984) 
Ramfaktorteorins historia i D. Broady & U. P. Lundgren (red)., Skeptron 1, Texter om lä-
roplansteori och kulturreproduktion. Tema: Rätten att tala. Stockholm: Symposion bokförlag, 
s 69-81. 
18 Den 20 maj 1941 tog skolutredningen kontakt med landets fyra professorer i pedagogik och 
pedagogisk psykologi, för att få utlåtanden gällande den eventuella övergången från ett diffe-
rentierat till ett sammanhållet skolsystem. Professorernas utlåtanden går att ta del av i Ander-
berg, R, Elmgren, J, Katz, D. & Landqvist, J (1943). Den psykologiska forskningens nuvaran-
de ståndpunkt i fråga om den psykiska utvecklingen hos barn och ungdom m.m. 1940 års 
betänkanden och utredningar. Bilaga II. SOU 1943:19. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. 
1957 års skolberedning rådfrågade än en gång landets professorer i pedagogik. Deras utlåtan-
den finns i Elmgren, J., Husén, T., Sjöstrand, W. & Trankell, A. (red.) (1959). Skolan och 
differentieringen: fyra professorer har ordet. Stockholm: Almqvist & Wiksell/Geber. Två av 
professorerna var Torsten Husén och Wilhelm Sjöstrand. Båda skrev också separata böcker 
med anledning av grundskolebeslutet, varav den mest omnämna är Sjöstrand, W. (1961). 
Skolberedningen och differentieringsfrågan. Stockholm: Natur och kultur. Under hela perio-
den från 1940-talet ägde också en omfattande pedagogisk forskning rum. Så bedrevs t.ex. 
forskning med koppling till det som vi än i dag benämner som begåvningsreserven (se t.ex. 
Husén, T. & Härnqvist, K. (2000). Begåvningsreserven. En återblick på ett halvsekels forsk-
ning och debatt. Uppsala: Fören. För svensk undervisningshistoria.  
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skolans undervisningsprocesser fortsatte att intressera forskarna även efter 
det att grundskolebeslutet var fattat. En viktig utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet var Nils-Eric Svensson avhandling, där han analyserat effekten av 
olika differentieringsmiljöer inom skolsystemet i Stockholm.19 I avhandling-
en användes variabler som avsåg elevernas prestationer i intelligenstest och 
kunskapsprov. Studien visade att det inte förelåg något samband mellan de 
organisatoriska ramarna och resultaten på kunskapssidan. Urban Dahllöf 
ville komplettera denna undersökning ”genom att belysa differentieringsfrå-
gan med variabler som avsåg själva undervisningsprocessen”.20 I detta in-
gick lärarfaktorn, läroböcker och inte minst den undervisningstid som åtgick 
för undervisningsmomenten.21 Frågan var om processvariabeln skulle kom-
ma att förändra tolkningen av undersökningsresultaten. Resultaten av under-
sökningen, det som skulle bli grunden för det ramfaktorteoretiska tänkandet, 
leder vidare mot den utvecklingskedja jag här bygger vidare på.  

En allt för sällan uppmärksammad del av Dahllöfs arbete handlar om att 
han som utgångspunkt för sin processanalys av differentieringsfrågan också 
gjorde en inventering och syntes av de viktigaste begreppen inom det han 
kallade ”den svenska differentieringsdiskussionen”.22 I denna studie går jag 
tillbaka till Dahllöfs syntes för att kunna kommunicera innebörden i det som 
han benämner skoldifferentiering, och som handlar om de olika svarsalterna-
tiv som kan ges i förhållande till differentieringsfrågan. Utgångspunkten är 
att frågor om skoldifferentiering kontinuerligt är föremål för politiskt be-
slutsfattande och att de traditionella begreppen gör det möjligt att analysera 
skiftande politiska ställningstaganden. Den ursprungliga begreppsapparaten 
återaktiveras i det följande för att studera differentieringsfrågans rörelse 
uppåt i utbildningshierarkin. Redan tidigare har jag nämnt uppdelningen i 
yttre och inre, samt organisatorisk och pedagogisk differentiering. I nästa 
kapitel utvecklas den mer detaljerade begreppsapparaten kring detta ytterli-
gare.23 

                                 
19 Svensson, N-E (1962). Ability grouping and scholastic achievement: report on a five-year 
follow-up study in Stockholm. Diss. Stockholm: Univ. 1962 Senare har denna kommit att 
refereras till som stockholmsundersökningen. 
20 Dahllöf, U. (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell, s 14. 
21 De data som låg till underlag för analyserna var de kursplaneundersökningar som utförts 
vid den pedagogisk-psykologiska institutionen vid lärarhögskolan i Stockholm 1956-1961. 
Dahllöfs analys koncentrerades främst till undersökningarna i matematik. 
22 Han menade att begreppsbildningen varken var fullt klar eller motsägelsefri och att detta 
påverkade tankeutbytet. Differentieringsdebatten präglades av ”…en låsning av positionerna, 
främst mellan politikerna men också mellan de pedagogiska forskarna”. (s 50) Detta ville 
Dahllöf förändra. 
23 Sedan Dahllöfs syntetisering är det endast Sixten Marklund som tagit ett helhetsgrepp om 
begreppsapparaten. Hans genomgång av olika differentieringsbegrepp tillför emellertid inget 
nytt i sak. Marklund, S. (1985). Skolsverige 1950-1975, D.4, Differentieringsfrågan. Stock-
holm: Liber/Utbildningsförl. 
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Tillbaka till frågan om huruvida Dahllöfs processtudier påverkade tolk-
ningarna av relationen mellan ram och resultat så svarar Dahllöf själv:  

Där man tidigare inte sett några skillnader i resultat på helt elementära fär-
digheter, vilket var det enda som undersökts, framträdde stora differenser i 
nedlagd undervisningstid på dessa elementära moment när den använda me-
todiken var den samma, nämligen traditionell klassrumsundervisning. Dess-
utom visade sig proven vara alltför enkla, speciellt i relation till det innehåll 
som täckts av undervisningen i de positivt selegerade realskoleklasserna jäm-
fört med heterogena klassmiljöer…Data om den mellanliggande undervis-
ningsprocessen omfattade således både metodik och tidsfördelning på olika 
innehåll (moment).24 

 
För att nå samma resultat behövde de mer heterogena grupperna längre tid 
till förfogande, d.v.s. resultaten kunde vara de samma, men processerna se 
helt olika ut. Dahllöf transformerade sina resultat till en modell, där det an-
tyddes att en viss grupp elever inom klassens ram styrde hur lång tid hela 
klassen behövde för att klara av ett visst moment. Iakttagelserna ledde till ett 
ökat intresse för det pedagogiska förloppet och öppnade för ett mer allmänt 
tänkande om olika ramars betydelse för hur skolans inre processer tar gestalt 
inom dessa.25 De fysiska och administrativa ramarna döpte Dahllöf till direk-
ta ramfaktorer, eller helt enkelt ramfaktorer. Med detta hade han också lagt 
grunden för att i senare skeden börja utveckla ett intresse för ramarnas till-
komst.26   

1.3.2 Ramar som strukturerande villkor för 
undervisningsprocesser 
Dahllöf skiljer själv mellan ”…en tämligen generell ram/processmodell och en 
mer specifik teori för olika ramrelaterade fenomen”.27 Det senare syftar på 
Lundgrens vidareutveckling till ”…en teori för att förklara undervisningsför-
lopp och resultat av en kollektiv undervisning”.28 I sin avhandling utgick Lund-
gren från Dahllöfs arbete. Han arbetade vidare med såväl ramvariabler som 
processvariabler. Till ramvariablerna räknades elevernas kvalifikationer, den 

                                 
24 Dahllöf, U. (1999). Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkandet. En tillbakablick. I Pedago-
gisk Forskning i Sverige 1999, årg 4, nr 1, s 6-7. 
25 Det handlade om samspelet mellan metod, progression och innehållstäckning. Begrepp som 
kom att stå i centrum var t.ex. katederundervisning, individualisering och styrgrupp. 
26 Dahllöf, U. (1999).  Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkandet. En tillbakablick. I Pedago-
gisk Forskning i Sverige 1999, årg 4, nr 1 s 5-29.  
27 Dahllöf, U. (2002). Uppbyggnadstid, omgivningsfaktorer och pedagogikämnets forsknings-
utveckling. Några notiser från nära grannar i väst. I M. Uljens (red.), Kasvatustiede Suomessa 
150 Vuotta. Pedagogiken i Finland 150 år. Helsinki: Helsingin Yliopiston Kasvatustietieteel-
linen Tiedekunta; Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors Universitet 
28 Lundgren, U. P. (1994). Om begränsningarnas möjligheter, i C. Gustafsson & S. Selander 
(red.), Ramfaktorteoretiskt tänkande: Pedagogiska perspektiv. En vänbok till Urban Dahllöf, 
Uppsala: Pedagogiska institutionen, s 7. 



 26 

totala tiden till förfogande och målen. Processvariablerna utgjordes av un-
dervisningsspråket. Genom att studera sambanden mellan dessa variabler 
utifrån empiriska undersökningar av klassrumsundervisning kunde Lundgren 
inte bara visa att ramfaktorerna påverkade kommunikationsmönstret i klass-
rummet, utan satte därtill in modelltänkandet i ett vidare teoretiskt samman-
hang. Såväl ramar som processer betraktades i förhållande till det som på 
engelska benämns curriculum och som därigenom inte endast avgränsades 
till ett speciellt dokument gällande innehållet i en kurs. Det kunde också 
inrymma själva undervisningens gestaltning. Studierna länkades på detta sätt 
till läroplansteori, vilket Lundgren definierade enligt följande: 

If by curriculum theories we mean systematic relations between different 
concepts as to why the teaching shall have a certain content and why it shall 
be carried out in a certain way, we find two ways of approaching the prob-
lem. One approach is through the values underlying curriculum decisions, 
another is by way of actual information on the effects of the principles ex-
pressed in the curriculum. We shall call these approaches philosophically ori-
ented theories and theories based on behavioral sciences.29  

 
Med detta identifierades att läroplaner har en bakgrund och som kan förstås i 
ett större sammanhang. Samtidigt betonades vikten av att läroplansteorier 
byggde på empiriska studier av klassrumsprocesser. Denna avhandling är ett 
led i samma empiriska tradition, men utvidgar processbegreppet till att om-
fatta den vidare kommunala genomförandeprocessen, liksom de processer 
som föregår konkreta politiska dokument.30  

1.3.3 En svensk läroplansteori med koppling till samhällsteori 
och styrsystem 
Avhandlingen bygger på utgångspunkten att utbildning ingår i större sociala 
och kulturella sammanhang. Detta var något som utvecklades av Lundgren i 
senare arbeten och där det, med utgångspunkt i Dewey, betonades att skola 
inte är något fjärmat från samhället, i ett socialt och politiskt vakuum, utan 
ingår i sociala kontexter.31 Studierna började därmed att successivt riktas mot 
hur de styrande ramarna kommer till. Med detta går det att tala om en andra 
fas i den tidiga läroplansteorins utveckling. Fram till 1978 hade de läroplans-
teoretiska länkningarna gjorts till amerikansk forskning om curriculum. I Att 
organisera omvärlden konstruerades en svensk läroplansteori, baserad på 

                                 
29 Lundgren, U.P. (1972). Frame Factors and the Teaching Process: a contribution to cur-
riculum theory and theory on teaching. Diss. Göteborg: Univ., s 31. 
30 I stället för fokus på klassrummet riktas uppmärksamheten mot kommunen som genomfö-
randearena. Fokus förskjuts därmed till samspelet mellan tre delarenor: lokal skolpolitik, 
skolförvaltning och skola.  
31 Se t.ex. Lundgren, U. P. (1977). Model Analysis of Pedagogical Processes. Lund: Liber 
Läromedel/Gleerup. 
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empirisk forskning om det svenska utbildningssystemet. En avgörande skill-
nad mellan det svenska och amerikanska systemet är att makronivån i det 
svenska fallet avser det nationella politiska beslutsfattandet, medan det ame-
rikanska inte på samma sätt bygger på en politisk formulering av läroplaner. 
Själva företeelsen, att dela upp ansvaret för formulering och realisering, är 
likartad, men samhällskontexten en annan.32 I sin analys utgick Lundgren 
från att all utbildning är en artificiell process som handlar om att det i varje 
samhälle pågår en samhällsreproduktion, där nya släkten skall insocialiseras. 
I samhällen som präglas av en låg grad av arbetsdelning omhänderhas detta 
av familjen eller bygemenskapen.33 Samtidigt som en modernisering äger 
rum skiljs emellertid produktion och reproduktion från varandra och det 
inrättas speciella reproduktionsanordningar, d.v.s. skolor. Med detta uppstår 
också en pedagogisk praktik: 

Det blir med andra ord möjligt att se uppfostran och undervisning som en 
praktik skild från andra samhällspraktiker, först när produktionen inte längre 
kan innesluta reproduktionen; när barn inte längre kan lära sig genom att imi-
tera. Därmed blir undervisning en särskild praktik i samhället.34 

 
Den svenska läroplansteorin kom på detta sätt att byggas med en stark kopp-
ling till allmän samhällsteori, med inspiration från bl.a. Durkheim.35 Utifrån 
ett sådant perspektiv handlar utbildning genom samhällets försorg således 
om själva samhällsreproduktionen där staten förväntas ta ett aktivt ansvar för 
socialiseringen. Trots olika uppfattningar finns, enligt Durkheim, ett antal 
principer kring vilka de flesta kan förenas. Det är statens uppgift att skissera 
huvuddragen i dessa grundläggande principer och se till att de lärs ut i sko-
lor.36 När skolor inrättas börjar därför också texter om skolans innehåll och 
verksamhetsformer att formuleras. Det skapas formella läroplaner. Per defi-
nition är läroplanerna med denna utgångspunkt utbildningspolitiska doku-
ment som binder ihop samhällets önskemål gällande skolan med dess utfö-
rande. Detta sker i huvudsak i form av text, i ideologisk och juridisk form, 

                                 
32 Lundgren, U. P. (1979/1989). Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. 
2. [dvs 4] uppl. Stockholm: Utbildningsförl. På uppdrag av gymnasieutredningen, s 7-8. 
33 Lundgren, U.P. (1991). Between Education and Schooling. Geelong, Australia: Deakin Univer-
sity Press. 
34 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stock-
holm: HLS Förlag, s 15. 
35 Durkheim har beskrivit detta på följande sätt: ”Education is the influence exercised by adult 
generations on those that are not yet ready for social life. Its object is to arouse and to de-
velop in the child a certain number of physical, intellectual and moral states which are de-
manded of him by both the political society as a whole and the special mileu for which he is 
specifically destined.” Durkheim, É. (1956). Education and sociology. New York: Free Press, 
s 71. 
36 Durkheim menar att det i var och en finns ett individuellt varande (som bara rör den enskil-
de) och ett socialt idésystem, som handlar om det sammanhang i vilken individen lever (reli-
gion, moral, nationella och professionella traditioner, kollektiva uppfattningar etc). Det senare 
är det sociala varandet, vilket också är målet med samhällets utbildning. (Ibid, s 78 ff) 
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som blir bindande för skolans genomförandepraktiker.  På olika samhällsni-
våer pågår därmed aktiviteter för att få den artificiella aktiviteten att ta ge-
stalt. Utifrån detta kan läroplansteori definieras som ”…försök att bygga upp 
kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett 
visst samhälle och en viss kultur”.37 Det är också i den meningen som lä-
roplansteori används i det följande. 

Successivt började det läroplansteoretiska tänkandet också att sättas i rela-
tion till den formella styrningen av skola. Med detta går det också att identi-
fiera ett tredje utvecklingssteg, där studierna riktades mot aktiviteter på olika 
samhällsnivåer som förenades genom kopplingen till läroplanen. Lundgren 
beskriver t.ex. att läroplansbegreppet ytterst inrymmer den text som produce-
ras då produktion och reproduktion skiljs åt, d.v.s. då den artificiella skolan 
skall ges ett innehåll och en form och att detta inrymmer ett representations-
problem. Eleverna ser inte längre det de skall lära. Det måste representeras 
med ord och bilder. Såväl innehåll, som form och metod måste först väljas ut 
för att senare transformeras till skolor, i form av text.38 Det föreligger därige-
nom skilda kontextuella villkor på två nivåer, mellan produktion och repro-
duktion och mellan det som i det följande benämns som formulerings- re-
spektive realiseringsarena.39 Med detta kom den läroplansteoretiska forsk-
ningen att också intressera sig för hur skola tar gestalt inom ramen för det 
officiella styrsystemet. En begreppsapparat kring olika styrmedel utveckla-
des, där Lundgren skiljde mellan skolans juridiska, ideologiska och ekono-
miska styrning.40  

I detta arbete tas utgångspunkten i det formella styrsystemet och där den 
juridiska styrningen ligger till utgångspunkt för analyser av processer på 
olika nivåer. Det är emellertid inte styrningen som sådan som fokuseras, utan 
hur det sammantaget går att förstå hur aktiviteterna i förhållande till texten 
hänger samman och påverkas av såväl samhälls- som arenakontextuella vill-
kor.   

                                 
37 Lundgren, U. P. 1979/1989). Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. 
2. [dvs 4] uppl. Stockholm: Utbildningsförl. På uppdrag av gymnasieutredningen, s 20. 
38 Lundgren, U.P. (1983). Between hope and happening: Text and context in curriculum. 
Victoria, Australia: Deakin University Press.  
39 Begreppen formulering och realisering presenterades första gången i Lindensjö, B. & 
Lundgren, U. P. (1986).  Politisk styrning och utbildningsreformer. Stockholm: Liber. Utbild-
ningsförlaget. Basil Bernstein uttryckte detta i termer av rekontextualisering. Detta begrepp 
vidareutvecklas i kapitel 2.  
40 Se t.ex. Lundgren, U.P. (1977). Model Analysis of Pedagogical processes. Lund: Liber 
Läromedel/Gleerup. Senare har dessa kompletterats med frågan om den statliga kontrollen 
också kan betraktas som ett styrinstrument. 
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1.3.4 En studie av läroplan som process i rörelse inom och 
mellan olika nivåer 
Genom att kombinera olika steg i den tidigare utvecklingskedjan görs i den-
na studie ett försök att gå vidare med ett fjärde utvecklingssteg inom den 
svenska läroplansteoretiska traditionen. Här sammanfattas de bärande tan-
karna i kortfattade ordalag, för att sedan utvecklas vidare i kapitel 2.  

Utgångspunkten för studien är att skola ses som en samhällelig angelä-
genhet med en formell ansvarsfördelning mellan dem som har i uppgift att 
formulera och realisera text, d.v.s. utgångspunkten tas i det formella styrsy-
stemet, inom ramen för den nationella kontexten. Betoningen ligger på det 
relationella förhållandet mellan nivåerna för formulering och realisering. 
Genom att göra nedslag i olika process-skeden och följa textens resa inom 
och mellan olika nivåer i systemet studeras hur de relationella aktiviteterna 
tar gestalt.  

I det följande utgår jag från att aktiviteterna tar gestalt i förhållande till 
text. Därmed blir det också aktuellt att koppla samman aktiviteterna med 
konstruerandet och iscensättandet av läroplanen. Läroplan är därmed inte 
liktydigt med den formella läroplanen, d.v.s. en enda konkret text. Läroplan 
är snarare någonting mångdimensionellt som genomgår en transformering 
över tid.41 Det blir därför nödvändigt att inte endast tala om den formulerade 
läroplanen utan också, förenklat, om den materialiserade läroplanen och den 
återtransformerade läroplanen, samt i formuleringsskedet också den alterna-
tiva läroplanen. För att kunna illustrera dessa förskjutningar krävs en analy-
tisk utgångspunkt för hur transformeringen kan förstås och förklaras. I studi-
en sammanbinds skolans makro- och mikronivåer genom konstruktionen av 
en läroplanscykel. Uttrycket ”curriculum-analys” används för att betona att 
studien handlar om hur det går till när läroplanen, genom mänsklig handling, 
rör sig genom denna cykel.  

Ett annat särdrag för den svenska läroplansteorin har varit att betona 
strukturernas betydelse för processernas gestaltande både när det gäller ut-
bildningspolitisk textformulering och när det handlar om hur skola tar gestalt 
i realisering.42 Inom ramen för skolans väggar utför t.ex. lärare sina arbeten i 
enlighet med hur deras föregångare genom århundraden bedrivit undervis-

                                 
41 I detta är begreppsapparaten starkt influerad av John I. Goodlad (1979). Curriculum Inquiry. The 
Study of Curriculum Practice. New York: McGraw-Hill. Han utvecklar där en tanke om läroplaner 
i rörelse. Goodlad skiljer också mellan produkt och processdomänen, vilket ligger i linje med 
hur jag skiljer arbetsprocesserna bakom texterna från de färdiga texterna. Detta återkommer 
jag till i kapitel 2.  
42 Detta går också igen i begreppet reproduktion där Lundgren skiljer mellan historisk och 
samtida reproduktion. Den samtida reproduktionen har i sig en historisk grund, som handlar 
om åsikternas och värderingarnas historia, men den historiska handlar på ett annat sätt om 
skolans egen (läroplans-) historia, vad som av tradition uppfattats som skolans syfte och vad 
som skall utgöra dess innehåll etc. Se t.ex. Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2000). Utbild-
ningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS förlag, s 16-17.  
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ning och förstått sin uppgift. Ett annat uttryck för detta är att skolan inte bara 
finns till som organisation, utan också som institution. I denna studie har jag 
i stället för att renodlat tala om strukturer valt att bygga vidare på tanken om 
en multitemporalitet, som handlar om den samtida närvaron av olika tid i ett 
och samma skede. Den strukturella slagsida som förekommit i tidigare lä-
roplansteoretiska studier balanseras genom medveten betoning på aktörernas 
betydelse för hur skolans samlade aktiviteter tar gestalt. Aktörernas förflutna 
blir en del av multitemporaliteten. 

Läroplansteoretisk forskning inrymmer som regel studier av det förflutna. 
I denna studie är det t.ex. påtagligt att ett växelspel mellan olika nivåer en-
dast framträder om analyserna görs av aktiviteter över tid. Betydelsen av 
medvetna förhållningssätt till historien är emellertid något som uppmärksam-
mats i allt för begränsad omfattning i förhållande till den läroplansteoretiska 
historieskrivningen. I arbetet problematiseras historieskrivande med hjälp av 
bidrag från historieteori. Det handlar inte minst om att forskaren måste förhål-
la sig till att historien för alltid är förbi och att historieskrivande inrymmer 
betydande inslag av konstruktion. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Utgångspunkten för studien är att aktiviteterna inom styrsystemet kan syn-
liggöras genom hanteringen av differentieringsfrågan. Med det individuella 
programmet som studieobjekt vill jag bidra med kunskaper om hur det går 
till när skola kontinuerligt blir till genom arbete på olika systemnivåer. Det 
övergripande syftet är därmed:  

- att bidra till kunskapsutvecklingen när det gäller styrsystemets kon-
kreta gestaltning och analysera hur denna gestaltning kommer till ut-
tryck genom differentieringsfrågan/det individuella programmet. 

 
Genom studien argumenterar jag för att aktiviteterna tar gestalt i en proces-
suell växelverkan mellan de olika nivåerna i styrsystemet. Gestaltandet har 
utöver den relationella karaktären också en multitemporal och social karak-
tär, som påverkar vad som blir möjligt i form av lösningar och utfall på re-
spektive arena. För att kunna visa detta arbetar jag med tre övergripande och 
sammanhängande kategorier av frågeställningar, som återkommer i olika 
kombinationer genom det empiriska materialet.  

En första frågekategori handlar om den relationella aspekten av de olika 
aktiviteterna. Uppmärksamheten riktas då mot ”den andres” närvaro i olika 
delprocesser. För formuleringsarenans del handlar det om huruvida tidigare 
eller kommande realisering syns i formuleringsarbetet och på vilket sätt den i 
sådana fall gör det. För realiseringsarenanas del handlar det om huruvida 
formuleringarna når kommunerna och hur de i sådana fall hanteras där. 
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En andra kategori handlar om den multitemporala aspekten av aktiviteter-
na. Att frågan har befunnit sig på en arena samt är på väg till en annan ut-
trycker inte endast en relationell aspekt. Detta är också ett uttryck för att 
aktiviteterna hela tiden pendlar mellan förflutenhet och framtid. Uppmärk-
samheten riktas till att börja med mot hur aktörer i formuleringsarbetet han-
terar denna balansakt. I studierna av realisering handlar det framför allt om 
förhållandet mellan det nya och det som varit, där utgångspunkten är att 
detta med ”att göra skola” aldrig innebär att starta från noll, utan alltid in-
rymmer det tidigare arbetet. Det multitemporala ligger emellertid inte endast 
i det relationella. De kontextuella villkoren för såväl formulering som reali-
sering förändras över tid. För formuleringsarenan uppmärksammas vilken 
betydelse frågekontexten (d.v.s. att det rör sig om just differentieringsfrågan), 
samhällskontexten, styrsystemkontexten och skolformskontexten hade för hur 
differentieringsfrågan besvarades vid olika tillfällen? För realiseringsarenan 
uppmärksammas de förändrade villkoren för kommuner under 1990-talet.   

En tredje kategori handlar om aktörsaspekten och som följaktligen upp-
märksammar aktörernas betydelse för systemets gestaltning. Vilka aktörer 
deltog i processerna och vilken betydelse hade de för hur formulering re-
spektive realisering kom till uttryck?  

Frågorna besvaras genom studier av såväl formulerings- som realiserings-
arbete där jag medvetet arbetar med perspektivbyten. Utöver att arbeta med 
olika kombinationer av frågeställningar så växlar jag också mellan olika 
teoretiska infallsvinklar.43 Varje kapitel inleds därför med mer preciserade 
frågeställningar, konkretisering av teoretiska verktyg samt metodologiska 
överväganden i förhållande till de källor som studeras.  

1.5 Disposition  
Avhandlingen består av tre huvuddelar. I den första delen, studiens inled-
ning, ingår utöver detta första kapitel också kapitel två respektive tre. Där 
beskrivs de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna. Den andra de-
len utgörs av själva undersökningen. Denna har i sin tur två delar, en som 
handlar om formulering (kapitel 4-7) och en som handlar om realisering 
(kapitel 8-10). I formuleringsstudien inryms två formuleringsskeden. Det 
första formuleringsskedet inrymmer endast ett kapitel, kapitel fyra. Där 
uppmärksammas 1991 års beslut att inrätta det individuella programmet och 
den förhistoria som föregick beslutet. Det andra formuleringsskedet inrym-

                                 
43 Genom de olika delarna arbetar jag därtill med olika skalnivåer. Detta gör också att jag valt 
att arbeta med olika sätt att ”berätta”, i förhållande till om det som aktualiseras gäller makro- 
eller mikronarrativer. Detta är fr.a. synligt i kommunstudiens intervjudel. I detta har jag häm-
tat inspiration från Peter Burke (2001). History of Events and the Revival of Narrative, i P. 
Burke (ed.), New Perspectives on Historical Writing. 2. Ed. University Park, Pa.: Pennsylva-
nia State University Press, pp 283-300.    
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mer tre nedslag i formuleringsarbetet mellan 2000 och 2004. Studierna in-
leds med en gemensam introduktion, följt av tre separata kapitel. I kapitel 
fem utgår jag från ett konkret utredningsbetänkande och problematiserar 
detta som källa, genom att studera kommitténs samlade arbetsmaterial. I 
genomgången uppmärksammas hur texten växte fram och vilka aktörer som 
deltog i textproduktionen. I kapitel sex detaljstuderar jag vilka aktörer som 
deltog i remissbehandlingen av betänkandet och analyserar vad dessa fram-
förde i sina kommentarer. Kapitel sju uppmärksammar riksdagsbehandling-
ens olika faser. Formuleringsstudien avslutas med en diskussion där de olika 
resultaten vävs samman. 

Studierna gällande realisering görs inom en fallkommun, kallad Backsip-
peby. I inledningen av denna undersökningsdel läggs ”en kappa” över de tre 
delstudierna, som var och en tar sin utgångspunkt i olika slags källor. I kapi-
tel åtta studeras skolstyrelseprotokoll för perioden 1983 – 2002. I kapitel nio 
redovisas resultaten av åtta intervjuer med aktörer som medverkade i realise-
ringen av iv. I kapitel tio ställs tidigare resultat som redovisats mot vad som 
återfunnits i form av bevarade brev, skrivelser och protokoll m.m. i gymnasie-
skolans arkiv. Delstudien avslutas med en gemensam kommentarsdel gällande 
resultaten i samtliga delkapitel. Strukturen följer den cykel som presenteras i 
kapitel 2. 

 
Figur 1: Kapitelstruktur utifrån läroplanscykeln. 

Jag har valt att följa utvecklingen på en arena åt gången. Med detta möjlig-
görs en mer koncentrerad studie av differentieringsfrågans utveckling över 
tid. Därtill kan kapitlen gällande reformuleringen utnyttjas som en utgångs-
punkt för den historiska studien av realiseringsskedet. I kapitel elva förs en 
avslutande diskussion i förhållande till studiens resultat.   
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Kapitel 2 Teoretiska utgångspunkter 

Studien tar sin utgångspunkt i en ursprunglig gren inom den svenska lä-
roplansteoretiska traditionen. För att kunna utveckla det fjärde steget görs i 
detta kapitel inledningsvis en genomgång av begreppet differentiering och 
hur detta kan fungera som verktyg även för studier av differentieringsfrågans 
rörelse uppåt i utbildningshierarkin (d.v.s. till att också omfatta gymnasieni-
vå). Därefter utvecklas begreppsapparaten när det gäller hur det går att förstå 
och studera hur de relationella aktiviteterna inom styrsystemet tar gestalt. Jag 
har valt att betrakta de skilda aktiviteterna utifrån att det rör sig om ”curricu-
lum making”, d.v.s. ett görande av läroplaner som tar gestalt över tid.44 Ge-
nom att följa arbetet i förhållande till en given fråga går det också att följa 
aktiviteten inom och mellan olika nivåer. De traditionella läroplansteoretiska 
begreppen integreras med andra hjälpverktyg i en mer utvidgad begreppsap-
parat.   

När jag i redovisningen av arbetet följer den traditionella strukturen för en 
avhandling och inleder med de samlade teoretiska utgångspunkterna repre-
senterar detta inte alls den resa som föregått avhandlingen som produkt. Ar-
betet har varit frågestyrt, vilket inneburit att olika perspektiv prövats under 
arbetsprocessen, i en växelverkan mellan empiri och teori.45 Genom att inte 
helt utelämna alternativen blir det möjligt för läsaren att ta del av olika över-
väganden som gjorts. Inte minst gäller detta den läroplansteoretiska utgångs-

                                 
44 En av de riktigt stora inom amerikansk läroplansforskning, Joseph Schwab, har beskrivit de 
lokala skolaktivitetera som ett maskineri. Jackson citerar detta enligt följande: ”Agreeing on 
ideals is too easy…What is needed instead is to concentrate on oiling the squeky wheel, on 
coping with the ’frictions and failures of the curricular machine’.” (Jackson, P.W. (1992). 
Conceptions of Curriculum and Curriculum Specialists, i P.W. Jackson (ed.), Handbook of 
Research on Curriculum, New York: Macmillan Pub. Co, s 31) Metaforen om maskineriet 
som kan behöva oljas var betydelsefull för att börja tänka om läroplaner som något som görs.  
45 Paul Ricoeur har beskrivit skillnaden mellan att förstå och förklara. Att förklara något 
handlar, enligt Ricoeur, om ”att få begrepp om denna härva av rörelser, denna fugaliknande 
struktur av handlingar infogade i varandra”. (s 51) Därefter följer tolkningen, eller förståel-
sen, som enligt Ricoeur förmedlas genom förklaringen. Förståelsen ledsagar förklaringen, 
som i gengäld utvecklar förståelsen analytiskt. Fritt översatt så förklaras i det följande en 
händelseutveckling som annars bara utgjorde en enda härva av rörelser, och jag förstår ut-
vecklingen med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter. På detta sätt ledsagar utgångspunk-
terna förklaringarna av empirin, medan mötet med empirin hjälper till att utveckla teorin 
analytiskt. Det är också så jag ser på vinsten av att växelvis arbeta med teori och empiri. 
Ricoeur, P. (1988). Från text till handling. En Antologi om Hermeneutik. Stockholm: Sympo-
sion. 
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punkten som sådan.46 Kapitlet avslutas med en utblick mot annan forskning 
som intresserat sig för liknande frågeställningar. 

2.1 Differentiering 

2.1.1 Skoldifferentiering som pedagogisk företeelse och politiskt 
objekt  
Begreppet differentiering har varken nu eller tidigare haft någon entydig 
innebörd. Trots att frågan om den sammanhållna skolan under perioden 1940 
till 1970 stod i fokus för såväl politisk som pedagogisk debatt, och differen-
tieringsbegreppet var frekvent förekommande, så fanns inte någon enhetlig 
begreppsanvändning. Oklarheten hade i sin tur betydelse för kommunikatio-
nen rörande differentieringsfrågan och den pågående debatten präglades av 
en låsning av positionerna, främst mellan politiker men också mellan de 
pedagogiska forskarna. Med en klargörande begreppsgenomgång tänkte sig 
Dahllöf kunna bidra till ett bättre fungerande tankeutbyte. Han inledde med 
att fastlägga skillnaden mellan pedagogisk och psykologisk differentiering: 

Diskussionen omfattar såväl frågan om den psykiska utvecklingen hos de 
växande, särskilt på begåvningsområdet, som problemet om skolans anpass-
ning till de individuella differenserna mellan eleverna genom uppdelning av 
eleverna eller andra åtgärder i undervisningen.47 

 
Det råder ingen tvekan om att elevernas psykiska utveckling är fundamental 
för varje diskussion om skolans undervisning, menade Dahllöf, men man 
måste skilja mellan de psykologiska skillnaderna inom och mellan individer-
na från hur skolan förhåller sig till dessa olikheter. Det senare valde han att 
kalla skoldifferentiering.48 Med detta menade han ”…varje form av uppdel-

                                 
46 Att ta det svenska läroplanstoretiska perspektivet som utgångspunkt var inte givet. Den 
amerikanska läroplansforskningen (research on curriculum) är t.ex. betydligt äldre än den 
svenska. I den inräknas t.ex. John Deweys The Child and the curriculum från 1902 och Frank-
lin Bobbits The Curriculum från 1918. Dewey betonade att såväl barnet som läroplanen (i 
meningen den kurs som skulle läsas) var två begränsande faktorer för undervisningsprocessen 
och utmaningen bestod för läraren i att överbrygga gapet mellan dessa. Bobbit menade vidare 
att läroplanen (the curriculum) måste definieras både som individernas erfarenheter och sko-
lans samlade erfarenheter av att möta elevernas olikheter. Båda identifierade vid denna tidiga 
tidpunkt sådant som ”incidental learning” och att det kunde förekomma ”unwanted outcomes 
of schooling percived as curricular”. Ur detta följde tanken om ”the multiple curricula” och en 
skiljelinje mellan den officiella och avsedda och den dolda eller icke avsedda. (Se vidare i 
Jackson, P. W. (1992). Conceptions of Curriculum and Curriculum Specialists, i P. W. Jack-
son (ed), Handbook of Research on Curriculum. New York: Macmillan Pub. Co, pp 3-40.)  
47 Dahllöf, U. (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell, s 37. 
48 Inför benämningen av denna slags differentiering övervägde Dahllöf att kalla den för peda-
gogisk differentiering. Men eftersom denna term redan var förknippad med en särskild form 
av differentiering inom skolan föll valet i stället på skoldifferentiering. Termen användes 
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ning av skolans arbete på olika elevgrupper eller elever, oavsett syftet”.49 
Frågan var vilka olika differentieringsformer man kunde identifiera inom 
ramen för skoldifferentiering som samlande begrepp och hur de förhöll sig 
till varandra. Dahllöf gick igenom samtliga vid tiden använda begreppsdefi-
nitioner och menade att ett grundproblem var att termer ofta kopplades 
samman parvis utan att relationen mellan dem reddes ut. Själv konstaterade 
han att det förelåg ett behov av variation i flera dimensioner, d.v.s. olika 
former kunde förekomma i kombination med varandra. Med utgångspunkten 
att varje årskurs studeras för sig menade han att skoldifferentiering kunde 
äga rum i tre oberoende variabler, med tillhörande komponenter: 

- studieprogrammet för eleverna (S) – behöver enligt Dahllöf delas upp 
i följande komponenter: ämnesalternativ och kursalternativ (uppdelat 
i kvalitativa och kvantitativa differenser) 

- grupperingen av eleverna (G) – innehåller delvariablerna: skolform, 
generell avdelningsgruppering eller målgruppering samt partiell av-
delningsgruppering. Den senare kan därutöver delas in i ämnesgrup-
pering, nivågruppering, extragruppering, parallellgruppering, avdel-
ningssammanslagning och könsgruppering 

- undervisning i klassen (U) uppdelas i första hand mellan innehåll och 
form. Innehållsvariation för lågpresterande kan t.ex. utgöras av av-
kortning av kurs, stödundervisning eller specialundervisning. Över-
kurser kan t.ex. ske i form av årskursöverskridande överkurs, breddad 
överkurs och fördjupad överkurs. Här finns också överinlärning av 
grundkursen nämnd som en egen variant. Inriktning kan innebära 
klassundervisning, gruppundervisning, individuell undervisning, in-
dividuellt arbete eller grupparbete. Slutligen kan styrningen (som käl-
la till undervisningsförloppets framskridande) ske antingen i form av 
lärarstyrning, programstyrning eller elevstyrning.  

 
Samtliga dessa exempel är lösningar för att hantera problemet med hetero-
geniteten inom skolans ramar och illustrerar den rikedom av företeelser som 
inryms i begreppet skoldifferentiering. Om Dahllöf var intresserad av skol-
differentieringen som fenomen, så intresserar jag mig för de politiska värde-
ringarna av olika former av skoldifferentiering. Det är detta som inryms i 
den vidare definitionen av differentieringsfrågan, det som jag i kapitel ett 
beskrev som att frågan om den sammanhållna skolans vara över tid inte en-

                                                                                                                                  
ursprungligen av Härnqvist i samband med dennes undersökning om de individuella differen-
serna och deras utveckling i relation till skolans differentiering. 
49 Dahllöf, U. (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell, s 39. 
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dast inrymmer svaret tidig eller sen, utan kompletteras med följdfrågan om 
vad den sammanhållna kräver när det gäller organisatoriska uppdelningar 
och pedagogiska förhållningssätt. När uppmärksamheten i det följande riktas 
mot det individuella programmet är det således utifrån att programmet kan 
betraktas som en form av skoldifferentiering, ett politiskt svar på hur diffe-
rentieringsproblematiken i den sammanhållna skolan skall lösas. Differentie-
ringsfrågan aktiveras på detta sätt för ett nytt tidsskede och ett nytt utbild-
ningsstadium och sätter den konkreta händelseutvecklingen i ett större per-
spektiv. Med dess hjälp kan olika politiska skeden bindas samman och en 
läroplansteoretisk begreppsapparat utnyttjas som analysverktyg i studierna 
av den politiska argumentationen gällande iv. Det handlar om de klassiska 
begreppen yttre, inre, organisatorisk och pedagogisk differentiering, som 
nedan presenteras mer i detalj.50  

2.1.2 Det individuella programmet i termer av differentiering 
Om differentieringsfrågan besvaras med en önskan om att hålla samman 
eleverna, så finns det två huvudsakliga vägar för att realisera detta. Den för-
sta handlar om inrättandet av speciella organisatoriska uppdelningar inom 
den samlade yttre ramen (se Dahllöfs exempel ovan). Detta har inom den 
pedagogiska forskningen benämnts yttre differentiering eller organisatorisk 
differentiering. Med yttre har man velat betona en skillnad gentemot de åt-
gärder som riktats mot förväntningar på det pedagogiska arbetet inom klass-
rummets ramar. Denna andra kategori av åtgärder brukar vetenskapligt 
benämnas inre differentiering eller pedagogisk differentiering, d.v.s. åtgär-
der inom klassens ram. 

Problemet med att anamma denna begreppsapparat i studerandet av den 
politiska argumentationen gällande gymnasieskolan är att det finns ett alter-
nativ som saknar benämning; att lämna delar av verksamheten utanför det 
sammanhållna. Begreppsapparaten måste därför justeras. Alternativet att lämna 
något utanför har jag i fortsättningen valt att benämna yttre differentiering. 
Begreppet kommer att användas i t.ex. de fall den politiska argumentationen 
inrymmer uttryck i termer av att iv är exempel på segregering. Ett första 
typargument kan således lyda:  

 
• Iv är ett exempel på en yttre differentiering som bör avskaffas och 

inordnas inom ramen för den sammanhållna gymnasieskolan. 
 

                                 
50 Det är här på sin plats att betona att Dahllöf själv markerade att det inte rörde sig om ett 
antingen-eller-förhållande, utan att olika lösningar kunde förekomma samtidigt. På samma 
sätt menar jag att olika lösningar kan kombineras men att begreppen organisatorisk och peda-
gogisk differentiering kan utnyttjas som analytiska verktyg för att studera politisk argumenta-
tion gällande det individuella programmet.  
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Alla åtgärder inom ramen för det sammanhållna benämner jag i fortsättning-
en inre differentiering. Denna kan i sin tur delas upp i argument avseende 
organisatorisk och pedagogisk differentiering. Exempel skulle kunna vara: 

 
• Iv är en organisatorisk differentiering inom ramen för det samman-

hållna som gör det möjligt att förverkliga visionen om en skola för 
alla. 

• Iv borde kunna avskaffas med hjälp av ökad pedagogisk differentie-
ring inom ramen för de ordinarie undervisningsgrupperna. 

 
Så långt illustrerar exemplen olika renodlade svar. I politikens värld sker 
emellertid argumentationen sällan så renodlat och vanligtvis inte i termer av 
differentiering. Poängen med uppdelningen är inte heller att komma fram till 
att iv bör betraktas som en viss form av differentiering. De olika benämning-
arna används endast som verktyg för att sortera olika ställningstaganden. 
Kvar står frågan om hur det kommer sig att frågan besvarats olika över tid. 

2.1.3 Differentieringsfrågan och gymnasieskolans olika syften 

Visionen om den sammanhållna skolan hänger samman med skolans demo-
kratiska syfte. Utöver uppgiften att fostra till demokratiska samhällsmedbor-
gare skall skolan emellertid också förbereda för högre studier och yrkesliv.51 
Det demokratiska syftet kan därmed kompletteras med ett meritokratiskt, 
som handlar om att skolan också har till uppgift att sortera in eleverna i för-
hållande till olika samhällsfunktioner och positioner. Frågan för såväl politi-
ker som skolans professionella (liksom för det samhälle som omger utbild-
ningssystemet) är hur det dubbla syftet skall kunna uppnås. Om de valda 
lösningarna inte tillgodoser olika behov finns en risk att harmonin i såväl 
utbildnings- som styrsystemet störs. I studien utgår jag därför från att diffe-
rentieringsfrågan besvaras i ett spänningsfält som kan illustreras enligt föl-
jande: 

                                 
51 Erik Wallin har pekat på att gymnasieskolan har tre skilda syften; att ge (allmän) bildning, 
att förbereda för högre studier och att lägga en grund för verksamhet i ett yrke. Balanserandet 
mellan dessa syften är något som pågått ända sedan medeltiden, och den som inte beaktar 
detta i sina utgångspunkter för funderingar och analys gör, enligt Wallin, både praktiken och 
den politiska retoriken onödigt svårförståeliga. Wallin, E. (1997).  Gymnasieskola i stöpsleven 
– då nu alltid – perspektiv på en skolform. Stockholm: Statens skolverk. 
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Figur 2: Differentieringsfrågan i spänningsfältet mellan politisk vision och syften. 

I studien riktas intresset mot vad som sker i skärningspunkten mellan det 
dubbla syftet och målet att åstadkomma en samlad skola för alla. Modellen 
återkommer som analysverktyg i enskilda delar av studien gällande formule-
ring och används för att identifiera tyngdpunktsförskjutningar mellan de 
båda syftena. I förlängningen kan uppdelningen bidra till att förklara varför 
differentieringsfrågan besvaras olika över tid.  

Att öppna upp för betydelsen av det meritokratiska syftet innebär inte att 
jag tar ställning för det ena eller det andra. Ställningstagandet ligger hos 
politikerna i deras besvarande av differentieringsfrågan. Inom pedagogisk 
forskning har påfallande uppmärksamhet annars riktats mot det demokratis-
ka syftet, som det överordnade. Detta är t.ex. brukligt i forskning under te-
mat inclusive schools där frågeställningen gäller hur skolan skall kunna bli 
mer demokratisk.52 En annan ingång har varit att intressera sig för skola ur 
ett medborgarperspektiv. I sådan forskning ligger det nära till hands att ock-
så värdera olika lösningar på differentieringsproblemet i förhållande till var-
andra (t.ex. om specialundervisning är demokratiskt eller inte). De bepröva-
de begreppen gällande differentieringsproblematiken har med detta ersatts 
med nya, som därtill uttrycker normativa utgångspunkter för studier av hu-
ruvida skolan är till för alla. Fokus har förskjutits mot frågor om inkludering 
och segregering, inte sällan med inriktning på den specifika frågan om spe-
cialpedagogikens vara eller inte vara.53 Detta är intressanta frågeställningar, 
men som inte behandlas här. 

                                 
52 Med denna inriktning används differentieringsbegreppet med en delvis annorlunda inne-
börd än i denna studie. Differentiering används ofta synonymt med uppdelning och då gärna 
sammankopplat med t.ex. kön och samhällsklass. Differentiering betraktas som något negativt 
värdeladdat. Så sker t.ex. då differentieringen likställs med segregering och urskiljning, kon-
trasterat mot den mer önskvärda integreringen. Det är också vanligt att forskaren tar ställning 
mellan olika alternativ. 
53 Ett exempel är då Ingemar Emanuelsson och Bengt Persson inordnar begreppet differentie-
ring i förhållande till huvudbegreppen inkludering och segregering. Emanuelsson, I & Pers-
son, B. Specialpedagogik i grundskolan – en motsägelsefull verksamhet. I Pedagogisk forsk-
ning i Sverige, 1996, Årg 1, Nr 1, s 25-39.  
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2.2 Att studera aktiviteter med hjälp av tid   
I det inledande kapitlet presenterades hur jag menar att aktiviteterna inom 
styrsystemet tar gestalt i en växelverkan mellan olika nivåer och att gestal-
tandet har en relationell, multitemporal och social karaktär. För att empiriskt 
kunna studera aktiviteterna har jag i det följande valt att utveckla de olika 
aspekterna utifrån att de i sin tur kan inrymmas i tre aspekter av tid. De lä-
roplansteoretiska verktygen kompletteras därigenom med verktyg från histo-
risk forskning.  

Inom historievetenskapen förekommer minst tre olika former av tid; kro-
nologisk tid, processtid och något som brukar benämnas som de historiska 
aktörernas tid. Här riktas uppmärksamheten mot de båda förstnämnda. På ett 
övergripande plan handlar den kronologiska tiden om bruket av tidslinjer 
och inplacerande av händelser längs denna, medan den analytiska tiden, eller 
processtiden, handlar om att dela in olika samhälleliga rörelser i olika stadi-
er, och med detta markera avstånd. I detta kan den kronologiska tiden själv-
fallet ha ett värde. Båda dessa tider är emellertid historikerns redskap, åskå-
darens tid, som inte med nödvändighet stämmer överens med de enskilda 
aktörernas upplevda tid.54   

Den kronologiska, eller linjära, tiden handlar om bruket av tidslinjer och 
inplacerande av händelser längs denna. En händelse kan som regel tidsbe-
stämmas och vi bringar ordning i det förflutna genom att t.ex. tala om 1962 
års grundskolereform eller 1990-talets olika reformer. I det följande använ-
der jag den linjära tiden som verktyg för att sortera händelseutvecklingen i 
stort och för att kunna studera växelspelet mellan formulerings- och realise-
ringsarenorna. På vilket sätt jag gör det utvecklas under rubriken Tid över 
tid.  

Den linjära tiden återkommer också i avsnittet Tid i tid, där uppmärksam-
heten riktas mot att ett och samma skede inte endast inrymmer nuet, utan 
därtill såväl förflutenhet som framtid. Tid kan på detta sätt bli ett verktyg för 
att analysera vad som inryms i ett enskilt skede.    

Om man därtill vill hävda att de praktiska erfarenheterna från grundsko-
lans genomförande bidrog till beslutet att inrätta det individuella program-
met, eller att iv hänger samman med differentieringsfrågan, så räcker inte 
den linjära tiden. I stället går det att tala om en processtid 55 och vikten av ett 

                                                                                                                                  
Ett annat exempel är Hultqvist, E. (2001). Segregerande integrering. En studie av gymnasie-
skolans individuella program. Diss. Stockholm: Univ. 2001.    
54 Se bl.a. Lundmark, L. (1989). Tidens gång och tidens värde. Stockholm: Författarförl. 
Fischer & Rye, samt Lundmark, L. (1993). Tiden är bara ett ord. Om klockornas makt och 
hur man bryter den. Stockholm: Prisma. 
55  Dahlgren & Florén nämner processtid som en slags analytisk tid, som syftar till att dela in 
olika samhälleliga rörelser i iakttagbara stadier och som inte får blandas ihop med den krono-
logiska. Dahlgren, S. & Florén, A. (1996). Fråga det förflutna. En introduktion till modern 
historieforskning. Lund: Studentlitteratur, s 51. Jordheim talar i stället i termer av diakrona 
förlopp som processer, tendenser och förändringar och att utmaningen ligger i att dessa skall 
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reflekterat förhållningssätt vid konstruktion av historiska händelseförlopp. 
Det finns inte någon given händelseutveckling som radar upp sig som ett 
pärlband. Det är någon som fogar samman pusselbitar ur det förflutna och 
där identifierade faser kan vara mer eller mindre utsträckta i tid. I studien 
blir processtiden ett dubbelriktat verktyg. Den utnyttjas i min egen historie-
teckning, men den används också för att studera historieskrivning som när-
varande i utbildningspolitiken.  

2.2.1 Inledande utgångspunkter 
Så lång har jag i allmänna ordalag använt uttrycket ”att göra skola” för att 
understryka att jag är intresserad av hur det går till när skola tar konkret ge-
stalt. Med skola avses den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar 
utifrån specifika mål som samhället sätter upp för den. Förenklat handlar det 
om skola i offentlig regi, där skollagen och den nationella läroplanen regle-
rar verksamheten och där det är kommunerna som svarar för genomförandet. 
När det gäller det individuella programmet har detta hittills inte fått bedrivas 
av andra än kommunala gymnasieskolor.56 De fristående skolornas roll läm-
nas därför utanför studien.  

Relationen mellan formulering och realisering 

Redan i kapitel ett beskrevs att utgångspunkten för studien är att skola och 
undervisning betraktas som en samhällelig angelägenhet och att ansvaret för 
skolan delas mellan olika samhällsnivåer. Där beskrevs också en uppdelning 
i en formulerande och en realiserande praktik. Viktigt för det följande är att 
de båda nivåerna betraktas som sammanbundna med varandra. Detta har i 
sin tur att göra med att utbildningspolitiska dokument binder ihop samhälls-
önskemålen om skolan med dess utförande. När folkskolan inrättades och 
den statiga styrningen successivt förstärktes etablerades en grundläggande 
och bärande axel mellan utbildningspolitik och pedagogisk praktik. Det går 
att tala i termer av relation, eller symbiotisk samexistens mellan formule-
rings- och realiseringsarenan, vilket kan illustreras enligt följande:  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
beskrivas genom synkrona och punktuella texter. Jordheim, H. (2003). Läsningens vetenskap: 
utkast till en ny filologi. Gråbo: Anthropos, s 184. 
56 Friskolorna har hittills inte fått anordna individuella program. Däremot har t.ex. folk-
högskolor fått göra det. 
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Figur 3: En grundläggande ansvarsfördelning mellan olika samhällsnivåer. 

Uppdelningen skall inte ses som en representation av världen, utan förstås 
som en analytisk utgångspunkt, som gör det möjligt att studera det som an-
nars kan uppfattas som en enda stor härva av enskilda aktiviteter. Studien 
kretsar på olika sätt kring det relationella sambandet mellan de båda nivåerna 
och de uppåt- och nedåtgående pilarna i figuren markerar att det finns en 
ömsesidighet i förhållandet dem emellan. Den yttre ramen i figuren symboli-
serar att den grundläggande ansvarsfördelningen gällande skolan tar gestalt 
inom ramen för en bestämd kontext, den svenska parlamentariska demokra-
tin. Sverige är emellertid ingen isolerad ö i förhållande till omvärlden. Som 
medlem i EU och OECD påverkas den nationella politiken också av delta-
gande i dessa internationella sammanhang. Det kan t.ex. gälla internationella 
och jämförande kunskapsmätningar. I detta arbete ligger koncentrationen 
emellertid på relationen mellan nationell formulering och kommunal realise-
ring.57 

Det som sker inom och mellan de olika arenorna tar således inte gestalt i 
ett vakuum från det omgivande samhället, utan i ett direkt samspel med det 
(här symboliserat med pilarna i sidledd). Detta sker förenklat på två sätt. För 
det första är den relationella ordningen i sig och de politiska beslut som fat-
tas inom denna ett resultat av demokratiska val. Eftersom uppgiften att for-
mulera samhälleliga mål inte kan bedrivas av samtliga samhällsmedborgare 
så sker detta genom folkets valda representanter (riksdag) och landets sty-
rande organ (regering, med tillhörande departement och myndigheter). Detta 
brukar samlat beskrivas som samhällets politiska och administrativa delar på 
makronivå (ibland sammanfattat i begreppet stat eller statsmakterna). För 
denna nivå används här begreppet formuleringsarena. Det är också på denna 
arena som besluten gällande framtida ansvarsfördelningar inom styrsystemet 

                                 
57 Det internationella sammanhangets betydelse för den nationella politiska formuleringen har 
belysts av andra. Se t.ex. Karlsen, G. (2006). Utdanning, styring och marked. Norsk utdan-
ningspolitik i et internasjonalt perspektiv. 2. uppl. Oslo: Universitetsforl och Pettersson, D. 
(2008). Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan. Diss. 
Uppsala: Uppsala universitet, 2008.    
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beslutas. Med mikronivå avses den kommunala samhällsnivån, med en intern 
ansvarsuppdelning mellan politiska organ (såsom kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och skolstyrelse58) och administration i form av den lokala 
skolförvaltningen och de enskilda skolorna där iv-verksamheten bedrivs. För 
denna nivå används begeppet realiseringsarena. Även här är det omgivande 
samhället närvarande genom att vart fjärde år välja representanter till politis-
ka poster.  

Ett andra sätt att påverka utformningen av dagens och morgondagens sko-
la är att göra det löpande, genom individuella eller kollektiva försök till på-
verkan. Det svenska systemet brukar generellt beskrivas som mycket korpo-
ratistiskt, d.v.s. intresseorganisationer uppmuntras till och utövar också ak-
tivt deltagande i de politiska processerna.59 Att så är fallet påverkar hur sko-
lans samlade aktiviteter tar gestalt, framför allt på nationell men också på 
lokal nivå. I denna studie görs dock ett antal avgränsningar i förhållande till 
vilka aktörer som uppmärksammas, t.ex. undersöks inte medias roll trots att 
den är betydelsefull gällande samspelet mellan formulering och realisering.  

I kapitel ett beskrevs betydelsen av att skola såväl som samhälle förändras 
över tid. Detta gäller också den grundläggande ordningen som sådan. An-
svarsfördelningen mellan makro och mikronivå ligger inte still, utan rör sig. 
Vad som i ett skede är uppgifter kopplad till en arena kan i nästa skede vara 
förlagd till en annan. I studien har jag dock valt att hålla grundordningen 
konstant och att uppmärksamma förändringarna om de har betydelse för 
studerade beslut och aktiviteter i de enskilda kapitlen. Detta betyder att den 
analytiska uppdelningen, att formulering och realisering försiggår på två 
delarenor, ligger fast genom studien.  

Genom att att lägga betoningen på decentralisering (i stället för kommu-
nalisering) vill jag understryka att staten inte har avhänt sig den yttersta for-
muleringsrätten för skolan. Alldeles särskilt gäller detta grundläggande frå-
gor på skolområdet, som t.ex. om tillåtna eller otillåtna organisatoriska upp-
delningar.60 Trots att styrordningen sedan början av 1990-talet förutsätter 
politiskt beslutsfattande (d.v.s. formuleringsarbete) på kommunal nivå, lik-
som lokalt formuleringsarbete i skolor (t.ex. gällande lokala arbetsplaner och 
kursplaner) avgränsas formuleringsuppgiften med denna utgångspunkt till att 
gälla arbetsprocessen med att ta fram de nationella styrdokumenten (här 
koncentrerat till skollagen).  

                                 
58 Skolstyrelse används här som sammanfattande begrepp för den styrelse som skollagen 
föreskriver att alla kommuner skall utse för sitt offentliga skolväsende. Denna kan ha andra 
namn än just skolstyrelse.  
59 Se t.ex. Rothstein, B. (1992). Den korporativa staten: intresseorganisationer och statsför-
valtning i svensk politik. 1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik.  
60 Jag intresserar mig således inte för det kommunala självbestämmandet och de skolfrågor 
där kommunerna är tämligen frånkopplade från staten, utan just att det trots detta självstyre 
faktiskt finns en grundordning som i några av skolans mest angelägna frågor förutsätter att 
kommunen agerar som realiserare. 
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Kommuner och skolor ses med denna utgångspunkt som en del av stats-
förvaltningen och regeringens instrument för verkställighets- och genomfö-
randeuppgifterna.61 Decentralisering ses inte i första hand som ett mål, utan 
som ett medel.62 Konsekvensen blir att de lokala beslutsfattande organen, 
som t.ex. skolstyrelsen, också betraktas i termer av förvaltning och som så-
dan också utgör föremål för nationella politiska beslut.63 Den betydelsefulla 
innebörden i detta är att det inte bara formuleras politiska mål gällande inne-
håll och organisation, utan också politiska förväntningar på vad aktörer i 
kommuner och skolor skall klara av att hantera. De blir objekt för styrning.  
Vad gäller själva relationen mellan nivåer är det centrala att sådana förvänt-
ningar på personalen och också eventuella missnöjen med vad t.ex. lärare 
klarat av i det förgångna förekommer i politiska formuleringar.  

Grundläggande för hela studien är dock att jag inte enbart ser realise-
ringsarenans aktörer som objekt för styrning, utan även som handlande sub-
jekt som direkt eller indirekt deltar i den nationella formuleringen. Direkt 
deltagande innebär att kommunala aktörer t.ex. deltar i det statliga utred-
ningsarbetet. Med indirekt menar jag att lärares och andra kommunala aktö-
rers vardagsarbete i förlängningen har betydelse för den framtida formule-
ringen.  

I det följande studeras relationen mellan de båda arenorna genom fördju-
pade nedslag i de mer detaljerade processer som försiggår inom ramen för 
varje arena.  

2.2.2 Tid över tid  

Läroplanscykeln 

Att det pågår ett ständigt växelspel mellan formulering och realisering blir än 
tydligare om figur 3 kompletteras med en tidsaxel. Då framträder rörelsen 
som en sinuskurva mellan de båda arenorna. Rörelsen mellan ett formule-

                                 
61 Relationen mellan arenorna kan därmed förstås utifrån den förvaltningsdoktrin som i stats-
vetenskap brukar beskrivas i termer av ”den folkstyrda förvaltningen” och där relationen 
mellan beslutsfattande och genomförande bygger på den demokratisk-parlamentariska styr-
ningskedjan. Se t.ex. Söderlind, D. & Petersson, O. (1988). Svensk förvaltningspolitik. Andra 
uppl. Uppsala: Diskurs. 
62 Se t.ex. Pierre, J. (1997). Decentraliseringens politik och politikens decentralisering, i B. 
Rothstein, (red.), Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. 2., [utök.] 
uppl. Stockholm: SNS, s118-138.  Han skiljer där mellan decentralisering som mål och som 
medel (ett policy-instrument) och mellan decentralisering av politiska och administrativa 
funktioner. Administrativ decentralisering är en politisk handling i lika hög grad som en 
politisk decentralisering.  
63 Redan 1842, då folksolorna inrättades, betraktades kommunerna som delar av statens om-
råde, som integrerade delar i statsförvaltningen. För vidare resonemang kring detta se Du 
Reitz, L., Lundgren, U.P. & Wennås, O. (1987). Ansvarsfördelning och styrning på skolom-
rådet. Ett beredningsunderlag. DsU 1987:1. Stockholm. Allmänna Förlaget. Författarna 
menar att beslutet att inrätta folkskolan kan förstås som en delegering från statens sida. 
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ringstillfälle (T1)och ett (re)formuleringstillfälle (T2) har jag i det följande 
valt att kalla för en läroplanscykel, vilket kan illustreras enligt följande: 

 

 
Figur 4: Läroplanscykeln. 

Den händelseutveckling som studeras kan således placeras in utifrån var de 
olika aktiviteterna befinner sig i denna cykel (i mitt fall en rörelse som 
sträcker sig över ett decennium). Cykeln inrymmer också verktyg för att 
analysera hur styrsystemet tar konkret gestalt. Med den linjära tidens hjälp 
blir det till att börja med synligt att de två arenorna befinner sig i tidsmässig 
förskjutning (i termer av före och efter) i förhållande till varandra. Ur ett 
tidsperspektiv handlar utbildningspolitik bland annat om produktion av 
framtidsvisioner (i förhållande till en slags virtuell verklighet), medan det 
särpräglande för den tillämpande praktiken är realiserandet av dessa visioner 
i realtid (i den levda verkligheten). När ett enskilt beslut följs över tid går 
rörelsen mellan de olika arenorna att följa.64  

Cykliska växlingar mellan arenorna kan inte bara förekomma i fråga om 
färdiga och formellt beslutade styrdokument. Varje enskild aktivitet på for-
muleringsarenan, t.ex. ett uttalande av en minister eller ett pågående utred-

                                 
64 Eftersom relationen mellan beslutsfattande på nationell nivå (politik) och tillämpning på lokal 
nivå (förvaltning) är ett centralt studieobjekt inom statsvetenskaplig forskning har jag ägnat bety-
dande uppmärksamhet åt att ta del av hur man inom denna forskningsdisciplin studerar växelspel, 
processer och perspektivbyte. Där har jag funnit stöd för tanken att förvaltningen inte endast är ett 
objekt för den nationella politiken. Förvaltningen intar också rollen som handlande subjekt. Det 
finns med andra ord en dubbel riktning mellan politik och förvaltning. De båda lever i symbios och 
det går att tala i termer av växelspel mellan arenorna. Genom återkoppling i form av utvärdering 
och feed back går det därigenom också att se de båda processerna som del i en större policyprocess. 
Det går att tala om ett ständigt kretslopp av omvandlingsprocesser. (Se t.ex. Sannerstedt, A. (1997). 
Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken, i B. Rothstein, (red.), Politik som 
organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. 2., [utök.] uppl. Stockholm: SNS, s 15-46.) 
Den statsvetenskapliga forskningen med inriktning på implementering betonar också betydelsen av 
olika analytiska utgångspunkter och skiljer mellan ett top-down-perspektiv och ett bottom-up-
perspektiv. Allt detta har beaktats och finns inbyggt i tanken om läroplanscykeln. Inom den ameri-
kanska läroplansforskningen finns också ett särskilt fält som sysslar med läroplansimplementering. 
Se t.ex. Snyder, J. Bolin, F. och Zumwalt, K. (1992). Curriculum Implementation. I P.W. Jackson, 
(ed.), Handbook of Research on Curriculum. New York: Macmillan Publishing Company, pp 402-
435.   
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ningsarbete, följs med nyfikenhet av ”realiserarna” som behöver förbereda 
de lokala processerna för ett eventuellt kommande beslut. Det pågår mäng-
der av återkopplingar hela tiden, inte som här att det är en enda reform som 
behandlas åt gången. Genom att renodla en cykel blir det emellertid möjligt 
att också ta sig an det komplexa. Det blir även lättare att kommunicera var i 
processen enskilda empiriska nedslag görs. Genom att gå in i ett enskilt ske-
de, medan annat för tillfället hålls konstant, går det att fånga något av allt det 
som annars ingår i den komplexa helheten av skeenden.65  

Det är även fullt möjligt att teckna cykler med såväl högre som lägre fre-
kvens i rörelserna än att, som jag gör, utsträcka den över decennier. Den 
tomma bubblan i figuren markerar att det i de flesta fall finns en förhistoria 
till ett beslut. Växlingen mellan formulering och realisering går således att 
följa bakåt i historien. Viktigt i detta sammanhang är, som tidigare påpekats, 
att inga processer tecknar sig själva, utan endast genom att någon länkar 
samman enskilda skeenden.  

Formulering och realisering i förhållande till text 

I det följande läggs betoningen på att de olika nivåerna i styrsystemet är 
sammanlänkade genom uppgiften att formulera och realisera text. Med text 
avses produkter av såväl talade som skrivna aktiviteter, även om det här är 
formandet av en mycket konkret skriven text (skollagen) som studeras.66 Det 
betyder att det inte endast är den färdiga texten som är av intresse, såväl det 
förberedande arbetet med att producera denna som den påföljande realiseringen 
inryms. Även om det handlar om skilda aktiviteter i två olika kontexter så går 
det att se de olika aktiviteterna som tillhörande en och samma specifika diskur-
siva praktik (se vidare nedan), där såväl textproduktion som textkonsumtion har 
sin egen särprägel.67 Sammanhanget styr på vilka sätt aktiviteterna i vid bemär-
kelse tar gestalt. Detta påverkar också vad som blir relevant att uppmärksamma i 
studiens empiriska delar. 

                                 
65 Jämför med det ”ceteris paribus – antagande” (allt annat lika) som t.ex. används inom 
nationalekonomin. 
66 Styrningen har en riktning, d.v.s. något förväntas hända i kommunerna. Texten är i detta ett 
styrmedel för staten. Inom pedagogisk forskning skiljer man mellan juridisk, ideologisk och eko-
nomisk styrning. Skollagen är exempel på juridisk styrning, vilket handlar om att staten äger rätt att 
stifta lagar och utarbeta förordningar, som sedan måste tillämpas ute i kommuner. Se också kap. 1. 
Utöver dessa tre har man också börjat identifiera att utvärderingar börjat få en tydligare funktion 
som styrmedel (se t.ex. Lundahl, C. & Forsberg, E. (2006). Kunskapsbedömningar – utvärderingar, 
betyg och nationella prov, i E. Forsberg. & E. Wallin (red.), Skolans kontrollregim – ett kontrapro-
duktivt system för styrning?: en antologi. Stockholm: HLS Förlag, s 19-45.  
67 I det följande har jag valt att bygga vidare på Faircloughs begreppsapparat. I detta ligger också 
valet att inte gå in på en mer uttömmande diskussion om begreppet diskurs. Här skall dock nämnas 
att begreppsanvändningen knyter an till den betydelse som Foucault också inrymde i begreppet, 
”…som namn på hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden” och som t.ex. kunde 
gälla medicinens, naturhistoriens eller medicinens diskurs. Foucault, M. (1993). Diskursens ord-
ning. Stockholm: Symposion, s 57.  
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En text kan betraktas som en del av en social händelse och som har kon-
sekvenser för det sociala livet.68 Fairclough menar att det finns två kausala 
krafter som påverkar texter. Den ena är människorna som är involverade i de 
sociala handlingarna, d.v.s. aktörerna. Den andra handlar om förekomsten av 
sociala strukturer och sociala praktiker, d.v.s. att texten varken skrivs eller 
läses i ett vakuum, utan förekommer i ett sammanhang. En social struktur 
kan ses som en uppsättning möjligheter. Relationen mellan vad som är struk-
turellt möjligt och vad som verkligen händer, d.v.s. relationen mellan struk-
turen och händelsen, är emellertid komplex. Mellan dessa båda finns något 
som Fairclough kallar för sociala praktiker, och mellan den sociala praktiken 
och texten återfinns den diskursiva praktiken: 

Discursive practice…involves processes of text production, distribution, and 
consumption, and the nature of these processes varies between different types 
of discourse according to social factors. For example, texts are produced in 
specific ways in specific social contexts: a newspaper article is produced 
through complex routines of a collective nature, by a team whose members 
are variously involved in its different stages of production…69 

 
Inrymt i den diskursiva praktiken finns således särpräglade sätt vad gäller 
såväl textproduktion, som textdistribution och textkonsumtion. Detta gäller 
också för skolan. I metodkapitlet återkommer jag till att textens formulering 
(dess produktion) kan kopplas till den formella lagstiftningskedjan och att 
realiseringen (konsumtionen) tar gestalt inom ramen för olika delarenor i 
kommunerna (politik – allmän skolförvaltning – skola/iv). Aktiviteterna i 
förhållande till texten pågår således i ett specifikt sammanhang. Fairclough 
menar att moderna samhällen involverar:  

…the networking together of different social practices across different do-
mains or fields of social life (e.g. the economy, education, familylife) and 
across different scales of social life (global, regional, national, local).70 

 
Texter är viktiga i dessa nätverksrelationer, där det går att identifiera kedjor 
mellan texter. Av särskild betydelse är ”genre chaines”, som handlar om att 
olika genres länkas samman genom systematisk transformering, trots att de t.ex. 
kan vara åtskilda i tid och rum. En speciell form av genre-relationer gäller go-
vernance, med vilket Fairclough menar aktiviteter i försök att reglera en annan 
(social) praktik. Detta gäller också för skolan. Genres of governance är också 

                                 
68 Fairclough argumenterar för att texten kan betraktas som en del av en social händelse – att 
tala och skriva är ett sätt för människor att interagera. Men det är inte den enda. En fotbolls-
match och en föreläsning är båda sociala händelser, men med olika grad av textuell karaktär. 
Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse. Textual analysis for social research. New York: 
Routledge. 
69 Faiclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity, s 78.  
70 Fairclough, N. (2003).  Analysing discourse. Textual analysis for social research. New York: 
Routledge, s 30.  
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typiska exempel på medierande genres specialiserade för handling på distans, 
eftersom aktörerna är åtskilda i rum och/eller tid. Det som utformas i en social 
praktik skall med andra ord transformeras till en annan.  

Såväl textproduktion som konsumtion och distribution behöver problema-
tiseras. Vem är det i det utbildningspolitiska fallet som ska betraktas som 
textens producent, är det politikerna eller sekreterarna, alternativt andra?71 
Rör det sig om individuella eller kollektiva aktörer? Texter konsumeras ock-
så olika i olika sociala kontexter. Vilka deltar i konsumtionen av administra-
tiva direktiv och vilken betydelse har detta för hur det går att förstå aktivite-
terna inom skolsystemet? När det gäller textdistribution så handlar detta om 
hur texten transformeras mellan formulering och realisering. I detta led finns 
också verksamma aktörer. En sådan är Skolverket. Eftersom det individuella 
programmet uttryckligen var något där kommunerna själva skulle svara för 
implementeringen, utan inblandning från Skolverket eller andra, har jag valt 
att lägga större fokus på det som skulle kunna kallas redistribueringen och 
som handlar om återkopplingen från realisering till formulering.72 Detta led 
vidareutvecklas i det följande, med då i termer av transformering. 

I detta sammanhang är det också relevant att uppmärksamma begreppet 
intertextualitet.73 Det handlar om att texter ofta inrymmer tidigare texter. Ett 

                                 
71 Fairclough problematiserar i Analysing Discourse (2003), med hänvisning till Goffman, 
begreppet ”author”. Han skiljer mellan: ”…the ´pricipal´, the one whose position is put in the 
text, the ´author´, the one who puts the words together and is responsible for the wording, and 
the ´animator´, the person who makes the sounds or the marks on paper.” (s 12) I det enkla 
fallet kan det vara en och samma person som innehar alla positionerna, men i praktiken kan 
det vara mer komplext. Fairclough nämner som exempel talesmannen för en organisation 
(som animator). Han kommenterar vidare att författarskap också kan vara kollektiva. Dessa 
nyansskillnader blir viktiga i det följande för att kunna diskutera vilka som egentligen är 
delaktiga i formuleringen av utbildningspolitik. 
72 I fråga om det individuella programmet utarbetade också Skolverket en information gällan-
de programmen som sändes ut till undervisningsråd och regionchefer. Där poängterades dock 
att utformningen av individuella program måste komma att se olika ut för olika elever i olika 
kommuner, men att informationen kunde användas i diskussioner, planering och genomföran-
de av programmen. Källa: Individuella program i gymnasieskolan: [information från Skolver-
ket]. (1993). Stockholm: Statens skolverk, med följebrev (Dnr 1391/91, daterat 1993-02-26). 
Efter 2004 kom Myndigheten för skolutveckling också att få ett särskilt uppdrag när det gäll-
de att åstadkomma kvalitativ utveckling på det individuella programmet. Källa: Kvalitet inom 
IV – hela skolans ansvar. (2006). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  
73 Begreppet intertextualitet brukar härledas till Bakhtin och Kristeva. I Bakhtin, M.M. (1986) 
Speech Genres & Other Late Essays. Austin: Univ. of Texas Press, beskrivs intresset för det 
situerade subjektet och ramarnas makt. Boken avslutas med: ”Nothing is  absolutely dead: 
every meaning will have its homecoming festival. The problem of great time.” (s 170) Med 
great time menade Bakhtin att alla yttranden som varit och kommit är länkade till varandra. 
Det finns också i varje skede en gränslös massa bortglömda kontexteulla innebörder. Förflu-
tenheten finns på detta sätt med i den nya texten. Kristeva byggde vidare på Bakhtins tankar 
om ’dialogism’: ”…as an openended play between the text of the subject and the text of the 
adressee, an analysis which also gives rise to the...concept of ’intertextuality’.”(Kristeva, J. 
(1986). The Kristeva Reader. Oxford: Blackwell, s 34). Kristeva intresserade sig också för 
intertextualitet i praktik. I det följande använder jag intertextualitet som ett uttryck för att 
tidigare texter går igenom i senare, samt att texten kan leva kvar i människor och miljöer och 
ha betydelse när nya texter tillkommer. Detta senare aktualiseras fr.a. i kommunstudien. 
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intertextuellt perspektiv på textproduktion innebär, menar Fairclough, att 
uppmärksamma textens historicitet, i form av närvaro av andra texter. Där 
finns också andra texter närvarande i transformeringsprocessen. Även för 
konsumtionsledet handlar det om att det inte bara är den enskilda texten som 
har betydelse för tolkningen. Viktigt för förståelsen av detta är tanken att text 
också kan materialiseras. Tidigare statliga regleringar lever exempelvis vida-
re i enskilda människor och organisationer. Detta ligger i linje med det som 
nedan utvecklas som en samtida närvaro av olika tid.  

En textuell rörelse över tid och en läroplan under transformering 

Om föreställningen om textuella aktiviteter i möte mellan olika genres kom-
bineras med det som tidigare beskrivits som en rörelse mellan olika nivåer så 
går det också att tala om en textuell rörelse över tid. På formuleringsarenan 
pågår ett arbete med textproduktion. Denna produktion leder fram till en 
färdig text (skollagen) som blir styrande för realiseringen. Det går att identi-
fiera en rörelseriktning från formulerings- till realiseringsarenan (i figur 4 
illustrerat med den nedåtriktade pilen). Men rörelsen stannar inte där. Över tid 
resulterar dessa realiseringsprocesser i sin tur i talade och skrivna texter (produk-
ter) om hur styrningsintentionerna fallit ut i praktiken. Dessa kopplas tillbaka till 
formuleringsarenan (i form av t.ex. forskningsrapporter och utvärderingar, i 
figur 4 illustrerat med den uppåtriktade pilen). Läroplanscykeln illustrerar såle-
des ett textuellt växelspel mellan de båda arenorna. Rörelsen äger emellertid 
också rum inom ramen för delprocesser på respektive arena. 

Med att benämna rörelsen läroplanscykeln betonas således att skola görs i 
förhållande till en text som befinner sig i rörelse och som går att följa över 
tid. Redan i kapitel ett betonades att läroplaner betraktas som något mång-
dimensionellt i transformering inom och mellan nivåer, över tid. Goodlads 
läroplansteoretiska arbete ligger i linje med detta. Han menar att läroplan 
som begrepp måste inrymma rörelsen mellan dem som var med och formule-
rade läroplanen till den slutgiltige mottagaren: 

In its movement from wherever it had its beginnings to where these learners 
encounter it, this curriculum changed profoundly from whatever it was at the 
outset. To call it a curriculum is a mistake; it was many curricula, each suc-
cessive one changing more profoundly than a larva changes in becoming a 
moth.74 

 
Läroplanen förändras således under sin rörelse mellan olika nivåer, som var 
och en kan definieras utifrån avståndet till den tänkta mottagaren.75 Goodlad 

                                 
74 Goodlad, J. I. (red.) (1979). Curriculum Inquiry: the Study of Curriculum Practice. New 
York: McGraw-Hill, s 20. 
75 Societal level (läroplaner på samhällsnivå) – som hänger samman med de politiska proces-
ser där skolans målformulering äger rum. Tillämpat på det svenska systemet är detta de do-
kument som är resultatet av det nationella utbildningspolitiska arbetet. Institutional curricu-
lum (institutionella läroplaner) – handlar om skolnivån till vilken besluten på samhällsnivån 
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betonar att det inte handlar om en enkelriktad rörelse, uppifrån och ned, utan 
att det finns en rörelse i båda riktningarna och att processerna inte med nöd-
vändighet har en given startpunkt. Rörelserna följer emellertid i praktiken en 
större linjäritet än vad många lärare skulle önska, samtidigt som den är 
mindre än den som lagstiftare skulle föredra. En slutsats blir att begreppet 
läroplan inte endast bör brukas endimensionellt och som något som rör sig 
oförändrat mellan nivåerna, utan att det händer något när den föreskrivande 
och formella läroplanen operationaliseras. På detta sätt går det att tala om en 
texts förflyttning mellan nivåerna, något som i det följande benämns i termer 
av läroplansförskjutningar.  

Goodlad själv skiljer mellan fem olika typer av läroplaner och uttrycker 
med dessa skillnaden mellan den formella läroplanen och hur denna på lokal 
nivå uppfattas av lärare och omsätts i praktisk handling för att sedan upple-
vas av elever. Begreppen inrymmer också skillnaden mellan den formella 
läroplanen och de alternativ som hade kunnat väljas.76 I denna studie har jag 
tagit Goodlads begreppsapparat som inspirationskälla för en benämning av 
läroplanens rörelse inom och mellan olika systemnivåer, för en läroplanscy-
kel som studeras med betoning på att det rör sig om transformering i det 
förflutna. Här används begreppen:  

 
• Formulerade läroplaner (utformade och beslutade på statlig nivå)  
• Alternativa läroplaner (de som valdes bort) 
• Materialiserade läroplaner (den iscensatta läroplanen) 
• Erfarna (materialiserade) läroplaner 
• Uppfattade (materialiserade) läroplaner 
• Återtransformerade läroplaner 

 
Dessa begrepp utvecklas vidare i förhållande till studiens resultat. 

                                                                                                                                  
riktar sig. Instructional curriculum (instruktionella läroplaner) – är de som planeras och utförs 
av lärare. (Goodlad, s 328) 
76 Ideological or idealogical curricula  – avser de politiska målen uttryckta i sin renaste form. 
Detta är läroplaner på ett intentionellt stadium, där det praktiska genomförandet mycket väl 
kan ha uppmärksammats i diskussioner, men där implementering etc lämnas åt någon annan. 
Det handlar således det om det som lagstiftare eftersträvar, deras ideal före alla kompromisser 
och möten med verklighetens villkor. 
Formal curricula – är de handfasta och officiella läroplaner som trätt i kraft efter politiska 
beslut.  
Perceived curricula  – detta är hjärnans läroplaner. Officiella läroplaner behöver inte med 
nödvändighet vara det samma som hur berörda, t.ex. lärare och föräldrar, uppfattar dem. 
Operational curricula  – handlar om vad lärare faktiskt gör i sina klassrum och som inte med 
nödvändighet är det samma som hur de själva uppfattar det. 
Experiental curricula ) – detta handlar om elevernas upplevelser av läroplanerna. 
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Om läroplansförskjutningar över tid och olika 
rekontextualiseringsskeden  

Inrymt i tanken om förskjutningar mellan de olika arenorna ligger att cykeln 
följdenligt inrymmer två transformeringsskeden, vilket i figur 4 represente-
ras av de båda fetmarkerade pilarna. I ett första skede rör sig den formella 
läroplanen över till realiseringsarenan för konsumtion (vilket har likheter 
med det som brukar studeras inom implementeringsforskning). I ett senare 
skede fångas den iscensatta läroplanen upp och transformeras tillbaka till 
formuleringsarenan där den åter blir föremål för beslut (vilket till del är fö-
remål för uppmärksamhet inom utvärderingsforskning).  

Att läroplanen genomgår en transformering har i sin tur att göra med det 
som tidigare beskrivits om att skola är en inrättning för samhällsreproduk-
tion. När lärande inte längre sker i produktionen måste det verkliga trans-
formeras till något virtuellt. Man får ett representationsproblem i det att kun-
skapen, i formuleringsskedet, med Bernsteins terminologi, måste rekontex-
tualiseras.77  

It is a recontextualizing principle which selectively appropriates, relocates, 
refocuses, and relates other discourses to constitute its own order and order-
ings. In this sense, pedagogic discourse cannot be identified with any of the 
discourses it has recontextualized. In this sense it has no discourse of its own, 
other than a recontextualizing discourse.78 

 
Bernstein urskiljer två rekontextualiserande fält inom ramen för det offentli-
ga utbildningssystemet. Det officiella rekontextualiserande fältet, som regle-
ras av statens politiska och administrativa delar, men som också inkluderar 
lägre lokala nivåer i systemet, och pedagogiska rekontextualiserande fält.79 
Mellan det officiella rekontextualiserande fältet och det pedagogiska åter-
finns den officiella pedagogiska diskursen och de huvudsakliga aktiviteterna 
inom fälten handlar om att konstituera den pedagogiska diskursens ”vad” 
och ”hur”.80  

                                 
77Bernstein, B. (1990). Class, Codes and Control. Volume IV The Structuring of Pedagogic Dis-
course. London: Routledge. Begreppet rekontextualisering används också av Fairclough, men då 
med hänvisning till just Bernstein. 
78 Ibid, s 184. 
79 Pedagogiska rekontextualiserande fält är inte liktydigt med lägre nivåer i utbildningssyste-
met. Det kan handla om t.ex. universitet, media specialiserad på utbildning och fält som ligger 
utanför det strikt pedagogiska men som trots detta kan utöva inflytande både på staten, 
och/eller mot övriga nivåer/aktörer inom utbildningssystemet. I vissa samhällen förekommer 
endast ett fält, det officiella, medan andra har relativt autonoma pedagogiska rekontextualise-
rande fält.  
80 Vad-aktiviteten handlar om att bestämma vilka kategorier, innehåll och relationer som skall 
överföras. Det rekontextualiseras då från såväl intellektuella (t.ex. fysik och historia) som 
expressiva (konst) och manuella fält (hantverk). Detta kallar Bernstein klassification. Hur-
aktiviteten handlar om hur vad-frågorna skall transformeras. Detta benämner han framing. Det 
är, med denna utgångspunkt, framing som studeras i arbetet, vilket också knyter an till det 
läroplansteoretiska begreppet ram. 
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Den pedagogiska diskursen inrymmer som helhet mängder av komplexa 
relationer mellan olika rekontextualiserande fält. När en text genomgår re-
kontextualisering genomgår den också en transformering, en dekontextuali-
sering. Det handlar om att texten förändras ”…as it is first delocated and 
relocated”. Texten är inte längre samma text. Detta sker på varje nivå och 
det är, menar Bernstein, viktigt att skilja mellan den transformering som sker 
inom det rekontextualiserande fältet och den transformering som sedan sker 
av den transformerade texten i den pedagogiska process där reproduktionen 
konkret äger rum. Med andra ord sker det en rekontextualisering på två nivå-
er. Vilka skolkontexter som aktualiseras beror helt enkelt på den relativa 
autonomi som givits till nivåer eller aktörer på olika nivåer i utbildningssy-
stemet.81 Såväl det officiella som det pedagogiska fältet påverkas av (och 
påverkar i förlängningen också själv) produktionen. Frågan i förlängningen 
av detta är hur förhållandena mellan utbildningsväsendet som kategori och 
produktionen som kategori ser ut.82 I studien används Bernsteins begrepp 
fr.a. i analyserna av remissyttranden. 

På väg mot nya dimensioner 

Läroplanscykeln och dess två transformeringsskeden fungerar även som 
utgångspunkt när det gäller problematiserandet av historiekonstruktion som 
inslag i nationell utbildningspolitik. Bakgrunden är att den decentraliserade 
styrordningen lämnar mycket av genomförandet till den lokala nivån och de 
professionella. Lokala olikheter uppmuntras, vilket i sin tur kommer ur erfa-
renheterna av den centraliserade ordningens oförmåga när det gällde att till-
godose elevers olika behov. Samtidigt finns ett krav på nationell likvärdig-
het. Detta gör att transformeringsskede 2 och de bilder som produceras gäl-
lande skolans konkreta gestaltning i denna mediering får ökad betydelse. 
Frågan är bara hur pass tillförlitliga dessa är och hur kontexten där de värde-
ras ser ut. Läroplanscykeln fungerar därmed som ett initialt verktyg för att 
också ta sig an frågor om historiekonstruktion. På en mer detaljerad nivå 
återkommer frågan inom ramen för övriga tidsdimensioner.  

2.2.3 Tid i tid 

Historisk reproduktion och skolan som institution 

Med tidsaxelns hjälp går det att identifiera och problematisera rörelsen mel-
lan de två arenorna över tid. Men tid är inte bara ett verktyg för att sortera 
relationen mellan enskilda händelser och att kunna jämföra utvecklingen 

                                 
81 Bernstein, B. (1990). Class, Codes and Control, Volume IV, The Structuring of Pedagogic 
Discourse. London: Routledge, kapitel 5. 
82 Se Bernstein, B. (1983). Några aspekter av relationerna mellan utbildning och produktion. I 
B., Bernstein & U.P. Lundgren (red.). Makt, kontroll och pedagogik: Studier av den kulturella 
reproduktionen. Stockholm: Liber Förlag, s 22-47. 
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över tid. Det går därtill att anlägga ett multitemporalt perspektiv, d.v.s. stu-
dera den samtida närvaron av olika tid. Med tid i tid vill jag visa att den fler-
dimensionella tiden finns med som en aktiv komponent både när utbild-
ningspolitiken formas och när den genomförs. I det enskilda skeendet finns 
inte enbart nuet, utan såväl framtid som förflutenhet. Historiens närvaro i 
nuet finns inrymt i uttrycket historisk reproduktion83 vilket handlar om att 
skolan som sådan och föreställningarna om vad den skall uträtta i sig har ett 
förflutet som också finns närvarande när skola görs i dag. Detta blir viktigt i 
förhållande till aktiviteterna inom läroplanscykeln. Inför tillskapandet av 
läroplanstexter (på formuleringsarenan) finns det förflutna med och påverkar 
hur texterna kommer till uttryck, inte bara när det gäller skolans innehåll, 
utan också hur man tänker sig att innehållet skall förmedlas, d.v.s. skolan 
som form. Det är inte säkert att produktionen (eller det omgivande samhäl-
let) gör samma värderingar som politikerna och det kan uppstå en maktkamp 
dem emellan. Vem som står för förändring och vem som står för tradition är 
en fråga för empirisk prövning. Kampen rör inte endast det pragmatiska och 
det traditionella, utan också hur det konkreta (i form av erfarenheter från 
realisering) värderas gentemot det visionära (det ännu inte uppnådda men 
önskvärda). Det finns således ett element av multitemporalitet i ställningsta-
ganden och i maktkamp om beslut. 

På realiseringsarenan, och då specifikt inom ramen för skolans väggar, ut-
för lärare sina arbeten påverkade av hur deras föregångare genom århundra-
den bedrivit undervisning och förstått sin uppgift.84 Ett annat uttryck för det-
ta är att skolan inte bara finns till som organisation utan också som institu-
tion.85 Många av de individuella aktörer som är med och formar skola gör det 
under ett inflytande av förflutenheten. Även om det inte är ett och samma 
förflutna som alla aktörer delar så är de ändå sammanvävda genom att de blir 
delar av de kollektiva historier de genom sina dagliga handlingar är med och 
reproducerar. Detta sekeltunga arv medverkar till att den institutionella tiden 
rör sig med en trögrörlighet. I samma skede finns det med andra ord olika tid 
närvarande och som därtill rör sig i olika hastighet. 

En sång i flera stämmor 

Valet att arbeta med ett flerdimensionellt tidsbegrepp är inspirerat av hur 
några av Annales-skolans främsta företrädare tagit sig an historien.86 De 

                                 
83 För mer utförlig beskrivning av begreppet, se not 42, i kapitel 1. 
84 Här blir det i förlängningen viktigt att gymnasielärare har andra historiska erfarenheter än 
grundskollärare att förvalta. 
85 Se t.ex. Ödman, P-J. (1998). Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhi-
storia. [Ny utg.] Stockholm: Prisma. I den beskrivs reformationen som mentalitetsformering 
och pedagogiskt projekt. Där levandegörs en förståelse av hur den svenska skolinstitutionen 
växte fram.  
86 Det gemensamma för forskarna bakom Annales handlar om att ersätta en traditionell hän-
delseskildring med en problemorienterad, analytisk historieskrivning, att ersätta den politiska 
historien med en historia ”om hela vidden av mänskliga verksamheter” och betoningen på 
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betonar den multipla närvaron av olika tid i ett och samma skede, där såväl 
människor som organisationer och miljöer deltar.87 I sin omfattande avhand-
ling om Filip II och hans rike på 1500-talet ville Fernand Braudel placera in 
individer och händelser i ett större sammanhang. Detta återspeglas i titeln 
Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid. För honom var den en-
skilda händelsen som sådan relativt obetydlig. Den synliggör bara det som är 
så mycket större än den själv, eller som han uttryckte det: 

…alltså en historia om händelser: turbulenserna på ytan, de skumtäckta vågor 
historiens tidvatten lyfter upp i sina mäktiga rörelser. Det är en historia med 
korta, snabba, nervösa fluktuationer, definitionsmässigt ultrakänslig. Den 
minsta darrning ger utslag i alla dess mätinstrument. Som sådan är den den 
mest spännande, den som är rikast på mänskligt intresse, men också den far-
ligaste. Vi måste lära oss att misstro denna historia med dess ännu brännande 
lidelser så som den kändes, beskrevs och upplevdes av den tidens människor, 
lika kortsynta som vi och med liv lika korta som våra…Bullrande händelser 
är ofta bara tillfälliga utbrott, ytliga manifestationer av dessa större rörelser 
och kan bara förklaras genom dem.88 

 
Händelsen blir således intressant, inte för sin egen skull, utan för vad den 
avslöjar. För att förstå vad som sker måste vi, menar Braudel, dyka ner under 
vågorna. Där finns de kollektiva ödena och helhetsrörelserna, strukturernas 
historia som rör sig i ett långsammare tempo än händelserna. För Braudel 
räckte emellertid inte detta. Det finns ytterligare en historia, under de sociala 
utvecklingslinjerna, vars förlopp är närmast oförnimbar. Det är geografins 
historia. Med ett tänkande om tid i olika nivåer försökte han lösa det pro-
blem som för honom var så centralt, nämligen att tiden rör sig i olika hastig-
heter.89 Historien kunde, menade han, liknas vid ”en sång för flera stäm-
mor”, där det inte finns två eller tre tidsuppfattningar, utan minst tio, där var 

                                                                                                                             
samarbete med andra discipliner. Se vidare Burke, P. (1992). Annalesskolan En introduktion. 
Göteborg: Daidalos. Gällande Annales-skolan i Sverige, se t.ex. Odén, B. (1984) Annales i 
Sverige – varför inte? I Häften för kritiska studier 1984:1, s 2-5. 
87 Här finns andra som på likartade sätt betonat förflutenhetens närvaro i nuet. I Giddens. A. 
(1984) The Constitution of Society: outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity 
Press. beskrivs t.ex. att samhällsteorins främsta uppgift är att belysa konkreta sociala proces-
ser och för att göra detta inkorporerade han en tid och rums-dimension. Med denna utgångs-
punkt blev såväl geografi som historia relevant i förhållande till de sociologiska utgångspunk-
terna.  
Bourdieus habitusbegrepp är också relevant i sammanhanget. I Bordieu, P. (1977). Outline of 
a theory of practice. Cambridge: Cambridge University Press, skriver denne att: ”…in each of 
us, in varying proportions, there is part of yesterday´s man; it is yesterday´s man who inevi-
tably predominates in us, since the present amounts to little compared with the long past in 
the course of which we were formed and from which we result.” (s 78-79) 
88 Braudel, F. (1997). Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid. Furulund: Alhamb-
ra, s 13. 
89 Burke, P. (1992). Annales-skolan. En introduktion. Göteborg: Daidalos, s 65. 
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och en kan knytas till en särskilt slags historia.90 Det är summan av alla dessa 
historier som ger totalhistorien.   

Syftet med denna studie är inte att identifiera alla stämmor. För att visa 
vad som har betydelse när styrystemet tar konkret gestalt används emellertid 
metaforen om en sång i flera stämmor för att uttrycka att det i nuet inte bara 
finns ett nu och en framtid, utan ett multipelt förflutet, av olika längd och 
som därtill rör sig i olika hastighet. Eftersom studien tar sin utgångspunkt i 
en händelse som utspelat sig så nära i tid möjliggörs också att aktivera de 
enskilda aktörerna som källor för att skildra skeendet.   

Ett kombinerat aktör - strukturperspektiv 

Det finns ett inslag i ”att göra skola” som är något mer än en samling enskil-
da individers subjektiva och autonoma handlingar. Om läraren och institu-
tionen i sin tur omvandlas till de mer abstrakta termerna aktör och struktur så 
handlar en grundläggande teoretisk fråga om huruvida strukturen är något 
externt från aktören, eller om den direkt eller indirekt är en del av denne. 
Detta aktualiserar i sin tur frågan om strukturer kan finnas på olika nivåer 
och hur detta i sådana fall skall hanteras i undersökningen.91 Durkheim me-
nar t.ex. att strukturerna är verksamma utanför individen.92 Institutioner är då 
kollektiva tanke- och handlingssätt som har en verklighet utanför individerna 
och som de i varje ögonblick anpassar sig till. Berger och Luckmann där-
emot tar utgångspunkten i individen. De menar att handlingar upprepats så 
många gånger att de inordnats i ett mönster som över tid upprepas med allt 
mindre möda. Därigenom tillskapas objektivt tillgängliga typifieringar ut-
ifrån vilka aktörerna sedan utför handlingar vanemässigt.93 I mitt arbete är 
det dock inte relevant hur strukturerna uppstår, utan att de finns.  Det viktiga 
är att varje människa i sina handlingar involverar historien, såväl den egna 
som andras. Att ”göra skola” är till del något trögrörligt, som ligger utanför 
den enskilde aktörens kontroll.  

                                 
90 Braudel, F. (1997). Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid. Furulund: Ahambra, 
s 1053. 
91 Lundgren m.fl. stod inför samma problem då de kombinerade det ramfaktorteoretiska tän-
kandet med ett strukturalistiskt perspektiv i början av 1970-talet. Utgångspunkten var att om 
ramarna betraktades som konkretiseringar av grundläggande strukturella villkor, så kunde 
modellen sättas in i ett perspektiv som öppnade för frågor både om hur ramar uppstår och hur 
de också begränsar ett möjligt pedagogiskt handlande. Problemet var hur begreppet struktur 
skulle förstås. Svaret definierades i förhållande till sammanhanget. Se Lundgren, U.P. (1984). 
Ramfaktorteorins historia, i D. Broady & U.P. Lundgren (red.), Skeptron 1. Texter om lä-
roplansteori och kulturreproduktion. Tema: Rätten att tala. Stockholm: Symposion. 
Ett annat perspektiv på detta ges i Carlgren, I. (1999).  Pedagogy and teachers´ work, i Nord-
isk Pedagogik, vol 19, nr 4 pp223-234. Oslo.  
92 Se Durkheim, É. (1977). The Evolution of Educational Thought. Lectures on the formation 
and development of secondary education in France. London: Routledge, Durkheim, É. 
(1956). Education and sociology. New York: Free Press och Durkheim, É. (1978). Sociolo-
gins metodregler. Göteborg: Korpen. 
93 Berger, P. L. & Luckmann T. (1966). Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och 
formar sin sociala verklighet. 2. uppl. Stockholm: Wahlström & Widstrand.  



 55 

Men om individen präglas av sitt förflutna är då denne också att betrakta 
som en struktur? Och hur förhåller sig de enskilda strukturerna i förhållande 
till de kollektiva, för lärares del t.ex. att vara del av en lärargeneration.94 
Strukturer är inte något entydigt fenomen, utan något som kan beskrivas i 
olika typer, på olika nivåer och i olika dimensioner och har illustrativt be-
skrivits som ett system av kinesiska askar.95 Därtill kan vad som är aktör och 
struktur komma att byta plats beroende på analysnivå (t.ex. kan kommunen i 
ett skede vara en struktur för att i ett senare agera som aktör). Ett sätt att 
hantera komplexiteten är att definiera begreppen i förhållande till varje en-
skild delstudie. Så görs också i det följande. Vilka aktörer som uppmärk-
sammas, kollektiva eller enskilda etc., definieras i det sammanhang som 
studeras. I kapitlen som belyser arbetet med formulering har jag också valt 
att utvidga frågan från att gälla vilka aktörer som deltar till att också röra 
gränsdragningen mellan olika aktörer. I studien av realiseringsarenan blir det 
utöver de nära relationerna mellan individerna också aktuellt att studera be-
tydelsen av den enskilde aktören och vad denne bär med inom sig.96  

När det gäller strukturer tecknas för varje kapitel de yttre ramarna för de 
aktiviteter som tar gestalt. Det handlar om de speciella regler som gäller för 
det enskilda skeende som studeras. På olika sätt uppmärksammas också de 
inre gestaltningarna inom dessa ramar. På formuleringsarenan intresserar jag 
mig särskilt för samspelet mellan de fasta yttre ramarna och den rörlighet 
som trots allt försiggår inom dessa. I studierna av realisering fördjupas bety-
delsen av den mångdimensionella tiden. I sökandet efter vad det faktiskt var 
som hade betydelse då det individuella programmet tog konkret gestalt i en 
kommun riktas ljuset förutom mot enskilda aktörers förflutna också mot iv-
verksamhetens, förvaltningens, skolstyrelsens och kommunens specifika 
förflutna. Där uppmärksammas också att det skolkommunala görandet i sig 
är mer än 150 år gammalt. I den enskilda händelseutvecklingen framträder 
på detta sätt en tidsmässig sång i flera stämmor. Det är i flerstämmigheten 
som förklaringarna till händelseutvecklingen söks. 

Erfarenhetsrum och förväntanshorisont 

Den enskilda kommunen betraktas på detta sätt som en observationspunkt 
utifrån vilken det går att studera vad det var som spelade roll för hur realise-
ringen av iv under 1990-talet tog gestalt. Det handlar om att beslut av ett 
fåtal skall realiseras av ett flertal, som samtidigt som de bär framtiden i sina 
händer också bär arvet av det förgångna. Med andra ord finns tid i tid med 

                                 
94 Hargreaves, A. Educational Change Over Time? The sustainability and non-sustainability 
of three decades of secondary school change and continuity. (Opublicerad artikel planerad för 
specialutgåva av Educational Administration Quarterly) 
95 Rothstein, B. (1988). Aktör-strukturansatsen: Ett metodiskt dilemma. I Statsvetenskaplig 
tidskrift nr 1 1988 (Årg. 91), s 27-40. 
96 I metodkapitlet återkommer jag i diskussionen om life history-ansatsen till hur det via 
intervjuer går att teckna strukturer på aktörsnivå.   
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och besvarar hur det går till när skola i realiseringsskedet blir till. Det är 
också aktiviteterna på realiseringsarenan som senare blir en av flera struktu-
rerande förutsättningar för den politiska händelseutvecklingen på nationell 
nivå. I formuleringen finns den tidigare realiseringen med och påverkar ut-
formningen av framtiden. Samtidigt som besluten syftar till ett iscensättande 
av framtid, så inrymmer de alltså erfarenheterna av det förgångna. På detta 
sätt kan den samtida närvaron av olika tid också utnyttjas vid studier av ett 
enskilt politiskt beslut. 

Tidsrymden mellan förflutenhet och framtid går att fånga och i någon 
mån att mäta, genom att stämma av relationen mellan det som den tyske 
historikern Reinhart Koselleck benämner erfarenhetsrum och förväntansho-
risont: 

Put more concretely, on the one hand, every human being and every human 
community has a space of experience out of which one acts, in which past 
things are present or can be remembered, and on the other, one always acts 
with reference to specific horizons of expectation. I propose investigating this 
relationship between past and future or, more precisely, the relationship of 
specific experiences and expectations, so as to get a grasp on historical 
time.97 

 
Koselleck argumenterar för att avståndet mellan erfarenhet och förväntan 
ständigt tycks ha ökat, med en tyngdpunktsförskjutning de senaste 300 åren 
till förmån för framtiden.98 Inspirerad av detta tänkande går det att tala om 
den politiska texten och beslutet som uttryck för både ett erfarenhetsrum (i 
förhållande till förflutenheten) och en förväntanshorisont (gällande förhopp-
ningar på framtiden).99 Den enskilda texten uttrycker på detta sätt ett tidsom-
fång och det blir möjligt att tala om relativa tidsförskjutningar mellan ställ-
ningstaganden över tid. I studien handlar det om ställningstaganden i den 
politiska frågan om det individuella programmets vara eller inte vara vid 
skilda tillfällen. Balanserandet mellan förflutenhet och framtid måste också 
sättas i relation till en tredje tidsaspekt, processtid, som inrymmer frågan om 
historiekonstruktion och narrativ trovärdighet. 

                                 
97 Koselleck, R. (2002). The Practice of Conceptual History Timing history, spacing concepts. 
Stanford, Calif.: Stanford University Press, s 111. 
98 Ibid, s 127-128. 
99 Därmed upphör emellertid likheten med Kosselleck. Där denne intresserar sig för be-
grepp(et), riktas intresset i denna studie mot text(en), som den föreligger (inte som den av-
sågs, om det ens går att fastställa).  
Jordheim beskriver också hur Koselleck i sin tur övertog tanken om att språket införlivar 
erfarenheter, samtidigt som det föregriper de som skall komma, från Gadamer. Jordheim, H. 
(2003). Läsningens vetenskap: utkast till en ny filologi. Gråbo: Anthropos, s 159.  
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2.2.4 Processtid 

Om den linjära tiden gör det möjligt att teckna en cykel och den mångdimen-
sionella tiden brukats för att problematisera olika skeden inom ramen för 
denna så handlar processtid om själva konstruktionsakten att sätta samman 
bilder från det förflutna till en sammanhängande helhet.  

Den narrativa trovärdigheten 

Det finns ingen enda sann bild av hur historien tagit gestalt. Alla bilder av 
det förflutna bygger på ett urval, eftersom det förflutnas fakta är ändlöst och 
omöjligt att nå kunskap om i sin helhet. Historiska fakta däremot är just det 
urval som historikern plockar ut. Detta problem hanteras inom den moderna 
historievetenskapen genom betoning på konstruktionsobjektivitet och med-
vetna utgångspunkter. Koselleck har formulerat det som att ”...a theory of 
possible history is required so that the sources might be brought to speak at 
all”.100 Källorna bekräftar eller förkastar forskarens teorier. De äger något av 
vetorätt. I valet av ingång och urval är forskaren inte heller isolerad från 
värderingar. Weber beskriver det på följande sätt: 

Som framgått av det sagda, är all kunskap om den kulturella verkligheten all-
tid kunskap utifrån särskilda synsätt. När vi av historikern eller av samhälls-
forskaren kräver den elementära förutsättningen, att han ska kunna skilja det 
viktiga från det oviktiga, och att han måste ha de erforderliga ”synsätten” för 
att kunna genomföra denna åtskillnad, då betyder det helt enkelt att han måste 
förstå att – medvetet eller omedvetet – relatera verklighetens skeenden till 
universella ”kulturella värden” och därefter framhäva de sammanhang som är 
av betydelse för oss. När man ständigt hävdar att dessa synsätt skulle kunna 
”hämtas ur verkligheten själv”, härstammar det från specialistens naiva själv-
bedrägeri; han lägger inte märke till att han på förhand har lyft fram en för-
svinnande liten del av en absolut oändlighet såsom det enda som är viktigt för 
honom att studera, och att han har gjort detta i kraft av de värdeuppfattningar 
som han omedvetet närmat sig verkligheten utifrån.101  

 
Även vetenskap skrivs utifrån enskilda perspektiv och utifrån de värdeupp-
fattningar som forskaren omedvetet närmats sig verkligheten utifrån. Det är i 
detta sammanhang som den narrativa trovärdigheten kommer in i bilden.  

Den narrativa trovärdigheten handlar till att börja med om att den histo-
riska vetenskapen på olika sätt har att göra med normer. Det handlar dels om 
att de mänskliga handlingar som studeras i förflutenheten var bestämda av 
normer, dels om att skriva historia inte bara handlar om att sammanställa en 
summa av handlingar, utan att när vi tar oss an det förflutna så gör vi det 
utifrån det vi bedömer vara meningsfullt. Vi tvingas till urval som per defini-

                                 
100 Koselleck, R. (1985). Futures Past On the Semantics of Historical Time. Cambridge, 
Mass: MIT Press, s 155. 
101 Weber, M. (1991). Vetenskap och politik. I A. Comte, É. Durkheim & M. Weber, (red), Tre 
klassiska texter. Göteborg: Korpen, s 129-130. 
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tion aldrig kan vara rent objektiva eftersom de endast blir historiska fakta 
genom den vikt historikern lägger vid dem.102 Det förflutna som det var och 
det förflutna som vi återskapar det är således två skilda saker och forsk-
ningsarbetet handlar om att, utifrån de spår som det förflutna lämnat efter sig 
i form av skärvor, i bokstavlig eller bildlig mening, skapa mening i förflu-
tenheten.103 Ur ett sådant perspektiv blir historia inte bara en empirisk, utan 
också en argumenterande och konstruerande vetenskap.104 Det är också där-
för det går att resonera i termer av konstruktionsobjektivitet och betydelsen 
av mer medvetna utgångspunkter.  

På en mer abstrakt nivå handlar det om att forskaren under konstruktions-
arbetets förlopp identifierat en ”tidsrelation mellan händelserna som ger 
dem större betydelse än om de ses isolerat”.105 Det är utifrån dessa utgångs-
punkter som de historiska källorna sedan kan tala och bekräfta eller förkasta 
sambanden.  Jörn Rüsen betonar skillnaden mellan källkritik och tolkning: 

I uppfattningen av historia som vetenskap är den metodiska operationen just 
inte källkritiken, ty den levererar bara faktastoffet som ännu är något yttre för 
den historia det handlar om – den avgörande metodiska operationen inom hi-
storievetenskapen är…tolkningen, alltså den process genom vilken källkri-
tiskt etablerade fakta sammanfogas till meningsfulla och betydelsebärande 
historiska sammanhang.106 

 
Att skriva historia handlar således, utöver källkritisk granskning, om att 
sammanfoga meningsfulla och betydelsebärande historiska sammanhang. 
Det är detta som gör det relevant att i nästa steg aktualisera Rüsens olika 
sanningskriterier.107 Dessa handlar om:  
 

- Empirisk trovärdighet, vilket åstadkoms genom att metodiskt (d.v.s. 
källkritiskt) formulera faktainnehållet på ett empiriskt prövbart sätt. 
Forskningen ges s.a.s. objektiv kraft genom att vara välgrundad.   

- Normativ trovärdighet, handlar om att historikern genom reflektion 
kring sina utgångspunkter kan ge historieskrivningen något av en 
konsensusobjektivitet. 

- Narrativ trovärdighet där historikern säkerställer och höjer menings-
halten genom teoretiserande och därigenom åstadkommer något av 
konstruktionsobjektivitet.  

                                 
102 Se t.ex. Tosh, J. (2000). Historisk teori och metod. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s 145. 
103 Kjeldstadli, K. (1998). Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur, s 
35 f, samt Dahlgren, S. & Florén, A. (1996). Fråga det förflutna. En introduktion till modern 
historieforskning. Lund: Studentlitteratur, s 38. 
104 Se t.ex. Dahlgren, S. & Florén, A. (1996). Fråga det förflutna. En introduktion till modern 
historieforskning. Lund: Studentlitteratur s 68. 
105 Tosh, J. (2000). Historisk teori och metod. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur s 19-20. 
106 Rüsen, J. (2004). Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter. Göteborg: Daidalos, s 50. 
107 Ibid, s 65 ff.  
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Det är inte det första och andra som är särpräglat historiskt. För att en histo-
risk utsaga skall anses vara välgrundad krävs utöver trovärdighet i de båda 
första meningarna också att narrativitetskriteriet är uppfyllt. Annars är utsa-
gan helt enkelt otillräckligt motiverad. Narrativ trovärdighet handlar om att 
berättande är något som inte bara kan användas för fantasiproduktioner, utan 
för att uttrycka att det vetenskapligt åstadkoms ett meningsskapande över tid. 
Vetenskaplig fantasi är på detta sätt nödvändigt för att historisk konstruktion 
över huvud taget skall kunna komma till stånd.108 Oavsett forskarens val av 
perspektiv skall historiekonstruktionen vara trovärdig. Detta gäller som ut-
gångspunkt för mitt eget arbete, men används i det följande också för att 
analysera händelseutvecklingen inom ett och samma formuleringstillfälle. I 
förlängningen används den narrativa trovärdigheten också för att diskutera 
den läroplansteoretiska historieskrivningen generellt. 

Politikens normativa utgångspunkt och bilden av det förflutna 

Den politiska balansakten mellan erfarenhet och förväntan bygger på andras 
bilder av det förflutna, såväl forskares som utvärderares (i enlighet med vad 
som beskrivits om transformeringen tillbaka till formuleringsarenan).109 Vi 
kan kalla dem erfarenhetsleverantörer. Dessa kan emellertid följdenligt ald-
rig leverera bilden av det förflutna, utan endast olika bilder, skrivna utifrån 
olika perspektiv. Det som komplicerar det politiska ställningstagandet ytter-
ligare är att arbetet bygger på en helt annan logik än vetenskapen. Om det 
typiska i fråga om social-politiska problem skriver Weber:    

Det som kännetecknar ett social-politiskt problem är just att det inte går att 
lösa utifrån rent tekniska överväganden och på grundval av på förhand givna 
målsättningar. Det kännetecknas av att det kan och måste bli strid om själva 
den normgivande värdeuppfattningen, eftersom problemet berör de allmänna 
kulturfrågorna. Och striden står inte bara mellan olika ”klassintressen”, som 
vi idag har så lätt för att tro, utan den står också mellan olika världsåskåd-
ningar.110 

 

                                 
108 Ricoeur har i sammanhanget diskuterat skillnaderna och likheterna mellan det han benäm-
ner story och history. Han pekar på den historiska och den fiktiva berättelsens asymetriska 
och olikartade anspråk på sanning, inte minst genom de skilda förhållningssätten till doku-
ment. Ricoeur, P. (1988). Från text till handling. En Antologi om Hermeneutik. Stockholm: 
Symposion, s 229. 
109 Utvärderingsforskningen påtalade redan på 1970-talet vikten av teoribaserade utvärdering-
ar för att kommunicera utgångspunkternas betydelse för slutsatserna. Se t.ex. Franke-
Wikberg, S. & Lundgren, U. P. (1980). Att värdera utbildning. D. 1, En introduktion till 
pedagogisk utvärdering. Stockholm: Wahlström & Widstrand och Franke-Wikberg, S. & 
Lundgren, U. P. (1981). Att värdera utbildning. D. 2, En antologi om pedagogisk utvärdering. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
110 Weber, M. (1991). Vetenskap och politik. I A. Comte, É. Durkheim & M. Weber, (red), 
Tre klassiska texter. Göteborg: Korpen, s 102. 
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Världsåskådningen kan aldrig vara en produkt av ökad empirisk kunskap, 
menar Weber, utan de högsta värdena formas i kampen mot andra ideal. I 
förlängningen av detta återfinns också den komplexitet som handlar om att 
den politiska formuleringen i det demokratiska systemet ständigt sker under 
inverkan av en opposition. Det blir en strid mellan det som H. Porter Abbot 
benämner ”battling narratives”: 

Political contests, though they ostesibly focus on issues, are often a chaos of 
narrative contestation. There is some regulation of these contests on the floor 
of congress or parliament, but on the campaign trail, the contest of narratives 
can be unreined. Much of the energy of of a campaign is devoted to the 
manufacture of narrative discourse within which opponents situate the excel-
lence of their own character and, more often than not, the sad insufficiencies 
of their rival´s character.111 

 
 Politiskt beslutsfattande handlar inte enbart om en rationell balansakt mellan 
erfarenhet och förväntan. En alldeles egen dimension som präglar det poli-
tiska beslutsfattandet handlar om värdemässiga ideal och att ideologiska 
ställningstaganden kan vara det som styr hur texten till sist kommer till ut-
tryck som produkt. Weber menar t.ex. att det i princip är meningslöst att 
”vetenskapligt” hävda praktiska ställningstaganden, eftersom världens olika 
värdesystem står i en oförsonlig kamp mot varandra. Av vikt här är emeller-
tid att bilder förekommer i samband med ställningstaganden och att det har 
betydelse hur de fogas samman. Eftersom oppositionspolitiken efter nästa 
val kan bli den styrande kan det också finnas anledning att uppmärksamma 
den bortvalda historien (den alternativa läroplanen).112 

Oavsett segrare eller förlorare så väljs bilder ur det förflutna i försöken att 
konstruera framtid. Ett alternativ är att välja de bilder som passar den väg 
som politikerna vill gå, för att legitimera ställningstagandet. Ett annat är att 
utmana all tidigare erfarenhet för att komma närmare det utopiska.113 Att 
välja att gå emot föreliggande erfarenheter kan emellertid, i enlighet med 
tidigare diskussion om skolan som institution, vara problematiskt. Politiker-
na måste stå tills vars gentemot såväl realiseringsarenan som samhället i 
övrigt. Nationella politiker är därmed inte, som verksamma i en demokratisk 
ordning, fria att konstruera historien som de vill. Det måste även i politikens 
                                 
111 Abbot, H. Porter. (2002). The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambrid-
ge University Press, s 153. 
112 Detta blir tydligt om den cykel som i mitt fall avslutas 2004 sträcks ut över tid. Genom den 
borgerliga valsegern 2006 lades stora delar av den planerade gymnasiereformeringen på is 
och ersattes av en ny utredning med en helt annan inriktning. Synen på det individuella pro-
grammet ingår i denna helhet. 
113 Christoph Wulf skriver t.ex. i The Dream of Education (2000) om utbildning som en utopi. 
Det han åsyftar är drömmen om den totala utbildbarheten (the dream of total educability and 
formation) och att denna varit vanlig bland stora tänkare genom historien. Han återfinner den 
t.ex. hos Comenius, Rousseau och Humboldt. I kontrast till dessa och drömmen om ”better 
education, by principally better people, in a better world” ställer han Schleiermacher som i 
stället för utbildningsteori utgår från den existerande utbildningsverkligheten. 
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värld finnas drag av narrativ trovärdighet. Med bristande konstruktionsob-
jektivitet finns risk att bli beskylld för lögn och opålitlighet. Politiska beslut 
och motiveringar står under ständig bevakning av massmedier, en politisk 
opposition, en realiseringsarena och en omvärld.   

I studien av formuleringsarenans delprocesser aktualiseras frågan om hi-
storiekonstruktionen och betydelsen av den narrativa trovärdigheten i samt-
liga delar, dock med lite olika infallsvinklar. I den fördjupande fallstudien 
ställs olika källor mot varandra och den sammantagna bilden gör det möjligt 
att jämföra den bild som tecknades av nationella politiker med vad som 
framträder genom historiska kvarlevor.  

2.3 Annan forskning  
Genom kapitlet har jag beskrivit hur olika perspektiv vävts in i konstruktio-
nen av en läroplanscykel, med syftet att kunna följa en och samma fråga 
inom och mellan olika nivåer. I annan forskning gällande styrsystemets rela-
tionella aspekter brukar det vanliga annars vara att studierna riktas mot nå-
gon enskild del av systemet. När jag här diskuterar hur studien kan länkas till 
andra görs detta därför med utgångspunkt i läroplanscykelns två transfor-
meringsskeden. Det handlar till att börja med om hur andra studerat mötet 
mellan nationell utbildningspolitik och lokal genomförandepraktik. Det 
handlar därtill om hur det kommunala utförandet återtransformeras till for-
mulering, genom t.ex. utvärdering. I genomgången framträder ett transdisci-
plinärt forskningsfält, med skiftande ansatser och perspektiv.   

2.3.1 Transformeringsskede 1: När nationell utbildningspolitik 
möter lokal genomförandepraktik 
1990-talet innebar utöver förändringen av gymnasieskolan också att styrsy-
stemet ställdes om från centralisering och regelstyrning, till decentralisering 
och mål- och resultatstyrning. Studien om Backsippeby handlar till stora 
delar om hur det gick till när nationell utbildningspolitik mötte en lokal ge-
nomförandepraktik, inom ramen för ett styrsystem under förändring. 1990-
talets decentralisering och vad denna kom att innebära för kommunerna och 
dem som arbetar med skolrelaterade frågor håller också på att utveckla sig 
till ett eget forskningsfält. Detta syns i olika avhandlingar som presenterats 
det senaste decenniet. Med fokus på studier som uppmärksammar mötet 
mellan nationella reformer och det kommunala arbetet, skall några exempel 
ges som illustrerar detta.  

I Förskolereformen – en studie i implementering av svensk förskolepolitik 
(1995) undersökte Hans Bengtsson bakgrunden till förskolereformen och 
implementeringen ute i kommunerna. När det lokala tar hand om det centra-
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la (1999) var titeln på Ylva Mühlenbocks studie av hur två kommuner om-
vandlade den statliga styrningen av skolan och vilken betydelse de lokala 
förutsättningarna hade för hur styrningen kom till uttryck. Ninni Wahlström 
studerade i Om det förändrade ansvaret för skolan (2002), utöver själva 
vägen mot mål- och resultatstyrning också några av konsekvenserna för 
kommunerna, såsom omställningsproblem, effekter för skolans kunskapssyn 
och frågan om makt och inflytande inom ramen för den nya ansvarsmodel-
len. Elisabet Nihlfors behandlade i Skolchefen i skolans styrning och ledning 
(2003), styrsystemsomställningen utifrån hur denna kom till uttryck gällande 
växlingen från styrning till ledning på central kommunal nivå. Ann Quenner-
stedt uppmärksammade i Kommunen - en part i utbildningspolitiken? (2006) 
den decentraliserade styrningen, med utgångspunkt i likvärdighetsbegreppet 
och på vilka sätt kommunen framträder som en part i utbildningspolitiken. 
Linda Rönnberg undersökte i Tid för reformering (2007) hela kedjan från 
arbetet på statlig nivå, till återspeglingen i klassrumsmötet mellan lärare och 
elev i grundskolan, utifrån försöksverksamheten med slopad timplan i 
grundskolan. Samtliga dessa har som gemensam nämnare att de är intresse-
rade av hur det går till när den statliga styrningen möter den lokala genomfö-
randepraktiken och där relationen mellan nivåerna samtidigt befinner sig i 
förändring.114 Studierna vittnar utöver ett framväxande kunskapsfält med 
likartade frågeställningar också om resultat i linje med dem som presenteras 
här. Inte minst handlar det om betydelsen av den lokala kontexten och hur 
styrsystemsförändringarna kommit att involvera fler aktörer på andra delare-
nor än skolan som sådan.  

I denna studie läggs betydande vikt vid aktörerna i systemet, inom ramen 
för det som benämnts den sociala och multitemporala aspekten av aktivite-
terna. När det gäller skola är lärare och annan skolpersonal centrala aktörer, 
men med ett breddat fokus på det samlade systemet blir det relevant att 
uppmärksamma också kommunala skolpolitiker, skolchefer och rektorer 
samt betydelsen av relationen mellan. Några nedslag i större forskningspro-
jekt kan belysa det ökande intresset för de lokala aktörerna. Inom ramen för 
SLAV-projektet studerade Gunnar Berg m.fl. bl.a. aktörernas betydelse för 
hur styrningen av skolan omvandlades till en styrning i skolan. Man betona-
de att aktörsberedskapen kunde skilja sig åt inom ramen för olika skolkultu-
rer.115 Genom att skilja mellan skolan som organisation och skolan som insti-
tution visade Berg m.fl. att de lokala strukturerna också förekommer på 
skolnivå. Det etablerade sättet ”att göra skola” stämmer inte med nödvän-

                                 
114 Där finns också avhandlingar där fokus ligger mer på konsekvenserna av förändringarna 
för lärarprofessionen (t.ex. Parding, K. (2007). Upper secondary teachers’ creation of discre-
tionary power: the tension between profession and organisation. Diss. Luleå: Luleå tekniska 
universitet, 2007 och Persson, S. (2008). Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociolo-
gisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbild-
ningen i Sverige ca. 1800-2000. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2008). 
115 Berg, G.(red.) (1999). Skolan i ett institutionsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
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dighet överens med det som förväntas i förhållande till organisatoriska för-
ändringar och en orsak till hur genomförandet kommer till uttryck finns så-
ledes att söka på skol- och lärarnivå. 

Ett annat projekt där de lokala aktörerna framträder är Likvärdighet och 
marknad: Styrningspraktiker av friskolor.116 I detta intresserade man sig för 
vad som styr skolors praktik. Med utgångspunkt i att rektorer på fristående 
skolor tenderade att uppfatta sig och sin skola som relativt frikopplade från 
den kommunala skolorganisationen och i stället lierade sig med friskolans 
huvudman/ägare, ville man veta hur dessa huvudmän såg på sitt uppdrag och 
vilket inflytande de hade över enskilda friskolors verksamhet. För att kunna 
jämföra kommunala styrningspraktiker studerades också styrningspraktiker 
inom den kommunala skolan. Maria Jarl beskriver i sin forskning hur upp-
draget som rektor omfattar kontakter med en rad olika aktörer och att arbetet 
kommit att inrymma en politisk dimension. Det handlar inte endast om att ha 
kontakter med politiker, utan också i det dagliga arbetet syssla med sådan 
som i den centraliserade ordningen uppfattades som politiska uppgifter. 65 
procent uppfattade t.ex. att deras roll var att företräda den politiska ledning-
en. Detta pekar i sin tur på en större samhörighet gentemot politiker än lära-
re, menar Jarl.117 Perspektivet som utnyttjas för att studera konsekvenserna 
för de enskilda aktörerna är annorlunda från dem som utnyttjas i denna stu-
die, men frågeställningarna är likartade. Decentraliseringen har gjort att fo-
kus på relationen mellan lokala aktörer på olika kommunala delarenor kom-
mit att öka. 

Att skolans lokala processer kommit att involvera fler aktörer var också 
något som uppmärksammades i projektet EGSIE, med stöd från Europa-
kommissionen. De svenska resultaten i studien vittnar om att 1990-talets 
förändringar i kommunerna, trots utmaningar, uppfattades som positiva och 
nödvändiga och som stärkt betydelsen av individuella och professionella 
aktörer.118 Länkningen till fler europeiska exempel visar också att detta med 
decentralisering långt ifrån är något svenskt fenomen. Förändring när det 
gäller det som kan benämnas ”governance” och som t.ex. kan handla om att 
överlåta uppdrag och ansvar till andra anordnare, privata såväl som offentli-
ga, nationella och internationella institutioner och praktiker, sker även i 
andra industrialiserade stater. Resultaten inom EGSIE visar t.ex. påfallande 

                                 
116 Projektet leddes av Jon Pierre, vid Statsvetenskapliga institution, Göteborgs universitet. 
117 Jarl, M. (2007). Det professionella är politiskt – om rektorsrollen i den decentraliserade 
skolan. I J. Pierre (red.), Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups. 
118 EGSIE stod för The research project Education Governance and Social Integration and 
Exclusion och där lokala nationella och lokala kontexter undersöktes med det gemensamt att 
alla befann sig i likartad förändring, i riktning mot decentralisering etc. De svenska resultaten 
presenterades av Lisbeth Lundahl i kapitlet Governance of Education and its Social Conse-
quenses. Interviews with Swedish politicians and administrators, i S. Lindblad & T.S. Pop-
kewitz (eds.), Listening to education actors and governance and social integration and exclu-
sion: a report from the EGSIE-project. Uppsala: Dept. of Education, Uppsala University, pp 
339-359. 
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likheter inom Europa. På detta sätt kan det enskilda exemplet relateras till en 
större helhet som sammantaget bidrar till vidare kunskaper om hur man även 
internationellt ”gör skola”.  

Genom en internationell utblick går det också att identifiera intressanta 
kombinationer av perspektiv. Inom den amerikanska läroplansforskningen 
finns t.ex. inriktningen ”curriculum implementation”. Denna kan i sin tur 
brytas ner i olika perspektiv, beroende på om studierna tar sin utgångspunkt i 
traditionella top-down perspektiv, där utfall avstäms mot intention, eller om 
fokus ligger på ”mutual adaptation”, där genomförarnas värderingar och 
förutsättningar inte tas för givna. Betydande vikt läggs då just vid hur dessa 
faktorer inverkar på de iscensättande praktikerna. I den amerikanska forsk-
ningen har det konstaterats att det skett en perspektivförskjutning i riktning 
mot det senare: 

Implementation could no longer be seen as a straightforward process that 
would work with the introduction of right technologies. Life and death of an 
innovation are not simply a matter of providing appropriate supports for the 
innovation and making mutual adjustments as it is being installed. Rather, 
life and death of an innovation depend on the unique configuration of social, 
historical, political, and ideological factors that make up the school and its 
social, community context.119  

 
Det talas om ”…the local school district as an infrastructure for change”.120 
Att den lokala kontexten betraktas som betydelsefull för händelseutveckling-
en tycks också, utifrån vad som redovisats ovan, vara en vanlig utgångspunkt 
inom den svenska forskningen, oavsett disciplin och valda perspektiv. Det 
finns en nyfikenhet gällande hur den lokala kontexten påverkar gestaltning-
en, som engagerar forskare i fr.a. statsvetenskap och pedagogik. 

De samlade kommunala aktiviteterna kan betraktas som en del av den 
större kontext i vilken också nationella politiska beslut ingår.121 I denna stu-
die ligger betoningen på mötet mellan nationell utbildningspolitik och kom-
munal genomförandepraktik i förfluten tid. Ett viktigt inslag i detta är också 
att föra in aktörerna som betydelsefulla i det historiska förloppet.122 Detta är 

                                 
119 Snyder, J., Bolin, F. & Zumwalt, K. (1992). Curriculum implementation. I P. W. Jackson 
(ed.), Handbook of Research on Curriculum. New York: Macmillan Publishing Company, s 
415-416. 
120 Ibid, s 415. 
121 Återkopplingen mellan nivåerna beaktas också i projektet Nationell utbildningspolitik 
möter kommunala genomförandepraktiker, 2009-01-01 – 1012-12-31. I projektet skall man 
studera hur kommunernas ledarskap på skolnämnds och skolchefsnivå påverkas av och påver-
kar de förändringar i utbildningspolitiken som regering och riksdagen genomför och avser att 
genomföra. Det svenska fallet skall jämföras med liknande studier i USA, och sker i samver-
kan med forskare som genomför liknande studier i Finland och Norge. Att på detta sätt bredda 
studierna till fler arenor och i större jämförelser kan komplettera kunskapen om hur det rela-
tionella mötet mellan olika styrsystemsnivåer kan förstås.  
122 Se också Linné, A. (2007). Rethinking Curriculum History. I Forsberg, E.(red.), Curricu-
lum Theory Revisited. Uppsala: STEP, Department of Education, Uppsala university. I den 
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något som bejakats inom den amerikanska läroplansteoretiska forskning, där 
en inriktning valt att betona betydelsen av enskilda lokala aktörer som lä-
roplansskapare. När samhällen och individer växer så är läraren en central 
figur i läroplansskapandet, som gör något mer än att bara överföra en påbju-
den kunskap. Det är dessa insikter som, enligt författarna, går igen hos t.ex. 
Schwab i det han betonar att lärare inte är arbetare vid ett löpande band:  

There are thousands of ingenious ways in which commands on what and how 
to teach can, will, and must be modified or circumvented in the actual mo-
ments of teaching. Teachers practice an art. Moments of choice of what to do, 
how to do it, with whom and at what pace, arise differently every day and 
with every group of students. No command or instruction can be so formu-
lated as to control that kind of artistic judgment and behaviour, with its de-
mand for frequent, instant choices of ways to meet an ever varying situa-
tion.123  

 
Clandinin och Conelly går utifrån detta vidare för att arbeta med lärares be-
rättelser. Det är emellertid inte de enskilda händelserna och förståelsen av 
dem som är det centrala. Dessa lyfts i stället aktivt ut till att bli en del av den 
kontext i vilken läroplanen skapas och omskapas av lärare och studenter. 
Genom de möten som sker i dessa kontexter påverkas med andra ord de lä-
roplaner som konstrueras. Det handlar alltså om att se läraren som en inte-
grerad del av den läroplan som konstrueras i klassrum och där lärare, elever, 
innehåll och miljö befinner sig i dynamisk interaktion med varandra. Aggre-
gerat till kommunal nivå blir lokala aktörer inte endast några som överför 
eller implementerar läroplaner, utan en integrerad del av dem i det att de 
tillsammans ”lever” läroplanerna. För att komma närmare en förståelse av 
dessa aktörer som aktiva i läroplansskapandet kan ”teacher stories”, eller de 
verksamma aktörernas berättelser, bli ett aktivt metodologiskt verktyg för att 
få fram uppgifter om vad som sker i läroplanstransformeringen.  

                                                                                                                                  
diskuterar Linné en tänkbar läroplansteoretisk utveckling och hur hon menar att tid kan finnas 
med som en slags förkroppsligat förflutet, nu och framtid och att spår av förflutenheten där-
med finns med i nuet. Hon öppnar också upp för tanken om historia inte endast som förfluten 
tid, utan också som minne och hopp, erfarenhet och förväntan. I detta betonas Kosellecks 
begrepp erfarenhetsrum och förväntanshorisont och Linné konstaterar att begreppen skulle 
kunna nyttjas för att förstå traditionens roll i utbildning, i läroplansutvecklingen och lä-
roplanshistorien. Linné argumenterar också för att biografier skulle kunna användas i lä-
roplansteoretiska studier, för att minska gapet mellan aktör och struktur. 
123 Citerat i Clandinin, D. J. & Conelly, F. M. (1992). Teacher as Curriculum Maker. I P. W. 
Jackson (ed), Handbook of Research on Curriculum. New York: Macmillan Publishing Com-
pany, s 380. 
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2.3.2 Transformeringsskede 2: Utvärderingens politiska 
dimension 
Inom ramen för den läroplanscykel som studeras är återkopplingsledet cent-
ralt. Jag har redan betonat att bilden av det förflutna inte är det samma som 
förflutenheten i sig och att den tecknade bilden alltid görs med utgångspunkt 
i något perspektiv. Jag har också försökt sätta den tecknade bilden i relation 
till den politiska användningen av den. I någon mån kan studien i detta rela-
tera till hur utvärderingsforskningen uppmärksammat utvärderingens politis-
ka dimension.  

Ove Karlsson Vestman är en av flera som betonar att utvärdering kommit 
att bli ett viktigt instrument i styrning av utbildning. Han lyfter också fram 
skillnaden mellan olika förhållningssätt till utvärdering, från att se utvärde-
ring som ett slags tekniskt instrument för att få fram underlag till beslutsfat-
tande, till att även utvärderingar i sig kan vara just politiska. Han skiljer mel-
lan perspektiv där utvärderaren uppfattas som värdeneutral, i jämförelse med 
då denne uppfattas som värdeinkännande eller värdekritisk. Med andra ord 
finns inom utvärderingsforskningen en tradition där utvärdering av utbild-
ning analyseras och problematiseras.��� Den pedagogiska forskningen var 
också bland de första som utvecklade ett intellektuellt och forskningsinriktat 
förhållningssätt till utvärdering.��� 

Andersson & Karlsson beskriver utvärderingsforskningen som transdisci-
plinär, eftersom den trots att utvärdering som medel för statlig kontroll har 
en lång historia, ännu inte formerat sig till en egen disciplin.��� Trots detta 
finns en tydlig utvärderingsdiskurs att knyta an till. Inom denna skiljer man 
t.ex. mellan utvärderingar på individnivå (betygssättning m.m.), programut-
värdering (mer avgränsade program) och systemutvärdering (omfattande 
utbildningsreformer). Det finns också en utvärderingstradition med syfte att 
utveckla teoretisk förståelse och förklaring.��� Exempel på sådan forskning 
finns i Forsberg & Wallins antologi Skolans kontrollregim – ett kontrapro-
duktivt system för styrning.���	 I den granskas det system för styrning av sko-
lan som utvecklades under 1990-talet och som karaktäriserats som målstyr-
ning. Artiklarna i antologin problematiserar utvecklingen mot resultatstyr-
ning och det som författarna benämner som en kontrollregim, där mål ersatts 

                                 
124 Karlsson Vestman, O. (2007). Curriculum, Evaluation and Politics Reconsidered. I E. 
Forsberg (ed.) Curriculum Theory Revisited. Uppsala: STEP, Department of Education, Upp-
sala university, pp 141-157. 
125 Jämför not 109. 
126 Andersson, I. & Karlsson, O. (2003). Temaintroduktion - Utvärdering, forskning och 
politik. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2003:1, 
http://www.upi.artisan.se. 
127 Karlsson, O. (1998). Vägledning genom utvärderingslitteraturen.  
http://www.mdh.se. Hämtad 2009-02-25 (för fullständig adress se källförteckningen). 
128 Forsberg, E. & Wallin, E. (red.). (2006). Skolans kontrollregim – ett kontraproduktivt system för 
styrning?: en antologi. Stockholm: HLS Förlag.  
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med kriterier för hur verksamheten skall bedrivas. Hans Nytells artikel be-
handlar de kommunala kvalitetsredovisningarna och hur dessa kan förstås 
utifrån statens utökade önskan om kontroll.��
 Exemplet visar, på ett kom-
pletterande sätt i förhållande till denna studie, att även kommunerna deltar i 
produktionen av underlag för statliga beslut.  

Att 1990-talets förändrade styrordning inneburit ett ökat fokus på kontroll 
och utvärdering gör att fältet blivit intressant för andra än pedagoger. Ett 
exempel är det företagsekonomiska forskningsprojektet: Stärkt statlig kon-
troll och professionalisering i samspel: En svensk skola i omvandling.130 
Projektet utgick från 1990-talets förändringar gällande målstyrning och de-
centraliserat ansvar, med ambitionen att stärka professionen. Man intressera-
de sig för om lärarnas autonomi var hotad av statens insyn eller om en ut-
ökad granskning kunde fungera som stöd för professionalisering och kom-
munikation mellan yrkesgrupper. I projektet följdes utvecklingen över en 
treårsperiod och där jämförelser gjordes mellan kommuner, skolor och pro-
fessionella, samt mellan grupper och nivåer i styrrelationerna. Inom ramen 
för projektet har Caroline Waks studerat hur den ökade statliga kontroll, som 
följt i takt med att fler problemrelaterade bilder av skolan  presenterats, går 
ihop med tankarna om en stärkt lärarprofession, som var ett av motiven bak-
om den förändrade styrningen av skolan.131  

Att återkopplingen är viktig i den decentraliserade ordningen har bland 
annat att göra med en önskan om en nationellt likvärdig skola. Det är i detta 
sammanhang värt att återaktivera vad som beskrivits om att utvecklingen av 
styrsystemet till del hängde samman med utvecklingen gällande den politis-
ka differentieringsfrågan. I detta finns också en koppling till det tidiga ram-
faktorteoretiska tänkandet. I Inger M. Anderssons artikel, Utvärdering ur ett 
makroperspektiv, uppmärksammas Dahllöfs tidiga arbete utifrån att det rörde 
sig om kritik mot sättet att utvärdera utbildningsprogram.��� Även Lundgren 
har i Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering behandlat hur det 
ramfaktorteoretiska tänkandet kom att bli ett verktyg för utbildningsplane-

                                 
129 Nytell, H. (2006). Kvalitetsredovisning – från lokal utveckling till inslag i en statlig kon-
troll. I E. Forsberg & E. Wallin (red.), Skolans kontrollregim – ett kontraproduktivt system för 
styrning?: en antologi. Stockholm: HLS Förlag, s 129-143. Se även Nytell, H. (2006). Från 
kvalitetsidé till kvalitetsregim – om statlig styrning av skolan. Diss. Uppsala: Uppsala univer-
sitet, 2006 . 
130 Projektet sträckte sig mellan 2005-01-01 – 2007-12-31 och finansierades av Vetenskapsrå-
det med Kerstin Sahlin-Andersson som vetenskaplig ledare. 
131 Sahlin, K. & Waks, C. (2008). Stärkt statlig kontroll och professionalisering i samspel – 
En svensk skola i omvandling. I U.P. Lundgren (red.) Individ – Samhälle - Lärande: Åtta 
exempel på utbildningsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådets rapportserie 2: 2008, Stock-
holm: Vetenskapsrådet, s 71-84. 
132 Andersson, I. M. (2006). Utvärdering i ett makroperspektiv. I E. Forsberg & E. Wallin 
(red.) Skolans kontrollregim – ett kontraproduktivt system för styrning?: en antologi. Stock-
holm: HLS Förlag, s 99-115. 
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ring.���  Han pekar där på att det i tillämpningen av ramfaktorteorin ligger en 
form av målstyrning av utbildning och att det med detta följer resultatanalys 
och därmed utvärdering. Ramfaktorteorin kom således att bli ett tankeverk-
tyg inom utvärderingstänkandet. De resultat i studien som handlar om vilka 
bilder som låter sig tecknas i ett decentraliserat styrsystem, skulle således 
kunna länkas till denna forskningstradition, som problematiserar utveckling-
en av styrsystemet till att bli allt mer kontrollerande och där frågan om huru-
vida utvärdering också blivit ett styrinstrument diskuteras. Skolans resultat 
kan inte studeras utan att sättas i relation till ramar och undervisningsproces-
ser.  
�

�

 
 
 

                                 
133 Lundgren, U.P. Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. I Pedagogisk forskning i 
Sverige. 1999 årg 4 nr 1 s 31-41. 
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Kapitel 3 Metodologiska överväganden 

En utgångspunkt för studien är att det pågår aktiviteter på olika nivåer inom 
styrsystemet. I detta kapitel presenteras hur urvalen för de respektive arenor-
na gjorts och vilket empiriskt material som varit föremål för studier. Därefter 
diskuteras de epistemologiska utgångspunkterna för studien, i förhållande till 
de två huvudsakliga metoderna (dokumentanalys och intervjuer). Mer detal-
jerade frågeställningar presenteras i anslutning till de enskilda kapitlen. 

3.1 Olika arenor och empiriskt material 
I föregående kapitel presenterades tanken om en rörelse inom och mellan 
olika arenor och där olika aktiviteter tar gestalt i förhållande till text som 
formuleras, eller realiseras. Uppdelningen i formulerings- respektive realise-
ringsarena tas här som utgångspunkt för avgränsningar och urval. 

3.1.1 Formuleringsarenan 

När det gäller aktiviteterna på formuleringsarenan tas utgångspunkten i att 
det som formuleras rör juridiska texter. Mot bakgrund av detta studeras akti-
viteter som är knutna till lagstiftningsprocessen, där själva lagen eller lagför-
ändringen utgör den slutgiltiga produkten i en längre kedja som renodlat 
inrymmer sju olika skeden:134  

 
1. Kommittédirektiv 
2. SOU och Ds  
3. Lagrådsremiss  
4. Proposition  
5. Riksdagens utskottsbetänkanden  
6. Riksdagens beslut  
7. Färdiga lagar och förordningar (SFS)  

 
Varje skede representeras av en text. Det är dock först genom det sista ske-
det som det föreligger ett konkret styrdokument som formellt reglerar arbetet 
för kommuner och skolor. De tidigare texterna (med betoning på utredningar 

                                 
134 Se t.ex. http//:www.regeringen.se/sb/d1522 Hämtad 2009-02-25.  
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och propositioner) är att betrakta som förarbeten till lagarna. I dessa förarbe-
ten inryms information om hur de komprimerade lagarna skall förstås. Där 
går det också att ta del av olika diskussioner som förts. Utredningar och pro-
positioner är därför vanligt förekommande källor inom den läroplansteore-
tiska forskningen, ofta studerade med en önskan om att kunna följa utveck-
lingen gällande en konkret utbildningspolitisk fråga. Samtidigt som doku-
mentstudierna kan bidra med information gällande vilka frågor som uppmärk-
sammats, ger de endast begränsad information om själva formuleringsprocessen. 
Därför görs en fördjupning i tre skeden av ställningstaganden, med komplette-
rande källor: 
 
Det första skedet är utredningsskedet. Med detta menas kommittéarbetet från 
kommittédirektiv till färdigt betänkande. Utöver studier av en konkret betän-
kandetext (SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap) analyseras också kommit-
téns arkiverade material. På detta sätt blir det möjligt att följa textens föränd-
ring över tid och därigenom också att identifiera en formuleringsaktivitet, 
med involverade aktörer.  
 
Det andra skedet är remissförfarandet. Detta äger rum mellan utredning och 
proposition och innebär att omvärlden bjuds in att komma med synpunkter 
på betänkandet. Sådana svar inkommer både från tillfrågade remissinstanser 
och i form av spontana yttranden, från aktörer som på eget initiativ valt att 
uttrycka sin åsikt i förhållande till betänkandet. I studien är det samtliga in-
komna remissyttranden i förhållande till SOU 2002:120 Åtta vägar till kun-
skap som analyseras. Genom att studera vilka som valde att yttra sig samt 
vad som framfördes möjliggörs studier av ytterligare formuleringsaktiviteter. 

 
Det tredje och avslutande skedet handlar om riksdagsbehandlingen som 
inleds med att regeringen, vanligtvis efter remissbehandlingen, presenterar 
en proposition i ärendet. I detta fall är det riksdagsarbetet i förhållande till 
proposition 2003/2004:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen 
av gymnasieskolan som studeras. I studien uppmärksammas motionssvar, 
utskottsreservationer och riksdagsdebatten. Även här ligger betoningen på att 
texten befinner sig i rörelse, att det pågår ett formuleringsarbete och där oli-
ka aktörer kan framträda. 

 
Av olika anledningar avgränsades arbetet till att stanna vid nämnda källor. 
När det gällde kommittéarbetet gjordes en provintervju med en ledamot i 
kommittén, vilket gav värdefulla insikter om arbetsprocesserna. Jag har valt 
att betrakta detta samtal som ett av många jag fört på vägen under arbetet 
med de olika texterna, inte som en del av mitt empiriska material.135 Att gå 

                                 
135 Eftersom mitt arbete löpte parallellt med kommitténs kunde jag följa arbetet genom såväl 
media som via representanter i kommittén. Kommittén hade också officiella presentationer 
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till de ovan nämnda källorna bedömdes som en mer givande väg. Som en del 
av materialet räknar jag emellertid den intervju jag gjorde med den kommit-
tésekreterare som ansvarade för iv-skrivningarna. I de fall materialet antydde 
vägval eller liknande kunde kommittésekreteraren som författare till texten 
bekräfta eller dementera och fylla på med uppgifter i förhållande till det jag 
uppfattat. När det gäller riksdagsbehandlingen hade studien vunnit på att 
kompletteras med intervjuer av t.ex. debattdeltagarna. Hade studien stannat 
vid att endast undersöka formuleringsarenan hade detta också gjorts. Det 
uteslöts dock i slutskedet av avhandlingsprocessen, eftersom arbetet skulle 
ha blivit allt för tidskrävande. Dessutom bedömdes intervjuerna på realise-
ringsarenan som tillräckliga för att belysa de enskilda aktörernas betydelse 
för hur aktiviteter inom givna strukturella förutsättningar tar gestalt.  

Även studier av olika medier valdes bort. Parallellt med avhandlingsarbe-
tet har de utbildningspolitiska valen kommenterats i såväl tidningar som 
radio och tv. En studie av mediadebatten gällande det individuella program-
met och dess betydelse i transformeringsskede 2 planerades också. Under ett 
tidigt försök att studera tidningsdebatten visade det sig emellertid att det inte 
fanns någon debatt att ta sig an. Att media har betydelse inom skolans dis-
kursiva praktik är en självklar utgångspunkt för arbetet, men för att illustrera 
aktiviteterna i förhållande till det individuella programmet var mediastudier 
ingen framkomlig väg. Debatten fördes på annat håll. En provgenomgång av 
remissyttranden visade en bättre möjlighet att studera de aktiviteter jag in-
tresserar mig för.  

3.1.2 Realiseringsarenan 
Realiseringsarenans aktiviteter tar gestalt i 290 kommuner. Allt realiserings-
arbete låter sig därför inte belysas i en och samma studie. I stället för att 
välja ut ett antal representativa kommuner och ställa dessa mot varandra har 
jag valt att uppmärksamma en specifik fallkommun. Jag gör därmed inte 
anspråk på att kunna uttala mig om hur det går till ”att göra skola” i varje 
enskild kommun, men arbetar med den generella utgångspunkten att det 
förväntas ske något i kommunerna. De nationella formuleringarna ska trans-
formeras till ”levd verklighet”. I denna uppgift arbetar kommunerna under 
liknande strukturella förutsättningar. I kommunstudien tar jag utgångspunkten 
i att det lokala ansvarstagandet för skola i samtliga kommuner sker utifrån en 
uppdelning i olika delarenor: politik/förvaltning/skola/iv-verksamhet. Det är 
inom och mellan dessa som det lokala arbetet för att realisera det individuel-
la programmet tar gestalt, genom de enskilda aktörernas arbete.  

                                                                                                                                  
där jag deltog. Parallellt med kommitténs arbete pågick också kommunernas planeringsarbete. 
Detta följde jag till viss del, bl.a. genom att delta i en av Kommunförbundets sammandrag-
ningar gällande den framtida gymnasieskolan. Jag intervjuade också Kommunförbundets 
handläggare gällande gymnasiefrågor för att pröva olika infallsvinklar till studien. 
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De yttre villkoren är på detta sätt likartade. Samtidigt finns i allt det gene-
rella också det unika, som är specifikt för den enskilda kommunen. Inte 
minst gäller det aktörerna själva. För att kunna belysa hur aktiviteterna tar 
gestalt inom ramen för dessa lokala strukturer har jag valt att studera en 
kommun över en längre tidsperiod, sammanlagt 20 år, men där koncentratio-
nen ligger på 1990-talet. Detta betyder att studien görs som en historisk fall-
studie, där jag arbetar med olika slags material. Undersökningen görs utifrån 
tre typer av källor; skolstyrelseprotokoll, intervjuer och övrigt arkiverat material. 
Genom jämförelser mellan källorna kan aktiviteterna på de olika delarenorna 
framträda. Samtidigt hålls frågan om vad historien tillåter oss att se levande 
genom hela undersökningen. På detta sätt kan också historiekonstruktionen som 
sådan problematiseras. 

3.2 Epistemologiska utgångspunkter  
Det som tidigare presenterats i termer av konstruktionsobjektivitet hör inte 
endast samman med studiens teoretiska utgångspunkter, utan är en metodo-
logisk kärnfråga med nära koppling till studiens epistemologiska utgångs-
punkter. I detta arbete tas utgångspunkten i att kunskapen står att finna i 
studieobjektet, d.v.s. jag arbetar med betoning på studier av empiri. Samti-
digt menar jag att studieobjektet inte avger kunskap i sig själv, det är inte 
tillräckligt som källa till kunskap. Snarare formas kunskapen i mötet mellan 
subjekt och objekt, d.v.s. kunskapen är relationell och växer fram i mötet 
mellan forskaren och det som studeras. Detta innebär för det första att texter 
inte är, utan framträder i förhållande till läsaren, vilket också gör att den 
traditionella källkritiska ansatsen måste kompletteras med utgångspunkten 
att inga källor talar av sig själva utan genom de frågor som ställs till dem. 
För det andra måste även intervjuer användas utifrån en medvetenhet om att 
det rör sig om kunskapskonstruktion.  

3.2.1 Innehållsanalys med källkritisk ansats 
Genom arbetet har det källritiska förhållningssättet funnits med och påverkat 
hur materialet successivt kompletterats. För att kunna problematisera den 
politiska textproduktionen riktas uppmärksamheten i utredningsskedet mot 
vem som egentligen formulerar texterna och att en utrednings resultat in-
rymmer mängder av bakomliggande ställningstaganden och kompromisser. 
På detta sätt inrymmer studierna av processerna i systemet också en källkri-
tisk granskning i förhållande till politikens produkter. I studierna av remiss-
yttranden handlar det vidare om att inte bara uppmärksamma hur remissytt-
randeomgången sammanfattades i den påföljande propositionen utan att i 
detalj gå in och försöka åstadkomma en komplett representation av samtliga 
yttranden, för att få en helhetsbild av hur opinionsläget såg ut. I riksdagsbe-
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handlingen går jag bakom riksdagsbeslutet för att följa de olika textalternati-
vens parallella processer och korsningar. På detta sätt går det att problemati-
sera den färdigkompromissade texten och det faktum att aktiviteterna bakom 
dokumenten förvandlas till ett sammanhållet singularis, i samma stund kom-
promisserna är i hamn. I samtliga studier uppmärksammas också att bakom 
den enskilda produkten står olika uppsättningar av aktörer. Att göra så är ett 
svar på vad den löpande granskningen av mitt eget material krävde i förhål-
lande till frågan om hur och varför händelseutvecklingen tog gestalt som den 
gjorde.  

Om källkritiken till del handlar om att göra urval av källor så måste också 
frågan om urvalet ur texterna problematiseras. När texterna talar i det följan-
de så gör de det i förhållande till mina utgångspunkter. Med andra ord hän-
der det något i mötet mellan mig och texten, som inte handlar om vad texten 
säger i sig själv, utan om vad texten uttalar i förhållande till just mina frågor. 
Detta har uttryckts som en skillnad mellan inläsning och utläsning: 

Som lässtrategi eftersträvas alltså först en inläsning av den text som läses 
med en frågeställning formulerad och i ett uttalat syfte. Genom inläsningen 
görs texten bekant och dess betydelsebärande enheter, dess lexia, inkorpore-
ras i tolkningen. I den andra fasen, utläsningen, läses den avgränsade texten 
inifrån och ut, dvs. inifrån de inkorporerade tolkningarna av textens menings-
innehåll utifrån textens villkor ut till det sammanhang i vilket man placerat 
texten; texten sätts i relation till perspektivet, teorin, förskjutningen. Som re-
sultat har vi då idealt sett uppnått en fruktbar perspektivförskjutning, där vi 
vunnit något insiktsfullt om vårt tänkande, vårt beteende och om våra institu-
tioner.136  

 
Betydelsen i en text är således inte något man får ur en text, utan är något 
man skapar med utgångspunkt i en text. Läsaren är en aktiv konstruktör. Vid 
varje tidpunkt finns det därför potentiellt både en överindividuell betydelse 
av en text, som delas av en större grupp, och en individuellt skapad betydel-
se.137 Å ena sidan kan innehållet betraktas som något varje läsare kan enas 
om, t.ex. att texten handlar om det individuella programmet. Å andra sidan 
har jag i arbetet också gjort ett urval, i förhållande till mina utgångspunkter, 
och tagit ett steg mot en individuellt skapad betydelse. På detta sätt länkar 
innehållsanalysen till det som tidigare benämnts i termer av narrativ trovär-
dighet. Detta gäller även de nationella utbildningspolitikernas konstruktion 
av det förflutna. I studien har jag valt att uttrycka detta i termer av att om-
världen, med vilken de nationella politikerna skall kommunicera, kan funge-
ra som historiska vittnen som antingen kan ställa upp på eller underkänna 

                                 
136 Säfström, C. A. (1999). Att förskjuta perspektiv: Läsning som omvänd hermeneutik. I C.A. 
Säfström, & L. Östman (red.). Textanalys. Lund: Studentlitteratur, s 242-243. 
137 För vidare resonemang, se t.ex. Svedner, P.O. (1999). Litteraturläsningen – betydelseska-
pande och positionsval. I C.A. Säfström & L. Östman (red), Textanalys. Lund: Studentlittera-
tur. 
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historiekonstruktionen. Den narrativa trovärdigheten är i detta ett analytiskt 
verktyg att studera en politisk händelseutveckling, samtidigt som det är en 
metodologisk aspekt att beakta i förhållande till min egen historiekonstruk-
tion. 

3.2.2 Intervjun som källa och kunskapskonstruktion 

I studien ingår bl.a. åtta intervjuer med personer som innehade centrala posi-
tioner i Backsippeby under 1990-talet. Vilka de var och varför just dessa är 
relevanta att intervjua återkommer jag till i den enskilda delstudien. Här 
handlar det om den röda tråd som löper genom arbetet och som handlar om 
att historien inte skriver sig själv, utan genom någons penna och samman-
fogningar. I detta sammanhang uppmärksammas också hur livshistorieforsk-
ningen inspirerat studien.  

En viktig skillnad mellan intervjumetoden och de skriftliga källorna är att 
intervjuaren kan skapa kvalitativa data om de deltagande aktörernas upple-
velser och känslor. Den kände medeltidshistorikern Georges Duby beskrev 
t.ex. att det för honom fanns saker han helt enkelt aldrig kommer att få veta 
något om: ”Om själens och blodets rörelser kan jag inte säga någonting”138 
eftersom det rörde sig om människor som levde för nära tusen år sedan. I 
denna studie kan människorna däremot berätta. Och berättelserna kan sättas i 
relation till andra källor. Duby hade bara dokument. Därtill brottades han 
med problemet att han endast hade röster från ett håll, d.v.s. från präster och 
munkar samt en tidsskillnad mellan sig och sitt studieobjekt, ett tomrum som 
riskerade att fyllas ut med allt för vanskliga fantasiprodukter. Den här studi-
ens aktörer är samtida. Tolkningsproblematiken byter således skepnad till att 
handla om hur jag som forskare förstår mötet med intervjupersonen, inte om 
jag verkligen förstått det tidsspecifika.  

Steinar Kvale skiljer mellan två synsätt gällande intervjuforskning; som 
malmletning eller som resa.139 I det första fallet betraktas kunskapen som 
något som föreligger som objektiva fakta som ligger och väntar på att bli 
upptäckta i den intervjuades inre. När dyrbara fakta och meningar överförs 
från muntlig till skriftlig form genomgår de endast en reningsprocess. Kun-
skapsbitarna förblir oberörda, som en slags guldklumpar. I det andra fallet 
uppfattas intervjuaren som en resenär på väg mot en berättelse som framträ-
der i samspel under resans gång och som resenären sedan berättar för sina 
”landsmän” och eventuellt också vandringskamrater vid hemkomsten. I den-
na studie tas utgångspunkten följdenligt i det senare. Det finns vissa objekti-
va byggstenar, t.ex. gällande tidsmässiga skeenden, rollbesättningar i kom-

                                 
138 Duby, G. (1998). Makten och kärleken. Om äktenskapet i feodaltidens Frankrike. [Ny utg.] 
Stockholm: Atlantis, s 11. 
139 Kvale, S. (1999). Intervjun som kunskapskonstruktion. I C.A. Säfström & L. Östman. 
(red). Textanalys. Lund: Studentlitteratur, s 57-75. 
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munen och verksamhetens fysiska förläggning som inte bara påverkar vilka 
berättelser som blir möjliga, utan där de olika mötena bidrar till att vaska 
fram nya kunskaper. Genom intervjuerna vill jag komplettera protokollens 
vittnesbörd om hur det gick till när det individuella programmet implemente-
rades i kommunen. Jag vill öka kunskapen om hur det går till när nationell 
utbildningspolitik möter den lokala kontexten.  

Att intervjua de lokala aktörerna för att ur deras berättelser utvinna kun-
skap om kontexten var ett val som gjordes med inspiration från livshistorie-
forskningen. I balansakten mellan aktör och struktur betonas inom denna 
ansats att livshistorier erbjuder ett sätt att undersöka relationen mellan kultur, 
social struktur och individuella liv.140 Distinktion mellan ”life stories” och 
”life histories” är central. Medan livsberättelsen är en personlig rekonstruk-
tion av en upplevelse, så handlar livshistorien om att ta samma berättelse och 
sätta in den i ett större kontextuellt sammanhang. Här kan andra personers 
berättelser och övriga källor ackumuleras i en ”intertextual and intercontex-
tual mode of analysis” och tillsammans utgöra byggstenar i en större kon-
struktion av kontext.141 Goodson formulerar detta liksom risken med aktio-
nen på följande sätt:  

In my view teachers’ stories should, where possible, provide not only a ”nar-
rative of action”, but also a history or genealogy of context. I say this in full 
knowledge that this opens up substantial dangers of changing the relationship 
between ”story giver” and ”research taker” and of tilting the balance of the 
relationship further towards the academy.142 

 

Berättelsen ingår som en del av ett större material för att bygga upp en kon-
textuell förståelse. Längre än så utnyttjas inte ansatsen i detta arbete, efter-
som en fullständig analys går långt utöver vad som varit möjligt att genom-
föra. Genom att vidga intervjuerna till att också omfatta aktörernas historia vill 
jag föra in den individuella historiens betydelse för att förstå det större struktur-
sammanhanget. Precis som jag tidigare uppmärksammat gällande amerikansk 

                                 
140 I Goodson, I. & Sikes, P.J. (2001). Life History Research in Educational Settings: learning 
from lives. Buckingham: Open University Press, s 9. 
141 Goodson, I. (1995). ”The Story So Far”: Personal Knowledge and the Political. I T. Tiller, 
S. Sparkes, S. Kårhus & F. Dowling Naess. (eds). Reflections on Educational Research. The 
qualitative challenge Landås: Caspar Forlag, s 73. 
142 Goodson, I. (1995), ”The Story So Far”: Personal Knowledge and the Political. I T. Tiller, 
S. Sparkes, S. Kårhus & F. Dowling Naess. (eds). Reflections on Educational Research. The 
qualitative challenge Landås: Caspar Forlag, s 69. 
I Goodson, I. & Sikes, P.J. (2001). Life History Research in Educational Settings: learning 
from lives. Buckingham: Open University Press pekar författarna på att denna transformering 
innebär en påfallande risk för att forskaren utövar en koloniserande makt över livsberättelsen, 
men att detta ändå är en nödvändig operation. 
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läroplansteoretisk forskning, menar jag att livshistorieforskningen kan bidra till 
ökade kunskaper om läroplansprocessers gestaltning.143 

Tillbaka till de epistemologiska utgångspunkterna så finns inom all inter-
vjuforskning en risk att kunskapen förändras när den överförs mellan olika 
sammanhang och därtill transformeras från muntlig till skriven text. I detta 
går det att skilja mellan två momentet. Det första handlar om att mötet mel-
lan forskaren och den intervjuade inte är oberoende. Kvale skriver:  

Det kan finnas en föreställning om ett neutralt tillträde till en objektiv social 
verklighet som är oberoende av undersökaren, att intervjuaren samlar in 
svarsreaktioner…I ett konstruktionistiskt perspektiv är intervjun ett samtal 
där data framkommer i ett mellanmänskligt förhållande mellan intervjuare 
och intervjuperson.144  

 

Data framkommer således genom det mellanmänskliga förhållandet mellan 
forskaren och den intervjuade, vilket reser följdfrågor om t.ex. rätten till 
meningstolkningen. Finns det en ”egentlig mening”? Var ligger den i sådana 
fall lagrad och vem äger den? I ett relationellt perspektiv är mening något 
som skapas genom interaktionen i samtalet. Intervjuaren är medskapare och 
medförfattare och måste som sådan förhålla sig till att inte beslagta mening-
en från undersökningspersonen. Valideringen av kunskapen måste därför, 
utöver kommunikationen med forskarkollegor också göras i kommunikation 
med intervjupersonerna. 

Ett annat kritiskt moment rör själva textproduktionen, då det som fram-
ställts muntligt också måste transformeras till skriven text.  Inte heller här 
kan kunskapen överföras mellan olika sammanhang utan att det finns risk för 
att den förändras. På vilket sätt detta beaktats i förhållande till mina intervju-
er utvecklas i anslutning till kommunstudien.  

                                 
143 Detta konstaterades efter ett omfattande försök att sätta mig in i livshistorieforskningen. 
Eftersom denna litteratur inte utnyttjas vidare i arbetet har jag valt att inte ta med den i käll-
förteckningen. 
144 Kvale, S. (1999). Intervjun som kunskapskonstruktion. I C.A. Säfström & L. Östman. 
(red). Textanalys. Lund: Studentlitteratur, s 64. 
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Introduktion till studierna av 
formuleringsaktiviteter  

För att studera en enskild läroplanscykel har jag valt att ta utgångspunkten i 
1991 års riksdagsbeslut, med anledning av proposition 1990/91:85 Växa med 
kunskaper, som syftade till en reformering av den svenska gymnasieskolan. 
Beslutet innebar att kommunerna blev skyldiga att anordna individuella pro-
gram, vilket reglerades i skollagen. I kapitel fyra studeras inte endast propo-
sitionsinnehållet, beslutet sätts också in i ett större historiskt sammanhang. 
På detta sätt fungerar kapitlet som bakgrund till de fortsatta studierna av 
aktiviteter på såväl formulerings- som realiseringsarenan.  

De mer preciserade frågeställningarna presenteras inom ramen för respek-
tive kapitel. Gemensamt för kapitlen är dock att samtliga sätter besvarandet 
av iv-frågan i relation till den övergripande differentieringsfrågan. Gemen-
samt är också att jag i varje kapitel arbetar med olika slags strukturerande 
villkor för processerna. I det andra formuleringsskedet ligger betoningen på 
de strukturer som inramar det enskilda skedet i processen, d.v.s. de yttre 
ramarna för utredningsskedet, remissförfarandet och riksdagsbehandlingen. 
Även betydelsen av de föregående årens realiseringsarbete uppmärksammas, 
liksom hur de enskilda aktörernas förflutna påverkar aktiviteternas gestalt-
ning. Studierna av det första formuleringstillfället fokuserar däremot på själ-
va beslutskontexten och sätter därtill in beslutet i förhållande till grundsko-
lans, styrsystemets och gymnasieskolans reformhistoria. På detta sätt fram-
träder åtskilliga av de ”stämmor” som ingår i de strukturerande villkoren för 
aktiviteterna. Somligt har dock uteslutits ur analyserna.   

Vad som särskilt skall kommenteras är att varken ekonomiska eller poli-
tiska villkor analyseras mer djupgående. När det gäller de ekonomiska så 
framträder emellertid genom studiens resultat att såväl gymnasie- som styr-
reformen utformades under helt andra ekonomiska förhållanden än de som 
präglade hela genomförandeperioden. Det är otvetydigt så att de försämrade 
ekonomiska villkoren under 1990-talet hade stor betydelse för genomföran-
det av reformerna och därmed också för det omformuleringsskede som vid-
tog med början i 2000-talet. Jag har dock valt att endast uppmärksamma de 
ekonomiska aspekterna i de fall där studierna av formuleringsprocesserna 
visar på ekonomins betydelse. I kapitel fyra antyds t.ex. att konjunkturut-
vecklingen under 1970-talet påverkade utvecklingen gällande gymnasiekso-
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lan. I studien av remissyttranden framkommer också 1990-talets ekonomiska 
villkor.  

När det gäller de politiska villkoren så leddes det förberedande arbetet 
gällande såväl gymnasiereformen som styrsystemsreformen av en socialde-
mokratisk regering. Redan 1991 övertogs makten av en borgerlig majoritet, 
för att sedan åter växla tillbaka till socialdemokratiskt regeringsinnehav. Den 
som detaljstuderar gymnasiebeslutet i början av 1990-talet ser ingen större 
skiljelinje mellan blocken när det gäller det individuella programmet. Där-
emot fanns redan från början betydande skiljelinjer i fråga om programmen 
skulle vara treåriga och med en gemensam kärna eller inte. Utgångspunkten 
för att de politiska villkoren hållits konstanta i den inledande undersöknings-
delen är att den borgerliga regeringen inte rev upp gymnasiebeslutet. Refor-
men kom att genomföras ute i landets kommuner.145 I studierna av det andra 
formuleringssksedet läggs större vikt vid att den nationella utbildningspoliti-
ken inte är homogen och att politiska maktskiften kan innebära förskjutning-
ar i de strukturerande villkoren för beslut gällande differentieringsfrågan.  

                                 
145 Utöver ekonomiska och politiska villkor finns också annat som kan ha betydelse för ut-
vecklingen. Sociala faktorer, t.ex. när det gäller arbetslöshetsnivåer och invandring, är en 
sådan faktor som inte uppmärksammas närmare i studien. 



 

Formuleringstillfälle 1: Inrättandet av det 
individuella programmet 
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Kapitel 4 1991 års beslut att inrätta det 
individuella programmet betraktat i ett större 
sammanhang  

4.1 Inledning 

4.1.1 Frågeställningar 

Jag har tidigare argumenterat för att varje beslut gällande en sammanhållen 
skola inrymmer hanterandet av ett pedagogiskt dilemma och att svaren kan 
skilja sig åt över tid. Det stora gymnasiebeslutet 1991 var ett omfattande 
försök att åstadkomma en sammanhållen gymnasieskola. En fråga för del-
studien är därmed hur det går att förstå beslutet att inrätta det individuella 
programmet, om detta betraktas som ett ställningstagande i differentierings-
frågan. Uppmärksammades dilemmat och hur fördes i sådana fall resone-
mangen gällande hur heterogeniteten i klasserna skulle hanteras?  

Sammanlänkat med denna fråga är den relationella aspekten av aktivite-
terna. Att ta ställning i differentieringsfrågan innebär att i formuleringssitua-
tionen förhålla sig till realisering. På vilka mer konkreta sätt kommer detta 
till uttryck i förhållande till frågan om det individuella programmets inrät-
tande? Vilka förväntningar riktades mot realiseringsarenan och dess aktörer? 
Slutligen uppmärksammas den multitemporala aspekten av formuleringsak-
tiviteten, den samtida närvaron av olika tid i ett och samma skede. Var beslu-
tet att inrätta det individuella programmet en produkt av erfarenheter från det 
förflutna eller till övervägande del baserat på visionära förväntningar på 
framtiden i ett aktivt försök att göra annorlunda? För att kunna besvara detta 
går det inte att stanna vid den snäva beslutskontexten. I det multitemporala 
ligger att flera strukturella villkor ligger lagrade omlott, i det som betecknas 
som händelsens kontext. Jag har i detta valt att koncentrera framställningen 
till tre skolrelaterade villkor. Ett första villkor handlar om den eventuella 
betydelsen av grundskolans utveckling, ett andra om styrsystemets utveckling 
som tog gestalt samtidigt som det förberedande arbetet med gymnasiesko-
lans reformering pågick. Ett tredje rör differentieringsfrågans förskjutning 
till gymnasienivå och den sammanhållna gymnasieskolans egen förberedel-
sehistoria.  
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4.1.2 Analytiska verktyg och metodologiska utgångspunkter 

För att undersöka huruvida beslutsfattarna inför gymnasiebeslutet uppmärk-
sammade heterogeniteten i elevgrupperna och genomförandepraktiken har 
jag gjort en genomgång av samtliga utredningar och propositioner från 1960-
talet fram till det stora gymnasiebeslutet. Delar av den studien ligger till 
grund för kapitlet. Ett viktigt resultat av genomgången var att den antydde ett 
samband mellan gymnasieskolans och grundskolans utveckling. Det verkade 
som om erfarenheter från det förflutna vävdes samman i det enskilda ställ-
ningstagandet gällande gymnasieskolan. Samtidigt verkade något förändras 
vid tiden för själva gymnasiebeslutet. Den nya styrordning som beslutats 
strax innan gymnasiereformen tycktes påverka hur gymnasiepropositionen 
skrevs fram. I propositionen lämnades t.ex. genomförandet till stor del över 
till realiseringsarenan. Jag arbetade därför vidare med parallella tidsaxlar och 
sorterade händelseutvecklingen i förhållande till grundskolans utveckling, 
det gymnasieförberedande arbetet, styrsystemets utveckling och olika insat-
ser för att ta hand om ungdomar som av olika anledningar hamnat utanför 
skolsystemet. Successivt växte bilden av en rörelse mellan de olika nivåerna 
fram. De empiriska nedslagen i kapitlet görs för att synliggöra att 1991 års 
formulering byggde vidare på de diskussioner som pågick kontinuerligt från 
det att riksdagen beslutade om grundskolan 1962. Med andra ord går det för 
den cykel som studeras också att teckna en förhistoria, där tidigare beslut 
och realiseringserfarenheter vävs samman med förväntningar på framtiden. g

 
Figur 5: Exempelskiss över gymnasiebeslutets förhistoria. 

Då jag valt att studera hanterandet av det pedagogiska dilemma som ligger 
inrymt i det politiska beslutsfattandet gällande en skola för alla, faller erfa-
renheterna av arbete med arbetslösa ungdomar in i denna större rörelse. 
Hade utgångspunkten varit en annan hade också cykeln sett annorlunda ut, 
med länkningar till andra beslut och genomförandeerfarenheter.146  

                                 
146 Den som endast följer ungdomsuppföljningens historia måste t.ex. på ett helt annat sätt 
förhålla sig till gränsdragningen mellan utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik.  
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I kapitlet arbetar jag huvudsakligen med två analytiska begrepp: differen-
tiering och tid. Det politiska ställningstagandet kategoriseras med hjälp av 
den begreppsapparat som tidigare presenterats i termer av yttre och inre, 
organisatorisk och pedagogisk differentiering. Den linjära tiden används för 
att sortera händelseutvecklingen och den analytiska tiden att länka samman 
olika skeden. Därutöver används Kosellecks begreppspar erfarenhetsrum och 
förväntanshorisont för att analysera huruvida beslutet till övervägande del 
präglades av att ta hänsyn till förflutenhetens erfarenheter eller att utmana 
dessa, med betoning på visionär framtid. Den multitemporala aspekten på 
aktiviteterna kommer till uttryck i att kontextualiseringen inte låter sig göras 
utan att särskilja olika strukturerande villkor.  

Det empiriska underlaget består huvudsakligen av offentliga dokument, i 
form av statens offentliga utredningar (SOU) och propositioner. I detta kapi-
tel betraktas utredningar och propositioner som historiska källor där den 
diskursiva aktiviteten ”att göra skola” går att studera. I dokumenten framträ-
der att de frågeställningar som denna studie belyser har diskuterats genom 
decennier. Att det rör sig om tillrättalagda bilder av såväl förflutenhet som 
framtid påverkar inte det faktum att diskussionerna fördes. Historieskriv-
ningen i detta kapitel fungerar som kontrast mot den som framträder i övriga 
undersökningsdelar, där den politiska och reformhistoriska historieskriv-
ningen som sådan problematiseras. Inte minst gäller detta hur utredningar 
och propositioner skall bedömas ur ett källkritiskt perspektiv. 

En metodologisk utmaning ligger i att göra ett urval av dokument och ut-
ifrån dessa länka samman den historiska berättelsen. Som bas för studien 
ligger samtliga större utredningar och beslut gällande gymnasieskolans ut-
veckling mellan perioden 1962 och 1991. Vart och ett av dessa dokument 
har gåtts igenom och det som presenteras i kapitlets avslutande del är ett 
längdsnitt utifrån temat differentiering. Eftersom grundskolans historia och 
frågan om styrsystemets utveckling är väl belyst i annan forskning har jag 
valt att komplettera delar av framställningen med sekundärkällor.  

4.2 Inrättandet av det individuella programmet 
Det individuella programmet ingick i den större gymnasiereform som reger-
ingen presenterade i proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gym-
nasieskolan och vuxenutbildningen och som riksdagen senare antog (bet. 
1990/91: UbU16, rskr. 1990/91:356). Beslutet utgjorde ett omfattande försök 
att åstadkomma en integrerad gymnasieskola för alla och innebar en rad 
förändringar:     
 

- att alla ungdomar mellan 16 och 20 år skulle erbjudas gymnasieut-
bildning, samt att varje kommun skulle ansvara för ”sina ungdomar” 
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- att alla nationella program skulle bli treåriga 
- att alla nationella program skulle innehålla en gemensam kärna av 

ämnen och verksamheter 
- att timplanerna skulle få en ny funktion – d.v.s. att ange minsta garan-

terade undervisningstid 
- att utrymmet för personliga val och lokal profilering skulle öka 
- att gymnasieskolan i framtiden skulle organiseras i 16 nationella pro-

gram, med grenindelningar efter ett år 
- att individuella program (min kurs.) skulle erbjudas, utifrån personli-

ga behov och lokala förutsättningar 
- att vissa specifika kunskaper, t.ex. miljökunskapen, skulle förstärkas 

på alla program 
- att elevinflytandet skulle öka 

 
Det individuella programmet var således inte en isolerad satsning, utan in-
gick i ett större sammanhang.  

4.2.1 Gymnasiereformen ur ett differentieringsfrågeperspektiv 

Utgångspunkten för de förändringar som föreslogs var, enligt regeringen, en 
ambition att tillgodose såväl den enskildes personliga utveckling och arbets-
tillfredsställelse som kraven som följde med den allmänna samhällsutveck-
lingen. Under rubriker som utbildningens roll i ett välfärdssamhälle, det nya 
kunskapssamhällets utmaningar och betydelsen av det livslånga lärandet 
betonades betydelsen av utbildning för såväl individ som samhälle. Med 
utbildningssamhällets framväxt och den påföljande kunskapsutbyggnaden 
skulle samhällsutvecklingen, enligt propositionen, komma att drivas i demo-
kratisk riktning. Samtidigt betonades utbildningens betydelse för tillväxt i 
meningar som: ”Det mänskliga arbetet blir det strategiska kapitalet i ett 
kunskapsintensivt näringsliv.”147 Med andra ord uttalades såväl gymnasie-
skolans demokratiska som meritokratiska syfte. Det betonades att Sverige 
gått från en snäv urvalsskola till en bredare tillvalsskola och att det nu var 
dags att ta ännu ett steg i utvecklingen av ett sammanhängande utbildnings-
system. I en föränderlig värld där kunskaper inte präglas av beständighet 
väcktes, enligt regeringen, betydelsen av anpassning och kärnkunskaper. 
Alla program skulle därför inrymma ett antal gemensamma ämnen eller 
verksamheter, den gemensamma kärnan, och med det nya systemet skulle 
alla ges allmän behörighet att söka vidare till universitet och högskolor. Ett 
viktigt led i satsningen var att göra alla utbildningar treåriga. Målsättningen 
höjdes för den svenska gymnasieutbildningen. Om alla elever skulle omfat-
tas av den nya gymnasieskolan var följdfrågan hur de individuella önskemå-

                                 
147 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vux-
enutbildningen, s 43. 
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len och behoven skulle kunna tillgodoses. I propositionen angavs två svar, av 
generell och individuell karaktär. 

Generella utgångspunkter för att tillgodose elevers önskemål och behov  

Regeringen menade att de studerandes egna insatser för att påverka och för-
ändra utgjorde en viktig drivkraft för utvecklingen av utbildningen.148 Därför 
betonades elevinflytandet. Genom en minskad reglering skulle påverkansut-
rymmet öka både när det gällde omfattning, inriktning och ämnesval. Kom-
munernas urval av utbildningar skulle vara allsidigt och anpassas efter ele-
vernas önskemål. För elever som så önskade skulle det vara möjligt att kom-
binera utbildning på två eller flera program och därigenom skapa sin egen 
studiegång. I stället för tredje året skulle eleverna t.ex. kunna välja att gå en 
kompletteringskurs med annan inriktning. I programgenomgången återkom 
ord och uttryck som ”flexibilitet”, ”väljer det som var och en är intresserad 
av” och ”personliga önskemål tillgodoses genom val”. En förutsättning för 
att eleverna skulle finna rätt väg och utnyttja sin utökade frihet var tillgång 
till god information om utbildningsutbud och valmöjligheter. Därför lyftes 
syoverksamheten fram, inte minst för elever från studieovana hem. Uppgif-
ten att förbereda eleverna för att kunna utöva sitt utökade ansvar skulle ligga 
på skolan. 

I propositionen betonades också elevernas möjlighet att tillsammans med 
lärarna planera innehållet i och uppläggningen av kurserna inom de ramar 
som fastlagts. Redan här framgår att gymnasiereformen var intimt samman-
länkad med den parallellt beslutade styrreformen, vilket innebar att kommu-
nerna fick ett större genomförandeansvar. Regeringen markerade uttryckli-
gen att den förändrade styrningen förväntades innebära att de som verkade i 
skolan skulle få ett större ansvar för utvecklingen. I detta ansvar inkludera-
des eleverna. De skulle få större inflytande och ta ansvar för mer övergri-
pande frågor, men också över sitt arbete, något som bl.a. förutsatte att lärar-
nas insatser måste tillåtas variera i tid mellan olika elevgrupper. En föränd-
rad timplan skulle underlätta friare arbetsformer med flexibla scheman, vil-
ket i sin tur skulle möjliggöra varierade insatser, t.ex. i form av 
koncentrationsläsning. Skolan skulle också själv kunna bedöma vilka ämnen, 
elever och grupper som skulle ges extra volym.  

Individuella program för specifika önskemål och behov 

För elever i behov av mer individuellt anpassade undervisningsinslag präg-
lades tiden innan reformen av olika typer av insatser. Åtgärder inom det 
kommunala uppföljningsansvaret kan nämnas som exempel. Alla sådana 
insatser skulle, enligt förslaget, ersättas med individuella program. Några 
generellt inriktade arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar under 18 år skulle 

                                 
148 Propositionen är skriven i jagform, med statsrådet Göran Persson som föredragande. Jag 
har dock valt att hänvisa till hela regeringen som kollektivt ansvarig för propositionen.  
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inte längre förekomma, även om arbetsmarknadsmyndigheternas åtgärder 
och service skulle finnas kvar och erbjudas i det ytterst fåtal fall där ungdo-
marna trots allt skulle välja bort utbildning. Huvudprincipen var dock att 
barn under 18 år alltid var elever. Enligt propositionen skulle alla ungdomar 
i framtiden tas emot av gymnasieskolan och inom den kunna erbjudas indi-
viduella program.149 Så långt användes alltså uttrycket ”individuella pro-
gram” i plural och det preciserades att delar av de individuella programmen 
skulle få anordnas inom olika utbildningsformer, t.ex. komvux, lanthushålls-
skola och folkhögskola. När det yttersta ansvaret för upprättandet av planer-
na specificerades benämndes programmen emellertid i singularis: ”Ansvaret 
för upprätthållandet av det individuella programmet och dess genomförande 
åvilar dock styrelsen för utbildningen.”150 Med detta åsyftades varje enskilt 
individuellt program. Samtidigt vittnar det om ett språkbruk där ”det indivi-
duella programmet” med tiden skulle komma att bli huvudbeteckningen för 
den samlade utbildningsväg som kunde inrymma alla tänkbara åtgärder.151  

Det var med andra ord inte frågan om ett enda program, utan snarare om 
individuella programmöjligheter, för att tillgodose skiftande behov. Indivi-
duella program skulle i princip fylla behoven för tre elevkategorier. Det 
skulle erbjuda kompensatoriska åtgärder för de elever som inte fått plats på 
eller hoppat av utbildningen, motivationsskapande och vägledande för omo-
tiverade och studieobestämda och slutligen specifika åtgärder för att även 
målinriktade skulle kunna få sina behov tillgodosedda.152 Det enda som i 
princip skulle kunna förhindra en elev att få fullfölja sin gymnasieutbildning 
var sådana disciplinära skäl som angavs i gymnasieförordningen.153 Även om 
det fortfarande skulle vara formellt frivilligt att läsa på gymnasienivå, så kan 
reformen ses som inrättandet av en reell utbildningsskyldighet där alla ung-
domar som inte befann sig i lönearbete per definition var elever, även om de 

                                 
149 I propositionen nämndes tre specifika elevgrupper med behov av särskilt stöd. Invandrar-
ungdomarna skulle få möjlighet till bättre anpassade utbildningsmöjligheter inom de indivi-
duella programmen. Ungdomar med psykiska handikapp skulle hänvisas till särskolan, medan 
fysiskt och medicinskt handikappade ungdomar fortfarande skulle integreras i den vanliga 
gymnasieskolan. 
150 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vux-
enutbildningen, s 90. 
151 Viktigt att notera är att det tredje syftet, att fylla behov för målmedvetna senare bröts loss. 
Med regeringens proposition 1991/92:157 om vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor 
m.m. kom denna del av det individuella programmet att benämnas specialutformade program. 
Med detta avsågs utbildningar som var likvärdiga med ett nationellt program men som var 
speciellt utformade efter individuella önskemål.   
152 Här nämndes t.ex. yrkesdansarutbildningen i Stockholm. 
153 Den definitiva rätten för ungdomar till gymnasieutbildning är intressant att jämföra med 
vuxnas. I propositionsdelen som behandlade komvux föreslogs att rätten till grundläggande 
vuxenutbildning skulle upphöra för dem som av olika skäl inte tillgodogjorde sig ytterligare 
undervisning. Utbildning fick aldrig bli ett sätt att sysselsätta deltagarna och i vissa fall kunde 
målen för utbildningen inte nås. Utbildning påpekades vidare vara ett frivilligt åtagande som 
krävde ett relativt stort mått av eget engagemang. Bristande studiemotivation kunde vara skäl 
till att en elev fick lämna utbildningen, trots att förutsättningar fanns att uppfylla målen. 
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var helt sysselsatta i praktik. Valfriheten inom skolan ökade, men det gick 
inte att välja bort att gå i skolan. De individuella programmen var de redskap 
som skulle göra det möjligt för kommunerna att klara av det nya uppdraget 
att ge alla ungdomar utbildning: ”Genom de individuella programmen får 
kommunerna ett arbetsredskap för att uppfylla sina skyldigheter att erbjuda 
ungdomar utanför de nationella programmen en gymnasieutbildning.”154 

Eftersom gymnasieskolan inte längre stannade vid att erbjuda utbildning 
på nationella program, utan också inrymde rätten till utbildning även för dem 
som inte sökt eller antagits till utbildning eller avbrutit sin utbildning behöv-
des ett redskap som tillät variation. De individuella programmen skulle kun-
na utformas allt ifrån att motsvara utbildning på nationella program, till att 
utgöra utbildningsmoment i anslutning till en anställning. De skulle kunna 
utformas som en preparandkurs, eller inrymma delar av en reguljär utbild-
ning. De kunde vidare vara utformade för att underlätta en övergång till eller 
samläsning med nationellt program. Därtill skulle de under längre eller kor-
tare tid kunna bestå av arbete på ungdomsplats och vägledande åtgärder. 
Praktikplatser sågs som viktiga pedagogiska redskap för att motivera till 
fortsatta studier. De kunde stärka elevernas självkänsla och ge dem en intro-
duktion i yrkeslivet. Programmen skulle helt enkelt styras utifrån den enskil-
des behov och på grund av de många olika syftena skulle innehållet och om-
fattningen inte regleras av skollagen. Det uttrycktes emellertid en önskan om 
att programmen, så långt det var möjligt, skulle byggas upp kring gymnasie-
skolans gemensamma kärna. Det skulle också för varje individuellt program 
finnas en plan. En gymnasieskola för alla skulle åstadkommas genom indivi-
duellt utformade lösningar. 

Iv i termer av differentiering  

Det finns ingenting i propositionen som tyder på att regeringen hade för av-
sikt att sortera bort elever från undervisning, d.v.s. medverka till yttre diffe-
rentiering. Snarare definierades fler in i gymnasieskolans ansvarsområde. 
Den organisatoriska inrättningen av individuella program betraktades inte 
heller som något särskiljande av vissa elever med sämre förutsättningar från 
andra, utan var en av många lösningar att kunna tillgodose elevers skiftande 
behov, oavsett vilka dessa var. I propositionen framgår också att den sam-
manhållna gruppen inte var det allt annat överordnade målet. Eftersom den 
nya gymnasieskolan på sikt skulle komma att ta formen av en kursutformad 
gymnasieskola kommenterades i stället att detta skulle kunna innebära att 
skolklassen som enhet generellt skulle kunna komma att upplösas. Det ge-
mensamma var inte den yttre formen, utan den gemensamma kärnan av äm-
nen. Samtidigt konstaterades att den helt fria strukturen, precis som den helt 
låsta, kunde innebära problem. En mellanvariant skulle däremot kunna till-

                                 
154 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vux-
enutbildningen, s 90. 
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godose såväl individuella som nationella önskemål. Honnörsorden var flexi-
bilitet och lokal anpassning, samtidigt som det framfördes förväntningar om 
en allmän ambitionshöjning. Individuella program kan sammantaget ses som 
en organisatorisk åtgärd för att kunna åstadkomma en inre och generell pedago-
gisk differentiering, som mer tog sin utgångspunkt i individen än i gruppen. 
Flexibla lösningar och individuella planer som skulle utformas lokalt indikerar 
att utformningen av politiken inte tog gestalt utan koppling till realiseringen av 
den.  

4.2.2 Realisering i formulering 

Förväntningar på kommunerna 

I gymnasiepropositionen poängterades att statens uppgift endast var att ange 
datum för när den nya reformen skulle implementeras i kommunerna (tidi-
gast lå 1992/93 och senast lå 1995/96). Det var i kommunerna som förbere-
delsearbetet skulle ske och många kommuner skulle därmed behöva ta ställ-
ning till om de efter den 1 juli 1993, då den rådande regleringen av gymna-
sieorter skulle upphöra, i stället för att sända sina ungdomar till andra kom-
muner skulle investera i en egen gymnasieskola. Vid denna tid fanns 20 
gymnasieorter som sedan ca 20 år tillbaka i tiden var etablerade. Det nya 
med reformen var att varje kommun nu förväntades erbjuda ett allsidigt urval 
av program och grenar. Friheten att lokalt kunna lägga upp t.ex. timplaner 
för att passa elevers behov och förhållanden på varje skola var samtidigt 
stora. Lektionernas längd skulle också kunna variera och det blev fritt att 
bestämma storleken på undervisningsgrupperna samt att besluta i frågor 
gällande ”…när och för vilka elever mer lärarledd undervisning behövs, 
liksom för vilka elever ett mer självständigt upplagt arbete kan vara lämp-
ligt”.155 Här hänvisades vidare till att det nya ansvarsbeslutet skulle komma 
att göra det naturligt att många frågor gällande gymnasiereformens genomfö-
rande skulle komma att anges i skolplanerna. Vidare betonades behovet av 
lokalt samarbete: 

I den nya gymnasieskolan är det mer nödvändigt än tidigare att människor 
samarbetar på olika sätt om man skall lyckas med sina uppgifter. När verk-
samheten tidigare styrdes hårt av centrala bestämmelser, som detaljerat före-
skrev hur arbetet skulle ordnas, hade lärarna mindre möjligheter till samarbe-
te och att utveckla skolan tillsammans med andra. En rad frågor som skall lö-
sas lokalt, kräver i fortsättningen gemensamma överväganden och samråd. 
Jag ser arbetet med gymnasieskolans lokala arbetsplaner som strategiskt för 
en skola med lokalt engagemang och ansvar.156 

 

                                 
155 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen, s 103. 
156 Ibid, s 105. 
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Det lokala ansvaret att utforma och planera utbildningen lyftes således fram. 
Hela propositionen utgick i sina skrivningar från att den kommunala nivån 
skulle kunna tillgodose enskilda behov. Ett belysande exempel gällande ele-
ver med behov av särskilt stöd lyder: ”Där det blir problem utgår jag från 
att elever i behov av särskilt stöd får ett adekvat sådant av den kommun som 
ansvarar för utbildningen.”157 

Eftersom beslutet innebar att kommunen hade genomförandeansvaret för 
den nya gymnasieutbildningen fick både den lokala styrelsen (som ansvarig 
för skolplanen) och skolförvaltningen nya uppgifter, inte minst gällande 
inrättandet av individuella program. Samordning på den lokala nivån skulle 
komma att bli nödvändigt för att kunna tillgodose alla elevers behov.  

Förväntningar på skolor och lärare 

När det gällde förväntningarna på lärarna uppmärksammades i kortfattade 
ordalag de pedagogiska förutsättningarna för att bättre kunna hjälpa alla 
elever att fullfölja en påbörjad utbildning. Regeringen pekade på vikten av 
ett förändrat arbetssätt genom exempelvis koncentrationsstudier, temastudi-
er, arbete i lärarlag, projektarbete, programanknuten praktik och arbetsplats-
förlagd utbildning. Om gymnasieskolan skulle bli en skola för alla, måste 
skolan känna ansvar för elevernas studieframgång. Alla lärare skulle därför 
ha kunskaper om och förmåga att bemöta eleverna utifrån deras skilda förut-
sättningar och behov. Exakt vad detta krävde av den enskilde läraren specifi-
cerades inte, men det framgick att de nya arbetsformerna skulle komma att 
medföra fortbildningsbehov. Den nya gymnasieskolan skulle ge eleverna 
ökat ansvar och inflytande över sin arbets- och studiesituation och skulle, 
som framgått, komma att innebära att lärarna planerade undervisningen till-
sammans med eleverna. Vidare betonades att: 

Egenskaper som samarbetsförmåga, beredskap för förändringar, initiativför-
måga och självförtroende blir allt viktigare i arbetslivet. Skolan måste därför, 
bl.a. genom fortbildning av personalen, få till stånd förändrade arbetssätt.158 

 
Nya arbetssätt och arbetsformer krävde fortbildning och fortbildningsbeho-
vet gällde också den nya ansvarsordningen. Lärarna måste, enligt propositio-
nen, stärka sin kompetens i planerings- och utvärderingsfrågor som hängde 
samman med förändringarna i styrsystemet. Fortbildning var i fortsättningen 
ett kommunalt ansvar och kommunerna skulle därför, menade regeringen, 
tvingas till prioriteringar mellan de olika fortbildningsbehoven. Regeringen 
ville också ge skolorna ökad rörelsefrihet i fråga om resurser. Man räknade 
på kostnader för genomföranderesurser, introduktionsfortbildning och äm-

                                 
157 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vux-
enutbildningen, s 97. 
158 Ibid, s 168. 
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nesfortbildning. Samtidigt föreslogs att kommunerna skulle åläggas ett ratio-
naliseringskrav fr.o.m. budgetåret 1992/93. Kostnaden för den ”nya grup-
pen” elever redovisades emellertid aldrig och sambandet mellan ekonomi 
och pedagogik diskuterades inte heller i någon konkret bemärkelse. Däremot 
uppmanades till effektivt resursutnyttjande.159  

Om det tidigare framgått att det individuella programmet sågs som en or-
ganisatorisk differentiering för att kunna åstadkomma pedagogisk differenti-
ering, så blir det i denna del tydligt att reformen i helhet uttryckligen krävde 
en pedagogisk differentiering för att lyckas. Det går att tala om en påbjuden 
förändring gällande lärares arbetssätt. De skulle utöver att hantera det nya 
styrsystemets krav också klara av att möta nya elevgrupper och kunna tillgo-
dose elevernas skiftande behov. Detta skulle också ske inom ramen för ett 
annorlunda arbetssätt i mer direkt samspel med eleverna. Allt sammantaget 
skulle detta kräva en utveckling av arbetsformerna på gymnasiet, men i en-
lighet med den nya styrordningens intentioner var propositionen mycket 
sparsam med att kommentera på vilket sätt.  

Det ligger nära till hands att kategorisera det stora gymnasiebeslutet som 
visionsbaserat med betoning lagd på förväntanshorisont. Men hittills är all 
information hämtad från den enskilda propositionen. Det finns med andra 
ord en risk att den historia som är frånvarande i dokumentet, inte var frånva-
rande i beslutet som sådant.  

4.3 Gymnasiebeslutet i det större sammanhanget  

4.3.1 Grundskolans utveckling 
När riksdagen 1962 fattade beslutet att inrätta grundskolan hade detta i sin 
tur förberetts under 20 år. Vilka utredningar, propositioner och inte minst 
forsknings- och försöksverksamheter som föregick beslutet är väl beskrivet 
av bl.a. Gunnar Richardson, Sixten Marklund, Åke Isling och Lindensjö & 
Lundgren.160 Dessa forskare har också intresserat sig för utvecklingen under 
                                 
159 Anmärkningsvärt utöver detta är att regeringen inte inväntade utvärderingen av ÖGY-
försöken (se nedan), trots att remissinstanserna ansåg att man borde avvakta denna för att 
skapa underlag för förbättringar. I propositionen påpekades endast att utvärderingen skulle 
komma att vara av största betydelse för att genomföra reformen i praktiken. Ett stort antal 
remissinstanser uppmärksammade också att en grundläggande förutsättning för reformeringen 
var att lärarkompetensen förstärktes med en omfattande fortbildning. Vidare pekade flera på 
att reformen skulle kunna komma att medföra problem när det gällde motivationen för elever 
med svårigheter samt för skoltrötta elever. Dessa synpunkter bemöttes aldrig i propositionen. 
160 Richardson, G. (1999). Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu. 6., rev. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. Marklund, S. (1982). Skolsverige 1950-1975 D.3, Från Visby-
kompromissen till SIA. Stockholm: Liber/Utbildningsförlaget. Marklund, S. (1985). Skolsve-
rige 1950-1975 D.4, Differentieringsfrågan. Stockholm: Liber/Utbildningsförlaget. Isling, Å. 
(1980). Kampen för och emot en demokratisk skola. 1. Samhällsstruktur och skolorganisation. 
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de inledande decennierna då reformen genomfördes. Framställningen bygger 
i det följande huvudsakligen på denna litteratur.161  

Viktigt för innevarande studie är att grundskolan byggde på en politisk 
kompromiss. Lindensjö & Lundgren menar att: ”…något tillspetsat kan man 
säga att företrädarna för en sammanhållen skola vann organisationen me-
dan företrädarna för en differentierad skola vann innehållet.”162 Frågan om 
huruvida alla elever skulle föras samman i en och samma skolform, som 
därtill skulle utsträckas över en betydande tidsrymd, hade splittrat såväl lä-
rarprofessionen och dess organisationer som de politiska partierna. En kom-
promiss var synlig redan i 1950 års beslut att inrätta en försöksverksamhet. 
Beslutet inrymde såväl formuleringen att på sikt inrätta en enhetsskola och 
avveckla övriga skolformer (med undantag för flickskolorna), som den okla-
ra formuleringen att detta skulle ske: ”…i den mån den tillämnade försöks-
verksamheten ådagalägger lämpligheten.”163 Oklarheten gällde hur villkorad 
enhetsskolans framtid var av försöksverksamhetens utgång. Beslutet innebar 
att skolplikten förlängdes till nio år och att ett enhetligare system skulle in-
rättas. 1956 beslutades också att försöksverksamheten skulle leda fram till en 
gemsam skola för alla. Differentieringsfrågans andra delfråga kom därmed 
att accentueras. Redan i de stora utredningarna på 1940-talet hade frågan om 
den organisatoriska och pedagogiska differentieringen diskuterats utförligt. 
Som tidigare beskrivits byggde den organisatoriska förändringen på förvänt-
ningar vad gällde lärarnas förmåga att åstadkomma individualisering inom 
klassens ram, vilket i sin tur bl.a. byggde på de aktivitetspedagogiska ström-
ningarna. 1962 års beslut kom emellertid att sätta frågor om arbetsformer 
och metodik i bakgrunden. Fokus låg på organisation och läroplan. I enlighet 
med den s.k. Visbykompromisssen (1960) kom den nya 9-åriga grundsko-
lans högstadium, via skolberedningens förslag 1961 och riksdagens beslut 
1962 (preciserat i läroplanen Lgr 62), att inrymma sammanhållna klasser i 
årskurs sju och åtta (men med möjlighet till individuella val mellan vissa 
teoretiska och praktiska ämnen164), samt en linjeuppdelning i årskurs nio. Av 

                                                                                                                                  
Diss. Stockholm: Sober Förlags Ab. Isling, Å. (1988). Kampen för och emot en demokratisk 
skola del 2. Det pedagogiska arvet. Stockholm: Sober Förlags AB. Lindensjö, B. & Lund-
gren, U.P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS Förlag. 
161 Den förändrade ansvarsfördelningen behandlas också uttryckligen av Ninni Wahlström 
(2002) i avhandlingen Om det förändrade ansvaret för skolan liksom i förhållande till skol-
chefens position och funktion av Elisabet Nihlfors (2003) i avhandlingen Skolchefen i skolans 
styrning och ledning. Förändringarna behandlas också av Jarl, M., Kjellgren, H. och Quenner-
stedt, A. (2007). Förändringar i skolans organisation och styrning. I J. Pierre (red.), Skolan 
som politisk organisation. Malmö: Gleerups.  Samtliga dessa har fungerat som referenslittera-
tur för avsnittet. 
162 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stock-
holm: HLS, s 66. 
163 Citerat i Richardson, G. (1999). Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och 
nu. 6., rev. uppl. Lund: Studentlitteratur, s 119. 
164 De olika tillvalsgrupperna inrymde två ytterligheter, med inriktning på språk eller praktis-
ka ämnen som slöjd/musik/hemkunskap etc. I engelska och matematik valde eleverna därtill 
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nio linjer var en (9 g) gymnasieförberedande och fyra yrkesförberedande. 
Precis som i fråga om 1950 års enhetsbeslut hanterades de olika uppfattning-
arna i differentieringsfrågan inför 1962 års beslut genom en kompromiss. I 
Svenska Dagbladet sammanfattades förslaget som att man nu valt att hålla 
klassen samman i vissa kärnämnen, men utanför dessa konstruera nya stu-
diegrupper byggda på elevernas individuella tillval.165 Med andra ord kom 
realiseringen av grundskolan att inrymma inslag av organisatorisk differenti-
ering. 

Mot slutet av 1960-talet kom den organisatoriska uppdelningen att ifråga-
sättas. Allt fler elever valde den gymnasieförberedande linjen och valet av 
språk och teoretiska ämnen dominerade klart. Valet stod mellan att förenkla 
valsystemet eller att inskränka det. Det senare var emellertid inget reellt al-
ternativ. I stället beslutade riksdagen 1968 om en ny läroplan (Lgr 69) som 
innebar att högstadiets 105 veckotimmar gick från 71 till 88 gemensamma 
timmar. De återstående 17 timmarna kunde eleverna välja mellan fem till-
valsämnen (tyska, franska, teknik, konst eller ekonomi166). Utöver detta fanns 
alltjämt alternativkurser i ämnena franska och tyska samt matematik och 
engelska. Den organisatoriska differentieringen bestod, men var inte lika 
omfattande som vid grundskolans inrättande. Betydelsefullt är att den inte 
försvann helt, utan även i fortsättningen kom att användas som ett verktyg 
för realiseringen av den sammanhållna skolan. Viktigt i sammanhanget är 
också konsekvenserna av beslutet att grundskolan skulle vara examensfri. 
Med detta kom t.ex. kvarsittning och utkuggning att försvinna, vilket i sin tur 
påverkade heterogeniteten inom undervisningsgrupperna.  

Den pedagogiska differentieringen hade kommit i bakgrunden under arbe-
tet med den omfattande organisatoriska omställningen. En fråga var hur det 
skulle gå när lärare fostrade i en folkskoletradition tillsammans med realsko-
lelärare skulle genomföra reformen. Den svåraste uppgiften visade sig vara 
att ”...i de begåvningsmässigt heterogena klasserna finna de rätta metodiska 
greppen”.167 Hoppet stod till den nya undervisningsteknologin, men då den-
na inte höll måttet samtidigt som disciplinproblemen växte, tilltog också 
lärarnas oro och kritik.168 Den teoretiseringstendens som beskrivits ovan kom 
att innebära att elever ”…med mindre fallenhet och intresse för teoretiska 

                                                                                                                                  
mellan två alternativkurser, i tyska och franska också mellan en större eller mindre kurs. I 
årskurs sju valde de antingen musik eller slöjd och inför åttan valde de två av ämnena musik, 
teckning och slöjd.   
165 Refereras i Marklund, S. (1982). Skolsverige 1950-1975 D.3, Från Visbykompromissen till 
SIA. Stockholm: Liber/Utbildningsförlaget, s 64. 
166 Utöver detta fanns också sex timmar, fördelade över tre år, avsatt för fritt valt ämne.  
167 Richardson, G. (1999). Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu. 6., rev. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, s 180.  
168 Se t.ex. Engström, O. & Riis, U. (1990). Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik: 
Exemplet obligatorisk teknik i grundskolan. 1. Uppl. Linköping: Tema, univ. 
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studier fick det svårt i skolan”.169 Problemet tilltog med förändringen av den 
organisatoriska uppdelning som gjordes genom Lgr 69. Därtill uteblev det 
stöd som utlovats i samband med grundskolereformens inrättande för att 
åstadkomma individualisering. 

Metodutvecklingen för att anpassa undervisningen till den enskilde eleven 
inom undervisningens ram kom av sig och nya organisatoriska uppdelningar 
av eleverna kom att bli huvudvägen. En sådan väg var specialundervisning. 
Att tillgodose individuella behov genom specialundervisning i hjälpklass, 
skolmognadsklasser, läsklasser och liknande former liksom individuell stöd-
undervisning för att hjälpa svagpresterande hade allt sedan 1940-talet setts 
som lovvärt. Specialundervisningen kom emellertid att få sitt stora genom-
brott med 1962 års skollag, skolstadga och läroplan.170 Vid ingången till 
1970-talet hade den ökat kraftigt, till att omfatta ca 40 procent av eleverna, 
vilket kan jämföras med en procent i hjälpklass 1945. 1972 var 20 000 hel-
tidstjänstgörande lärare sysselsatta med specialundervisning. Allt detta fi-
nansierades, enligt den rådande styrordningen, av staten. Redan 1971 kom 
regler gällande specialundervisningens maximering. Frågan kom också att 
behandlas inom ramen för den parlamentariska utredning, den s.k. SIA-
utredningen, som hade fokus på skolans inre arbete.171 Denna utredning till-
sattes av regeringen sommaren 1970 och har beskrivits som ett uppsam-
lingsheat för skolreformernas olösta frågor. En gällde elever med speciella 
svårigheter och om problemen skulle lösas med centralt angivna regler eller 
överlåtas till dem som ställdes inför dem. Utredningsdirektiven angav att alla 
tänkbara åtgärder skulle erbjudas eleverna och att insatserna skulle sättas in 
tidigt. Organisatorisk differentiering skulle, så långt det gick, undvikas.  

I anslutning till utredningen efterlyste och hoppades lärarna och deras or-
ganisationer på åtgärder för att förbättra sina och elevernas arbetsvillkor 
(t.ex. i form av mindre klasser, mer specialundervisningsinsatser, stärkande 
av lärarnas ställning, krafttag mot disciplinproblem etc.) Utredningen kom 
emellertid i grova termer att utvecklas från en arbetsmiljöutredning till en 
decentraliseringsutredning och ”…en återupplivare av den anda som en 
gång utmärkt reformarbetets start”.172 Vad SIA-utredningen betonade var att 
det inte behövdes mer centrala regler i dessa frågor, utan att det nya måste 
komma inifrån skolan, genom delegering av ansvar och beslutsfattande. Det 
krävdes ett medvetandegörande om målen och en förnyad metodarsenal för 
att uppnå dem. En avgörande fråga gällde hur resursfördelningen för de sva-

                                 
169 Marklund, S. (1982). Skolsverige 1950-1975 D.3, Från Visbykompromissen till SIA. Stockholm: 
Liber/Utbildningsförlaget, s 297. 
170 Där fanns anvisningar om hjälpklass, observationsklass, hörselklass, synklass, läsklass, 
frilufts- och hälsoklass, skolmognadsklass, cp-klass etc.  
171 SOU 1974:53 Skolans arbetsmiljö. Betänkande avgivet av Utredningen om skolans inre 
arbete – SIA. Stockholm: Allmänna förl. 
172 Marklund, S. (1982). Skolsverige 1950-1975 D.3, Från Visbykompromissen till SIA. Stockholm: 
Liber/Utbildningsförlaget, s 376. 
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ga eleverna skulle se ut. En av de viktigaste komponenterna i det påföljande 
beslutet kom att bli förändringen av den centrala och enhetliga resursfördel-
ning som dittills varit rådande. För att ge större möjlighet att möta skiftande 
lokala behov infördes ett nytt statsbidragssystem, som togs i bruk fr.o.m. den 
1 juli 1978.173 Den sammanhållna grundskolan befästes med betoning på 
pedagogisk differentiering. Pedagogiska konsekvenser av SIA-utredningen 
var också att arbetet började organiseras i arbetslag, liksom en flexiblare 
gruppering av eleverna. De specialpedagogiska insatserna kom, utöver insat-
ser för enskilda inom klassens ram, att inriktas på förebyggande arbete för att 
förhindra skolrelaterade svårigheter. När det gällde disciplinsvårigheter etc. 
hade man under 1970-talet infört möjlighet till befrielse från skolan samt 
särskild undervisning under några få timmar samt jämkad studiegång. Detta 
ersattes i samband med den nya läroplan som riksdagen beslutade om 1979 
(Lgr 80) med s.k. anpassad studiegång, vilket syftade till att skolan på ett 
friare sätt skulle kunna anpassa skolgången till den enskildes förutsättningar 
och behov. Man kunde t.ex. göra omfördelningar inom timplanen eller er-
bjuda praktiskt arbete utanför skolan.   

Parallellt med SIA-utredningen arbetades det inom Skolöverstyrelsen 
(SÖ) med en läroplansuppföljning av grundskolan. Under inverkan av beslu-
ten om SIA-skolan kom arbetet, som jag redan tidigare var inne på, att myn-
na ut i förslag till radikala förändringar av timplanen, men också gällande 
arbetssättet. Richardson sammanfattar det på följande sätt: 

Förslagen i fråga om arbetsmetodik kan beskrivas med hjälp av dessa nyck-
elord: ett undersökande och experimentellt arbetssätt, verklighetsförankring, 
probleminriktning, färdighetsutveckling, individualisering och samarbete 
samt medinflytande och medansvar. Till detta fogades ett ambitiöst program 
för praktisk arbetslivsorientering.174 

 
Sammantaget gick utvecklingen i riktning mot ett klart ställningstagande för 
en inre pedagogisk differentiering.175 Detta går också igen i beslutet att, ut-
ifrån utredningens förslag, begränsa elevernas val av tillvalsämnen. På sikt 
skulle också alternativkurserna avskaffas. Huvudprincipen var att differenti-
erings- och individualiseringsproblem var en inre pedagogisk fråga för sko-
lan, inte en organisationsfråga. Förändringen låg i en utökad betoning på 
decentralisering.  

                                 
173 Med uppdelning i bas- och förstärkningsresurs. 
174 Richardson, G. (1999). Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu. 6., rev. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, s 186. 
175 I beslutet ingick också att skolorna skulle upprätta lokala arbetsplaner. Dessa planer kom 
att utgöra viktiga beståndsdelar i den fortsatta utvecklingen mot decentralisering.  
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4.3.2 Styrsystemets omvandling 

Kommunerna hade, alltsedan folkskolans inrättande, haft ett stort ansvar för 
förverkligandet av de nationella skolpolitiska ambitionerna. Samtidigt ökade 
det statliga engagemanget och ansvarstagandet successivt under 1900-talet. 
Vid tiden för grundskolans inrättande var skolan en starkt centraliserad verk-
samhet. Staten stod för såväl regelverket (stadgor och läroplaner m.m.) som 
för kostnaden av verksamheten och utvecklingen kunde därmed styras i lik-
artad riktning över hela landet.176 SIA-utredningen kom att medverka till att 
ansvarsfördelningen ändrades i decentraliserande riktning. Självfallet var 
detta inte enda anledningen till att styrsystemet för skolan kom att omarbe-
tas. Även i det övriga samhället var 1970-talet något av decentraliseringens 
decennium, vilket t.ex. yttrade sig i inrättandet av lagen om medbestämman-
de i arbetslivet (MBL) 1976.177 Här skall dock endast betydelsen av skolans 
egen utveckling belysas. Som jag antytt ovan så pekade SIA-utredningen på 
att den rådande regelstyrningen gjorde att resurserna inte kunde fördelas 
effektivt. En ny decentraliseringsfilosofi tog form, vilken inrymde följande 
beståndsdelar:  

…att  staten skulle fastställa mål och innehåll i skolan för att garantera en 
likvärdig utbildning för alla elever, att kommunen – och inte längre staten – 
skulle ta på sig det direkta driftsansvaret för den pedagogiska verksamheten, 
att statsbidragssystemet skulle utformas så, att kommunerna skulle få större 
möjlighet att fritt disponera skolans resurser och därmed skapa önskvärda lo-
kala variationer.178 

 
Den nya ordningen innebar en förskjutning från regel- till målstyrning och 
där utvärdering blev en allt angelägnare del av den statliga styrningen. 
Kommunerna behövde bygga upp en delvis ny kompetens på området. An-
svarsfördelningen kom, genom ett riksdagsbeslut 1981, att bli den att staten 
(genom riksdag och regering) stod för större delen av kostnaden, samt ut-
vecklande av mål och strategier, d.v.s. den övergripande politiska styrningen 
(med hjälp av SÖ som skulle svara för planering och nationell utvärde-
ring).179 Till sin hjälp hade staten på regional nivå länsskolnämnderna, en 
slags fältorganisation för planering, utveckling och samordning inom länet. 
Kommunerna (i form av de lokala skolstyrelserna) som alltså hade driftsan-
svaret skulle också, inom de fastlagda ramarna, ta ansvaret för fortbildning-

                                 
176 Ett exempel är statens styrning av läromedel. Denna var fram till 1974 total. Redan 1938 
inrättades Statens läroboksnämnd, som granskade och godkände det som skulle användas i 
skolan. 1974 ersattes denna av en nämnd som inrättades inom SÖ och som granskade ett fåtal 
läromedel. Denna avskaffades 1983.  
177 I den nya regeringsformen från 1974 betonas också det kommunala självstyret. 
178 Richardson, G. (1999). Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu. 6., rev. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, s 162. Mina kursiveringar. 
179 Regeringens proposition 1980/81: 107 Den statliga skoladministrationen m.m.  



 98 

en. Utvecklingen gick under 1980-talet vidare i riktning mot allt mindre av 
statlig styrning och mer av frihet för kommuner.180  

På skolans område utreddes nya styrmodeller och efter det att bl.a. en par-
lamentariskt tillsatt utredning181 presenterat ett förslag till ny ansvarsfördel-
ning fattades också ett riksdagsbeslut 1989182 om ökat lokalt ansvarstagande, 
med betoning på målstyrning, målmedveten utvärdering, stärkt skolledning, 
effektivare tillsyn, bättre information och stärkt fortbildning. Kommunerna 
skulle minst vart tredje år upprätta en plan för skolväsendet i kommunen. 
Tillsättning av skolpersonal flyttades nedåt i skolhierarkin – från regering, 
via SÖ och länsskolnämnder till kommuner. I sammanhanget aktualiserades 
frågor om lärarnas arbetstidsreglering samt lönesättning. Kommunerna fick 
från 1991 ett odelat ansvar för skolans samlade personal. Med riksdagsbeslu-
tet 1990183 kom statens ansvar gällande läroplaner, lärar- och rektorsutbild-
ning samt omfattande fortbildning att läggas fast, liksom gällande utvärde-
ring och uppföljning. Riksdagen och regeringen skulle styra skolan genom 
att ange nationella mål, preciserade i lagar och förordningar. Uppföljning 
och utvärdering skulle ske via det nyinrättade ämbetsverket Skolverket.184 
SÖ och länsskolnämnderna lades ned. En konfliktgrundande fråga gällde 
statens ekonomiska ansvar. Staten skulle i fortsättningen ge bidrag till sko-
lan, men inte styra genom dem. I stället för att delas upp utifrån vad det skul-
le användas till skulle det i fortsättningen tilldelas som ett enda samlat bi-
drag, att fördelas lokalt.  

4.3.3 En historisk återblick gällande den sammanhållna 
gymnasieskolan 
Frågan om den sammanhållna skolans vara eller inte vara och vad detta skul-
le kräva i form av inre organisatorisk och pedagogisk differentiering besva-
rades för de yngre barnens del med grundskolans inrättande 1962. Beslutet 
att inrätta grundskolan kom också att få konsekvenser för gymnasieskolan. 
Elevtillströmning till gymnasiet ökade när nya sociala grupper sökte sig vi-
dare i utbildningssystemet. Att kunna ta emot dessa nya liksom att svara upp 

                                 
180 Under 1980-talet genomfördes t.ex. olika försöksverksamheter med ökad kommunal själv-
styrelse.  
181 SOU 1988:20 En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Betänkande 
från Beredningen om ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Stockholm: Allmänna 
förlaget. Tre experter hade dessförinnan anlitats för att ta fram ett beslutsunderlag. Se Du 
Rietz, L., Lundgren, U.P. & Wennås, O. (1987). Ansvarsfördelning och styrning på skolom-
rådet. Ett beredningsunderlag. DsU 1987:1 Stockholm: Allmänna förl. 
182 Regeringens proposition 1988/89:4 Skolans utveckling och ansvarsfördelning.  
183 Enligt proposition 1990/91: Ansvaret för skolan.  (UbU4, rskr 76). 
184 Frågan om kontrollen över skolan har varit en fortsatt omdiskuterad fråga. Kvalitetskon-
trollen har skärpts och frågan om gränsdragningen mellan utveckling och kontroll har diskute-
rats i förhållande till frågan om vem/vilka som skall ansvara för vad.  Fr.o.m. 08-10-01 finns 
en nyinrättad myndighet med betoning på kraftfull skolinspektion (Skolinspektionen).  
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mot arbetsmarknadens krav var centrala uppgifter att hantera för 1960-talets 
utbildningspolitiker.  

Bakgrund: Tiden fram till 1970185 

Efter ett beslut 1927 om att ge flickor fullständigt tillträde till läroverken låg 
utbildningsorganisationen i stort sett oförändrad fram till 1960-talet. Den 
bestod förenklat av: 
 

a) Det tre- och fyraåriga allmänna gymnasiet (en latinlinje, en reallinje 
och en allmän linje) 

b) Fristående handelsgymnasier 
c) Tekniska gymnasier 
d) Flickskolor och praktiska realskolor 
e) Yrkesutbildning 

 
Samtliga kom att omfattas av den heltäckande översyn som skedde på 1960-
talet och som inleddes i samband med grundskolebeslutet. Första steget mot 
en integrerad gymnasieskola togs med den gymnasieutredning som tillsattes 
1960 (SOU 1963:42). Målet var att på sikt omvandla gymnasiet från att vara 
en utbildning för en begränsad elit till en allmän ungdomsutbildning. Till-
sammans med läroplansbetänkandet (SOU 1963:43) lade dessa utredningar 
grunden för 1965 års gymnasium. Det allmänna gymnasiet slogs samman 
med handelsgymnasiet och det tekniska gymnasiet till fem olika linjer. Ge-
nom ett parallellt utredningsförfarande (SOU 1963:50) ersattes också flick-
skolorna och de praktiska realskolorna 1962 med tvååriga fackskolor, med 
olika inriktningar.  
 
1965 såg gymnasieskolan ut enligt följande: 
 

f) 1965 års gymnasium (3-årigt) – ersatte a, b och c (omfattade härefter 
humanistisk linje, samhällsvetenskaplig linje, ekonomisk linje, na-
turvetenskaplig linje, fyraårig teknisk linje) 

g) Fackskolor (2-åriga) – ersatte d (omfattade härefter social inriktning, 
ekonomisk inriktning och teknisk inriktning) 

h) Yrkesutbildning 
 
En tredje parallell utredning, med uppgift att utreda yrkesutbildningen, hade 
tillsatts 1963 och ett betänkande om hur yrkesutbildningen skulle formas och 
samordnas med den övriga gymnasieutbildningen kom 1966 (SOU 1966:3). 

                                 
185 I avsnittet görs en förenklad skiss av utvecklingen av gymnasieskolan. Den bygger på 
Pirinen, I., Lundman, L. & Gustafsson, M. (1995). Utvärdering av gymnasiereformens ge-
nomförande vid Stockholms skolor, läsåret 92/93-94-95: slutrapport. Stockholm: Stockholms 
skolor. Informationsenheten.  
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1968 var utredningsarbetet inom denna första etapp på väg mot en integrerad 
gymnasieskola avslutat. Regeringen presenterade i sin proposition 1968:140 
Riktlinjer för det frivilliga skolväsendet, grunderna för det beslut som sedan 
fattades om att slå samman gymnasieskolan, fackskolan och yrkesutbild-
ningen.186 Med detta hade Sverige fått en samlad gymnasieskola: 
 

i) 1970-års gymnasieskola – samlade under ett och samma tak: 
- tre- och fyraåriga teoretiska linjer (samma som de tidigare linjerna) 
- tvååriga teoretiska och yrkesinriktade linjer samt specialkurser (ersat-

te övriga) 
 
Reformbesluten 1964 om gymnasium och fackskola och 1968 om den integ-
rerade gymnasieskolan utgör således milstolpar på väg mot ”en gymnasie-
skola för alla”. Tanken med en samlad gymnasieskola var att en lokalmässig, 
social och pedagogisk integration skulle kunna ske. Inte minst skulle detta 
innebära ett steg för att ”handens arbete” och ”andens arbete” skulle värderas 
lika.187 Allt skulle byggas in i en organisation och allmänna ämnen skulle 
ingå på alla utbildningsvägar.  

Gymnasieskolans utveckling i termer av differentiering 

I avhandlingen Segregerande integrering går Elisabeth Hultqvist igenom 1960-
talets utredningar med uppmärksamheten riktad mot Gymnasieutredningen och 
Fackskoleutredningen.188 Frågan som ställs är hur de nya elevgrupperna skulle 
tas omhand. Hon konstaterar att lösningen låg i gymnasieavlänkande utbild-
ningar, d.v.s. att det inrättades utbildningar på olika nivåer som styrde elev-
strömmarna från den rena gymnasieutbildningen, till andra och mindre krä-
vande alternativ. Särskilt gällde detta fackskolorna.  

Hultqvist konstaterar vidare att man vid denna tid hade långt ifrån samma 
utbildningspolitiska ambitioner som vid 1991 års reform. Exempelvis före-
slogs en nivåanpassning till ungdomarnas studieförutsättningar. Nya utbild-
ningsalternativ skulle inrättas för de ungdomar som med tanke på studieför-
måga borde välja en utbildning med någon annan inriktning än det egentliga 
gymnasiets. De olika studievägarna skulle vara ”…anpassade efter skilda 
elevtypers intressen och fallenhet men inte skilda åt genom organisatoriska 
barriärer”.189 Principen att inte skapa återvändsgränder etablerades. Detta 
gjordes inte, som Hultqvist uttrycker det, med demokratiska förtecken, utan 

                                 
186 Ytterligare ett riksdagsbeslut krävdes 1970 för reformens fortsatta genomförande och start 
den 1 juli 1971. 
187 Se t.ex. Marklund, S. (1982). Skolsverige 1950-1975. D. 3, Från Visbykompromissen till 
SIA. Stockholm: Liber/Utbildningsförl. 
188 Hultqvist, E. (2001). Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella 
program. Diss. Stockholm: Univ., 2001. 
189 SOU 1963:42, citerat i Hultqvist, E. (2001). Segregerande integrering. En studie av gym-
nasieskolans individuella program. Diss. Stockholm: Univ., 2001, s 57. 
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för att hålla ”avlänkningssystemet” levande. Breddning kombinerades såle-
des med differentiering och fokuseringen kom att ske till ”elevens behov och 
intressen”. Enligt Hultqvist var detta ett genialt sätt att dölja skillnader i 
värderingar och intressen mellan samhällsgrupper.190 

Det fanns redan vid denna tid farhågor om att breddningen kunde leda till 
en sänkning av kunskapsmålen. Förslag fanns därför på att den långsammare 
mognadsgång och sänkning av den genomsnittliga studielämpligheten, som 
förmodades uppträda, skulle kunna hanteras med en fyraårig studiegång. 
Detta avslogs dock, bl. a. med argumentet att nyordningen skulle kunna 
komma att stämplas som ”svagklass”. I stället fastnade man för varianten att 
kunna välja bort ämnen. Praktiska ämnen på fackskolorna antogs också fun-
gera motiverande.  Sammantaget menar Hultqvist att differentiering (i me-
ningen uppdelning) utgjorde grundstommen i det gymnasium som infördes 
1965. Detta gällde också för den parallellt arbetande Yrkesutbildningsbered-
ningen, som dock föreslog ett gemensamt tak och utökat inslag av allmänna 
ämnen.  

Vid ingången till 1970-talet fanns en formellt integrerad gymnasieskola. 
Om Hultqvists mer allmänna differentieringsbegrepp anpassas till denna 
studies begreppsapparat så hanterades den enskilde elevens behov och sko-
lans förmåga att möta dem huvudsakligen genom organisatorisk differentie-
ring. En skiljelinje mot 1991 års reform var en tillåten innehållslig uppdel-
ning mellan de olika organisatoriska alternativen. Den pedagogiska differen-
tieringen går dock inte att uttala sig om, vilket gör det än mer intressant att 
studera om och i sådana fall hur de påföljande utredningarna och propositio-
nerna skulle komma att uppmärksamma den praktiska genomförandenivåns 
betydelse för möjligheten att åstadkomma en sammanhållen gymnasieskola. 
I systemet fanns det inbyggda motsatsförhållanden mellan en läroverkstradi-
tion och en yrkestradition. Kjell Härnqvist och Allan Svensson visade senare 
i Den sociala selektionen till gymnasiestadiet, att elevernas sociala ursprung 
till stor del bestämde var de hamnade.191 Redan här går det att skymta att det 
i arbetet för den integrerade gymnasieskolan skulle komma att ingå ett arbete 
för utjämnad status och utökad jämlikhet.  

Perioden 1971 – 1991 med fokus på organisatorisk och pedagogisk 
differentiering 

Den nya läroplanen för den integrerade gymnasieskolan togs i bruk 1971. De 
praktiska och teoretiska utbildningarna hade förts närmare varandra, både 
genom den fysiska organiseringen och den innehållsmässiga samordningen. 
Det dröjde emellertid inte länge förrän de första kritiska rösterna hördes, om 

                                 
190 Hultqvist, E. (2001). Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella 
program. Diss. Stockholm: Univ., 2001, s 58. 
191 Härnqvist, K. & Svensson, A. (1980). Den sociala selektionen till gymnasiestadiet. En 
jämförelse mellan fyra årskullar. Stockholm: Liber/Allmänna förlaget. 
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att gymnasieskolan inte var integrerad mer än till den yttre formen och att 
ytterligare insatser borde göras för att åstadkomma en reell förändring. Arbe-
tet kom att inledas med 1976 års utredning och avslutades 1991 med propo-
sitionen Växa med kunskaper, som citerats ovan. Under denna period 
genomfördes flera utredningar, med påföljande propositioner, som studeras i 
det följande.  

För att ge läsaren en möjlighet att förstå bakgrunden till förändringarna 
inom utbildningssystemet och att alla ungdomar i slutänden blev föremål för 
utbildningspolitiska ambitioner ges inledningsvis en beskrivning av den 
situation som uppstod med den nya ungdomsarbetslösheten på 1970-talet 
och framväxten av det kommunala uppföljningsansvaret.   

Det kommunala uppföljningsansvaret/ungdomsgarantin192 

Ansvaret för de ungdomar som av olika anledningar inte påbörjade eller 
fullföljde sin gymnasieutbildning låg fram till 1970-talet på arbetsmark-
nadsmyndigheterna. Inte heller i den läroplan för gymnasieskolan som kom 
1971 (Lgy 70) uppfattades skolan ha ansvar för ungdomar utanför skolan.193 
Den ökande ungdomsarbetslösheten kom att förändra situationen och i 1973 
års valrörelse förekom begreppet ungdomsgaranti frekvent. I grunden hand-
lade det om att skolan borde vara bäst lämpad att ta hand om denna yngsta 
grupp av arbetslösa och frågan kom att behandlas av bl. a. sysselsättningsut-
redningen som tillsattes 1974. Redan året därpå vidtogs en rad åtgärder för 
att ta ett samlat grepp om ungdomsarbetslösheten. 

Med propositionen som följde på utredningen om skolans inre arbete in-
fördes skolans ansvar att aktivt förebygga arbetslöshet hos landets 16- och 
17-åringar.194 Åldersgränsen förlängdes senare till 18 år och skolan ålades ett 
ansvar att följa upp alla kommunens ungdomar så att de inte hamnade i syss-
lolöshet. Det formella ansvaret för ungdomarna lades på skolstyrelsen. Den 
lokala skolstyren skulle i samarbete med den lokala arbetsförmedlingen och 
sociala myndigheter bedriva en uppföljande studie- och yrkesorientering för 
de ungdomar som efter avslutad grundskola varken arbetade eller studerade. 
För den praktiska uppläggningen av arbetet inrättades de s.k. SSA-råden, 

                                 
192 Innehållet i avsnittet är i huvudsak hämtat från den separata historiebeskrivning som gjor-
des av Skola-Arbete-utredningen SOU 1989:113 Ungdomars kompetens. Vägar in i framti-
dens kunskapssamhälle. Betänkande av skola-arbete-utredningen. Stockholm: Liber/Allmänna 
förlaget, bil 3. Detta har kompletterats med uppgifter ur Svensson, L.G. (1993). Kommunalt 
uppföljningsansvar: en samhälls- och organisationsstudie av villkoren för ungdomars karriä-
rer. Göteborgs universitet: sociologiska institutionen. 
193 När direktiven till utredningen om skolans inre arbete (U 1970:63) skrevs 1970 omnämn-
des s.k. underpresterande elever. Det var sådana som lämnade grundskolan och som var otill-
räckligt förberedda både för yrkesliv och fortsatta studier. När proposition 1971:34, om stu-
die- och yrkesorientering i grundskola och gymnasieskola, kom talades det om de socialt 
handikappade eleverna i skolan, men inte om några ungdomar som fallit utanför skolramen. 
194 Regeringens proposition 1975/76:39 om skolans inre arbete m.m.   
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d.v.s. regionala och lokala samverkansgrupper mellan skola, samhälle och 
arbetsliv.  

Med den ungdomsproposition som antogs i maj 1980 markerades att sko-
lan bar huvudansvaret för eleverna.195 Arbetsförmedlingen fick endast bidra 
till sysselsättning då alla andra möjligheter prövats. Beredskapsarbeten och 
arbetsmarknadsutbildningar togs bort. I stället utökades antalet platser i 
gymnasieskolans reguljära utbildning. Därtill inrättades åtgärder i form av 
bl.a. introduktionsprogram. 1983 lagfästets hemkommunernas uppföljnings-
ansvar i skollagen och knöts till skolstyrelsen. Detta kompletterades också 
med ett åtgärdsansvar. Skolstyrelsen fick därmed det totala ansvaret för både 
utbildning och arbete när det gällde omyndiga ungdomar.196 För detta utbetala-
des villkorade statsbidrag. Den grundläggande strukturen hade därmed föränd-
rats när det gällde att ta hand om ungdomar som av olika anledningar hamnat 
utanför gymnasieskolan.  

Det kan mot bakgrund av detta konstateras att 1970-talet på många sätt 
innebar en ny fas i utvecklingen av den integrerade gymnasieskolan.197 Insat-
ser för ungdomar under 18 år med enbart grundutbildning skulle hädanefter 
huvudsakligen hanteras som utbildningspolitik. Genom statliga regleringar 
gällande det kommunala uppföljningsansvaret skulle kommunerna utveckla 
lokala verksamheter för att ta hand om ungdomar som av olika anledningar 
hamnat utanför gymnasieskolan.  

För att kunna tillgodose fler ungdomars möjlighet till gymnasieutbildning 
tillsattes också gymnasieskolgruppen, vars arbete 1975 ledde fram till en 
försöksverksamhet där ett antal kommuner arbetade med ett annorlunda 
kursutbud (däribland kortare yrkesinriktade kurser), flexiblare organisation, 
ändrade intagningsregler och förstärkt studie- och yrkesorientering. Försla-
gen fanns med som grund för direktiven till den kommande gymnasieutred-
ningen.  

SOU 1981:96 En reformerad gymnasieskola  

Utgångspunkten för denna utredning var de konstaterade bristerna i gymna-
sieskolans reella integrering, både innehållsmässigt och studieorganisato-
riskt. Under det gemensamma taket fanns tre klart åtskilda grupper av linjer, 
med rötter i förslag från tre separata kommittéer. De organisatoriska refor-
merna var gjorda och i utredningen betondes att det var dags att koncentrera 
sig på det inre arbetet i skolan, på en löpande förnyelse av innehåll och ar-
betssätt.  Skillnaderna mellan de yrkesförberedande och studieförberedande 

                                 
195 Regeringens proposition 1979/80:145 om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i 
gymnasieskolan m.m. 
196 1985 ändrades skollagens reglering i den meningen att driftsansvaret i delar övergick till 
kommunstyrelsen. 
197 Att AMS och SÖ i början av 1979 gemensamt skrev till regeringen för att markera att man 
i stället för arbetsmarknadspolitiska insatser borde prioritera utbildningspolitiska åtgärder då 
dessa på längre sikt ansågs utgöra det bästa alternativet, illustrerar övergången. 
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linjerna skulle utjämnas och arbete för en reell integrering, med en gymna-
sieskola för alla, skulle inledas. Om det som skulle åstadkommas var en 
gymnasieskola för alla skulle dessa ”alla” också, enligt utredningen, vara 
utgångspunkten för reformeringen. Gruppen svaga och omotiverade elever 
identifierades därför som något av nyckelgrupp för genomförandet av den 
integrerade skolan. Hur skulle skolan t.ex. hantera det faktum att spännvid-
den mellan elevernas förutsättningar att gå igenom gymnasieskolan med 
fullgott resultat skulle komma att öka? För utredningen var detta en mycket 
central fråga:  

Det skall vara en skola för alla ungdomar. Skolans uppgift är att hjälpa varje 
elev att ta till vara sina förutsättningar. Proportionsvis större insatser måste 
komma elever inom de utsatta grupperna till del utan att andra elevers berät-
tigade krav på hjälp och stimulans att vidareutveckla sina förutsättningar får 
eftersättas.198  

 
I fokus för arbetet fanns den grupp elever som hade speciella svårigheter 
inför och i gymnasieskolan. Dessa betecknade utredningen som de ”skoltröt-
ta”. Orsakerna kunde, menade utredningen, vara flera. Det kunde handla om 
allt från inlärningssvårigheter, sociala problem och otillräckligt stöd hem-
ifrån till svårigheter att anpassa sig till skolans krav och en upplevelse av 
teoretisk meningslöshet. För denna grupp elever måste både den reguljära 
studieorganisationen göras mer avpassad och behovsinriktade åtgärder kunna 
sättas in. Eftersom elevernas problem som regel var mycket individuella, 
måste lösnigarna vara flexibla. Exempel som nämndes var studier på halvfart 
med praktiska inslag, enbart studier på halvfart, praktisk verksamhet med 
utbildningsinslag eller helt individualiserade utbildningsgångar. Allt detta 
skulle kräva personella och materiella resurser utöver det vanliga och därför 
efterlyste utredningen mer riktade resurser och kriterier för hur dessa skulle få 
användas. Det talades om en kommunalt inriktad förstärkningsresurs. 

Enligt utredningen fanns det tydliga tecken på att gymnasieskolan inte 
lyckades locka fram det bästa ur eleverna. Skolverksamheten borde därför 
byggas på en genomtänkt grundsyn på eleverna och undervisningen. Med en 
helhetssyn på elev och människa som en reflekterande varelse, med nyfiken-
het och sociala behov, skulle skolarbetet som helhet utformas så att alla ele-
ver skaffade sig lust att lära och erbjöds möjligheter att utveckla personlig-
het, självkänsla, intellekt och känsloliv. Detta skulle prägla verksamheten 
och gå igen i inlärningssituationer och undervisning. Varje elev skulle un-
dervisas på en för dem anpassad kravnivå med variation i upplägg och sär-
skilda hänsynstaganden. Koncentrationsläsning, samlade arbetspass och 
studiegrupper skulle ge en lugnare arbetsrytm, fördjupning och större kvali-
tativ behållning. Tiden skulle därutöver kunna utnyttjas bättre, eleverna skul-

                                 
198 SOU 1981:96 En reformerad gymnasieskola. Betänkande avgivet av 1976 års gymnasieut-
redning. Stockholm: Liber/Allmänna förl, s 63. 
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le kunna ha större inflytande över sin situation och arbetsformerna skulle 
kunna utvecklas. Sammantaget menade utredningen att studieorganisationen 
och arbetsformerna inte gav ett fullgott pedagogiskt utbyte. En mångfald 
arbetsformer och metoder borde därför prövas och utvecklas. För att utveck-
la sin förmåga att ta ansvar borde t.ex. möjligheterna till handledning öka. 
Eleverna borde dessutom betraktas som medspelare i upplägget av studierna. 

Av sociala, pedagogiska och ekonomiska skäl menade utredarna att linje-
systemet borde ifrågasättas. Det uppfattades som för stelt. Många skoltrötta 
hamnade på ”fel” alternativ och hade svårt att finna sin plats. Utredningen 
föreslog därför en ordning med kombination av stadga och flexibilitet, där 
alternativen också attraherade de minst motiverade. Förslaget till ny studie-
organisation som presenterades, med två- och treåriga program som bas, var 
ett ”samlat” förslag, med många delmoment. Inte minst för den ”svagare” 
gruppen elever föreslogs t.ex. att den första tiden inom gymnasieskolan skul-
le vara öppnare och inte så raskt leda till hård specialisering.199 Eleven skulle 
få god tid på sig att finna de bästa alternativen, i förhållande till förmåga och 
intresseinriktning och omval skulle bli mer tillåtet och inte innebära förlora-
de studieår. En mängd kompletteringsmöjligheter skulle därtill inrättas, för 
att ingen elev skulle behöva hamna i en återvändsgränd. Utredningen föreslog 
också en försöksverksamhet med individuellt inriktade program, för dem som 
trots alla insatser skulle komma att falla utanför de flexibla ramarna. Vidare 
presenterades en rad förslag när det gäller tidsramarna för skolan, varav en ny 
terminsindelning kan nämnas som ett exempel på åtgärder för att underlätta 
inträdet i gymnasieskolan. 

För att kunna tillgodose det stora behovet av variation i undervisningen, 
föreslogs vidare en uppdelning av de allmänna färdighetsämnena och karak-
tärsämnena i grund- och tilläggskurser. De senare skulle öka inslagen av 
valfrihet både när det gällde vilka kurser och hur många den enskilde skulle 
läsa. Sammantaget skulle det råda stor frihet att inom ramen för hela det nya 
kurssystemet välja innehåll, metodik och tillämpningsområden. 

Utgångspunkten för hela utredningen var att få till stånd en ökad integre-
ring. Även om många av ledamöterna ansåg att uppdraget egentligen var allt 
för omfattande gjordes ett seriöst försök att identifiera vad en sådan reform 
skulle kräva av de olika nivåerna. Åtgärder presenterades därför inte bara på 
organisatorisk, utan även på pedagogisk och individuell nivå. Förslagen gick 
långt in över klassrumsgränsen och handlade både om olika integreringsåt-
gärder och flexibilitet för individualisering. Med andra ord diskuterade ut-
redningen ingående såväl det pedagogiska dilemmat som lösningar på detta. 
Påfallande uppmärksamhet ägnades åt att precisera vad en pedagogisk diffe-
rentiering i praktiken skulle kräva av lärarna och vilka möjligheter den integ-
rerade gymnasieskolan erbjöd. Inte minst gällde detta möjligheten till tids-

                                 
199 Konkret innebar detta att det skulle finnas ett fåtal utbildningsområden med breda ingång-
ar, en sektorsindelad skola, där det definitiva beslutet om studieprogram sköts till termin tre.  



 106 

differentiering. Detta kompletterades med olika former av organisatorisk 
differentiering, i form av t.ex. individuella program.200 

Prop 1983/84:116 om gymnasieskola i utveckling 

Gymnasieutredningens förslag behandlades huvudsakligen i proposition 
1983/84:116 om gymnasieskola i utveckling. I stort handlar propositionens för-
slag om: 
 

- att stegvis reformera gymnasieskolan 
- att en femårig försöksperiod skulle inledas där förslag prövas och 

konkretiseras 
- att gymnasieskolan måste göras mer flexibel eftersom den nu skall ta 

emot alla ungdomar 
- att övergången mellan grund- och gymnasieskola skulle göras mjuka-

re 
- att det för ungdomar med svårigheter skulle erbjuds varvning mellan 

gymnasial och annan verksamhet 
- att flexibiliteten skulle öka genom möjligheter till fördjupningsstudier 

och nya typer av påbyggnadsutbildningar, liksom möjligheter att byta 
studiealternativ 

- att specialarbetet återinfördes  
- att försöken med decentraliserade kursplaner utökades 
- att arbetet med skolans inre arbetsmiljö skulle fokuseras genom t ex 

koncentrationsläsning och andra satsningar på den enskilde elevens 
studiesituation 

 
Många av utredningens tankegångar lyftes fram. Några konkreta beslut 
handlade det emellertid inte om, utan som föredragande statsrådet Hjelm-
Wallén uttryckte det: idéerna och förslagen ”är i huvudsak av principiell 
karaktär” och skall ses som ”riktlinjer för en reformering av gymnasiesko-
lan”.201  

Propositionen kan grovt delas in i två delar. Den ena tog upp de principi-
ella frågorna, som i grunden väckts av gymnasieutredningen och för vilka 
regeringen inte ansåg sig redo att fatta beslut. Den föreslog i stället en fem-
årig försöks- och utvecklingsverksamhet. Den andra delen gällde frågor som 
särskilt berörde den yrkesinriktade utbildningen. Här var regeringen än mer 
                                 
200 Möjligen hänger den detaljerade genomarbetningen samman med att utredningens ordfö-
rande under andra delen av utredningstiden var Urban Dahllöf. Denne hade, som tidigare 
uppmärksammats, under slutet av 1960-talet lagt grunden för ramfaktorteorin och många av 
utredningens resultat uppmärksammar just ramarnas betydelse för det konkreta utfallet. Dahl-
löf själv menar att man i utredningsarbetet utnyttjade det friutrymme som direktiven gav och 
att utredningen försökte ta ett samlat grepp om gymnasiefrågan. I efterhand anser han att det 
är många förslag som fortfarande har bärkraft, men som aldrig förverkligats. (Källa: Intervju 
med Urban Dahllöf 2001-03-27)  
201 Regeringens proposition 1983/84:116 om gymnasieskola i utveckling, s 3. 
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återhållsam och valde att föreslå en översyn över hela området gymnasial 
yrkesinriktad utbildning (ÖGY). Avsnittet om den yrkesinriktade utbildning-
en har en ”teknisk” fokuseringen, även när det t.ex. handlade om lärarfort-
bildning. När regeringen berörde frågan hur undervisningen bedrevs nämn-
des förvisso att det är av vikt att undervisningen ”…verkligen organiseras 
och bedrivs utifrån den pedagogiska grundsyn som ges i läroplanens mål 
och riktlinjer”.202 Det var emellertid så nära den praktiskt-pedagogiska nivån 
man kom. Förutsättningar för en ambitionshöjning uppmärksammades inte 
alls, den svage och omotiverade eleven var inte närvarande i formuleringar-
na.   

Vilka resonemang om heterogeniteten och lärarnas förmåga att hantera 
den återfinns då i den första delen av propositionen? Till att börja med fast-
slogs att utbildningspolitikens mål är att främja samhällets utveckling mot 
välfärd, demokrati och jämlikhet och att skapa förutsättningar för den en-
skilde att bli en fri, självständig och demokratisk människa. Alla människor 
skulle ”…få möjlighet till den frihet i form av självkänsla, självförtroende 
och personlig utveckling som kunskap utgör grunden för”.203 Här slogs också 
fast att den fortsatta utvecklingen av gymnasieskolan skulle bygga vidare på 
dessa mål. Med andra ord betonades gymnasieskolans demokratiska syfte. 
För att erbjuda meningsfulla utbildningsalternativ för alla ungdomar skulle 
det komma att krävas en anpassning av såväl innehåll som organisation och 
arbetssätt.  

Redan här syns spår av gymnasieutredningens förslag. Vad som kan be-
traktas som nytt är erkännandet av gymnasieskolan som reellt obligatorisk. 
Förvisso hade det sedan 1960 års gymnasieutredning funnits med som utta-
lad ambition att bereda alla ungdomar plats, men nu uttryckte regeringen att 
det egentligen inte fanns något reellt alternativ till studier. Det räckte därför 
inte längre att ställa utbildningsplatser till förfogande, man måste också ge 
alla ungdomar möjlighet att fullfölja en utbildning. Betydelsen av ett föränd-
rat innehåll och arbetsformer inom gymnasieskolan för att möta dessa nya 
grupper, som annars skulle hamna inom det kommunala uppföljningsansva-
ret, lyftes fram. Eftersom dessa båda verksamheter, enligt propositionen, var 
att betrakta som kommunicerande kärl borde det tas ett gemensamt och sam-
lat grepp om problematiken.  

I propositionen upprepades gymnasieutredningens förslag om den inre ar-
betsmiljöns betydelse, den personliga utvecklingen och mognadsprocessen, 
möjligheten för ungdomar att påverka sin studiesituation, det ökade ansvars-
tagandet, betydelsen av meningsfulla studiealternativ och att tidigt uppmärk-
samma särskilda stödbehov, samt arbetet med att åstadkomma lust för läran-
de bottnat i självkänsla och självförtroende. Konkreta insatser delade reger-
ingen in utifrån förslag som syftade till att öka elevernas inflytande (flexibi-

                                 
202 Regeringens proposition 1983/84:116 om gymnasieskola i utveckling, s 54. 
203 Ibid, s 5. 
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litet, studiekontrakt, personlig handledning och ökade sociala inslag) och 
sådana som syftade till en mindre splittrad studiesituation m.m. (koncentra-
tionsläsning, sammanhållna studiepass, föreningsverksamhet och fördjup-
ningsstudier). Särskilt utrymme ägnades åt den flexibla gymnasieskolan och 
övergången mellan grund- och gymnasieskola, liksom den inre arbetsmiljön. 
Regeringen redogjorde också utförligt för tänkbara orsaker till varför elever 
utvecklats till svaga eller skoltrötta och hänvisade till flera av gymnasieut-
redningens förslag om hur man kunde möta den grupp som aldrig nådde 
gymnasiet eller ”trillade ur”. Den bästa lösningen för denna grupp betonades 
vara så mycket tid i utbildning som möjligt och att eleverna tidigt inordnades 
i den reguljära undervisningen och där fick nödvändigt stöd. Varvad utbild-
ning kunde för somliga vara ett alternativ. Förslaget till kursutformning skul-
le öka möjligheten att fånga upp de svagare eleverna och man ställde sig 
också positiv till påbyggnadsutbildningar. 

När det gällde det pedagogiska arbetet betonades vidare att inlärning och 
personlighetsutveckling hängde ihop. I all undervisning skulle eleven vara 
huvudpersonen. För att erbjuda alla elever möjlighet att utveckla inte bara 
sina kunskaper, utan också sin självkänsla och sitt känsloliv i en för indivi-
den anpassad takt menade regeringen att kontakten mellan lärare och elev 
var avgörande. Undervisningsmiljön måste stå i centrum om alla ungdomar 
skulle ”…kunna leva med och få tillfredsställelse av sitt arbete i gymnasie-
skolan”.204 Man exemplifierade detta med utförliga resonemang ur Alva 
Myrdals inlägg i gymnasieutredningens debattbok. Därtill kommenterades 
konsekvenserna för den enskilda läraren av en mer individuellt inriktad stu-
dieplanering. Regeringen menade t.ex. att det var angeläget att starta ett ut-
vecklingsarbete som syftade till att åstadkomma ett aktivare klassförestån-
darskap. Inom ramen för verksamheten skulle man pröva att stimulera ele-
verna att ställa krav på sig själva och på skolan. Skolan skulle också utgöra 
basen för deras sociala träning.  

Många av gymnasieutredningens tankegångar gick igen i propositionen. 
Med andra ord uppmärksammades gymnasieskolans nya förutsättningar både 
när det gäller de elever den förväntades ta emot och vad detta kräver på den 
pedagogiska praktiken. Medan gymnasieutredningen lyfte fram olika former 
av differentieringsåtgärder fokuserade propositionen emellertid på den peda-
gogiska differentieringen. Genom att endast föreslå försöksverksamhet och 
översyn av yrkesutbildningen sköts frågorna på framtiden och delade upp 
den fortsatta processen i separata delar. 

Med fokus på yrkesutbildningen 

Ett konkret resultat av propositionen om gymnasieskolans utveckling blev 
översynen av den gymnasiala yrkesutbildningen (ÖGY). Om utvärderingen 

                                 
204 Regeringens proposition 1983/84:116 om gymnasieskola i utveckling, s 36. 
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av försöksverksamheten räknas in pågick arbetet i åtta år, med en mängd 
utredningar som resultat. I det följande behandlas dessa under tre rubriker: 
 

1. Expertgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen205 
2. Proposition 1987/88:102 Utvecklingen av yrkesutbildningen i gym-

nasieskolan 
3. Utvärdering av försöksverksamhet med 3-årig yrkesinriktad utbild-

ning 

Expertgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen206 

I juni 1984 började arbetsgruppen för en översyn av den gymnasiala yrkes-
utbildningen (ÖGY) sitt arbete. Ett och ett halvt år senare presenterade den 
sitt slutbetänkande, bestående av två delar. I den första (SOU 1986:2) redo-
visades förslag till riktlinjer för yrkesutbildningen, medan den andra bestod 
av olika sektorsanalyser (SOU 1986:3). Eftersom de relevanta diskussioner-
na i förhållande till avhandlingen förs i den första delen avgränsas genom-
gången till denna  

Uppgiften för arbetsgruppen var att analysera behovet av utveckling och 
förnyelse av den gymnasiala yrkesinriktade utbildningen. Det konstaterades 
inledningsvis att 1980-talets yrkesutbildning gick i de fotspår som lagts i och 
med 1960-talets utredningsarbete och som med reformbeslutet 1968 kommit 
att innebära en utökning av antalet allmänna ämnen. Förhoppningen hade 
varit att man skulle attrahera elever som tidigare valt teoretiska utbildnings-
vägar och öppna portarna för nya elevgrupper. Drygt tio år senare kunde det 
konstateras att ambitionen till del hade förverkligats. 76 procent av eleverna 
gick läsåret 1984/85 på yrkesinriktade linjer. Avsikten var emellertid att 
gymnasieskolan inte skulle ge en färdig, utan endast påbörjad, yrkesutbild-
ning. Den tvååriga utbildningen skulle följas av ett års färdigutbildning i 
företagen, något som långt ifrån uppfylldes inom alla yrkesområden. Man 
stod därför inför en verklighet där kvaliteten på de olika yrkesutbildningarna 
varierade väsentligt. För att öka kvaliteten på yrkesutbildningen föreslog 
arbetsgruppen i huvudsak att: 

 

                                 
205 Expertgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen (ÖGY) tillsattes somma-
ren 1984 för att se över behovet av utveckling i och förnyelse av den gymnasiala yrkesutbild-
ningen. I mars 1986 överlämnade den sina förslag. Slutbetänkandet består av två delar: SOU 
1986:2 En treårig yrkesutbildning: betänkande. D 1, Riktlinjer för fortsatt arbete. Stockholm: 
Liber/Allmänna förlaget. SOU 1986:3 En treårig yrkesutbildning: betänkande. D 2, Beskriv-
ningar och förslag för utbildningssektorerna. Stockholm: Liber/Allmänna förlaget. Utöver 
dessa avlämnade gruppen fyra delrapporter: Avtal om arbetsförlagd utbildning (DsU 1985:9), 
Yrkesutbildningen inför 1990-talet (DsU 1985:13), Kostnader för gymnasieskolutbildningen 
(DsU 1985:13) och Fortbildning för yrkeslärare (DsU 1986:1).  
206 I genomgången av dessa dokument har jag haft god hjälp av arbetsgruppens egen samman-
fattning i Dellham, C. (1986). Yrkesutbildning i förändring. Huvuddragen i ÖGY:s förslag. 
En skrift utgiven av ÖGY:s sekretariat och arbetsmarknadens yrkesråd. Stockholm: ÖGY. 
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- färdigutbildningen skulle ingå som en del av grundutbildningen 
- en fullständig yrkesutbildning skulle omfatta tre år 
- utbildningen skulle förläggas både till skola och arbetsplats 
- allmänna ämnen alltid skulle ingå – i ökad omfattning 
- samverkan mellan skola och arbetsliv skulle öka 

 
På vilka sätt uppmärksammades då den framtida gymnasieskolans heteroge-
nitet och åtgärder för att hantera denna? 

När de allmänna ämnena diskuterades uppmärksammades samtidigt ele-
vers skilda förutsättningar. Arbetsgruppen menade att det fanns en grupp 
elever som var dåligt motiverade att tillägna sig den teori som ansågs viktig 
även på de yrkesinriktade studievägarna. Dessa elever var skoltrötta eller 
hade mött allt för många misslyckanden i grundskolan. Genom att knyta an 
de teoretiska ämnena till karaktärsämnet och genom att i högre grad koncent-
rera studieinledningen till karaktärsämnen, med betoning på det yrkesprak-
tiska kunnandet, skulle eleverna stimuleras att längre fram under studietiden 
komplettera med teoretiska inslag. Arbetsgruppen konstaterade att det kunde 
vara problematiskt att konstruera en gymnasieskola som i takt med alla in-
tressegruppers krav samtidigt var en gymnasieskola för alla. Det faktum att 
representanter från yrkesnämnder och branscher vid olika hearings framfört 
önskemål om ambitionshöjningar, men i stort sett aldrig lämnat förslag till 
hur man skulle kunna underlätta studierna för elever med svårigheter visade 
detta med tydlighet. Därför föreslogs en rad åtgärder för att skapa bättre 
förutsättningar att nå målet. Dessa handlade om att införa introduktionsperi-
oder, skapa en klart inriktad studieinledning med färre allmänna ämnen, 
inrätta ett modulsystem med möjligheter till individuella val, kompetensrela-
tera utbildningen med bl.a. olika mycket tid beroende på elevernas förutsätt-
ningar, låta elevernas förstahandsval få större genomslagskraft samt inrätta 
studiekontrakt mellan skolan och eleven. Den traditionella stödundervis-
ningen ansågs på intet sätt tillräcklig.  

Arbetsgruppen påpekade också att ingen av dessa åtgärder skulle vara 
meningsfull att genomföra ensam. Tillsammans bildade de emellertid ett 
mönster som gruppen betraktade som gynnsamt för eleverna. Förutom dessa 
innehållsliga och organisatoriska åtgärder menade den också att skolans 
arbetssätt, arbetsformer och läromedel skulle behöva anpassas.  

Arbetsgruppen konstaterade att en omfattande fortbildning nyligen hade 
startats inför reformeringen av gymnasieskolan. Programmet hade till syfte 
att göra skolan och lärarna bättre rustade att ta emot alla elevgrupper och att 
göra skolan meningsfull även för elever med svårigheter. Metodiska frågor 
såsom arbetssätt, stoffurval, hur ett behovsstyrt resursutnyttjande och en 
mjukare övergång från högstadiet kunde åstadkommas ansågs vara centrala. 
Det påpekades också att det var synnerligen angeläget att yrkeslärarna enga-
gerade sig i denna fortbildning. Med målet att åstadkomma ”en gymnasie-
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skola för alla” skulle det komma att kräva nytänkande både vad gällde ar-
betsformer och en ökad social kompetens hos lärarna. 

Arbetsgruppen arbetade utifrån att den framtida yrkesutbildningen skulle 
ha en ambitionshöjning som mål och vara till för alla. Detta skulle i sin tur 
kräva insatser på innehållslig, organisatorisk och pedagogisk nivå. Gruppen 
föreslog således en kombination av organisatorisk och pedagogisk differen-
tiering och såg inget problem i att en del elever skulle kunna behöva utesluta 
det som kallades olika moduler för att kunna hänga med i studietakten och 
läsa in dessa senare på t.ex. komvux. Den pedagogiska differentieringen 
gavs ett innehåll och det är tydligt att även organisatorisk differentiering 
liksom tids- och innehållsdifferentiering skulle kunna bli tänkbara verktyg 
för att möta alla elevers behov. Flera av förslagen från 1976 års gymnasieut-
redning upprepades och det togs ett samlat grepp om yrkesutbildningen, 
något som går igen i de konkreta resonemangen om vad hela satsningen 
skulle kosta och vem som skulle betala.  

Proposition 1987/88:102 Utvecklingen av yrkesutbildningen i 
gymnasieskolan 

Propositionen redovisade huvuddragen i ÖGY:s förslag och ställde sig lik-
som remissinstanserna i huvudsak positiva till dessa. En modernisering av 
yrkesutbildningen brådskade, men för att vara säker på att rätt väg valdes före-
slog regeringen en treårig försöksperiod med ”…förlängd, moderniserad och i 
högre grad arbetsplatsförlagd utbildning”.207 Denna skulle inledas läsåret 
1988/89 och omfatta 5000 intagningsplatser vart och ett av de tre åren.208 För-
söksverksamheten skulle samordnas med ett utvecklingsarbete i syfte att 
förbättra kvaliteten på gymnasieskolans yrkesutbildning. En särskild utreda-
re skulle tillsättas för detta.  

I propositionen konstaterades att grundskolans målsättning blivit gymna-
sieskolans utmaning, genom att så gott som varje 16-åring sökte sig dit. Det 
betonades att alla ungdomar har olika förutsättningar, men samma värde, och 
att var och en skulle ha rätt till en god utbildning. För dem som av olika an-
ledningar utvecklat skoltrötthet och i stället önskade gå ut i yrkesutbildning 
skulle skolan ta yrkesplanerna på allvar och lägga upp en yrkesutbildning i 
samspel med arbetsplatserna. Dessa elever skulle få erfara att gymnasiesko-
lan var en ny och annorlunda skolform jämfört med grundskolan. De skulle 
också få uppleva en utbildning som var tydligt yrkesinriktad i starten och 
som sedan successivt breddades upp med fler allmänna ämnen och mer 
avancerad yrkesteori. Över huvud taget skulle gymnasieskolan ges en sådan 
struktur att låsningar och återvändsgränder för den enskilde i möjligaste mån 
undveks.  

                                 
207 Prop 1987/88:102 Utvecklingen av yrkesutbildningen i gymnasieskolan, s 1. 
208 Platsantalet kom längre fram att utökas till 6000 platser läsåret 1988/89 och 10 000 läsåret 
1989/90. 
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Propositionen uppmärksammade också de skoltrötta eleverna och menade 
att förslagen syftade till att skapa en balans mellan elevernas önskemål och 
förutsättningar och att tillfredsställa kraven på kvalitet. Särskilda insatser 
kunde emellertid göras, exempelvis i form av en klar yrkesinriktning med 
arbetsplatsförlagd utbildning så tidigt som möjligt. Inslaget av allmänna 
ämnen skulle också minskas det första året. Förstahandsvalets betydelse 
lyftes fram, liksom en ny form av statsbidrag med frihet att fördela resurser 
efter lokala behov. En annan åtgärd för att möta elevers olika förutsättningar 
var modulindelningen. På denna väg skulle eleverna kunna uppnå samma 
kompetens, men på olika lång tid.209 Om eleverna trots dessa åtgärder hade 
påtagliga studiesvårigheter kunde de erbjudas minskad studiekurs eller för-
längd utbildningstid. Vidare menade regeringen att en alternativ form av 
yrkesutbildning skulle kunna förekomma, där eleverna i huvudsak studerade 
kärnämnen enskilt och till stor del tillbringade sin tid på arbetsplatsen (gym-
nasial lärlingsutbildning). Studieformen skulle bl.a. kunna ges av personliga 
skäl. 

Utgångspunkten för propositionen var att gymnasieskolan inte bara skulle 
vara till för alla ungdomar, den skulle också vara bra för alla. Den ambitio-
nen gjorde att gymnasieskolan i framtiden inte skulle kunna utformas lika för 
alla. Propositionen gick emellertid ett steg längre än ÖGY:s förslag när det 
gällde de allmänna ämnena. Alla eleverna i försöksverksamheten skulle stu-
dera svenska, engelska, samhällskunskap, idrott och ett obligatoriskt tillvals-
ämne. Detta föreslog man trots att flera remissinstanser var tveksamma till 
hur förändringen skulle påverka de svagare eleverna.210 Regeringen menade 
att ett sätt att öka elevernas intresse och ambition kunde vara att knyta an till 
studievägens karaktärsämnen. Över huvud taget betonades värdet av ämnes-
samverkan som pedagogisk metod. Inte minst gällde det svenskämnet och 
arbetet för att väcka elevernas intresse och lust. För svenskämnet ville reger-
ingen också utöka förstärkningsresursen så att gruppstorlekarna skulle kunna 
minskas. Stora förhoppningar ställdes till de försök som pågick med metod-
utveckling. En framgångsrik strategi för förnyelse och kvalitetshöjning av 
den yrkesinriktade utbildningen skulle, enligt propositionen, kräva en sam-
ordning av nya kursplaner, läromedel, investeringar i utrustning och sats-
ningar på lärarfortbildning. För detta skulle särskilda medel avsättas. Fort-
bildningsmöjligheterna för yrkeslärare direkt engagerade i försöksverksam-
heten betonades. 

Propositionen följde i huvudsak de förslag som presenterades av ÖGY. 
Regeringen ägnade också betydande utrymme åt såväl elevernas utgångs-
punkter som den praktiska genomförandenivån. Samtidigt som betoningen 

                                 
209 Man påpekade särskilt att detta inte fick innebära att elever med studiesvårigheter tvinga-
des byta elevgrupper och kamrater. Den sociala gemenskap som gavs inom ramen för klassen 
ansågs betydelsefull för grundläggande trygghet och självförtroende.  
210 Det framtida kursplanearbetet skulle dessutom få i uppgift att pröva om det på vissa stu-
dievägar kunde vara motiverat att införa större utbildningsinslag av allmän karaktär. 
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lades på pedagogisk differentiering, öppnades det upp för såväl tids- som 
innehållsdifferentiering. Organisatoriska uppdelningar kunde också tillåtas. 
Med propositionen tog regeringen ett avgörande steg i riktning mot den ge-
mensamma kunskapsbas som skulle slås fast i gymnasiepropositionen några 
år senare. Alla skulle oavsett utbildningsväg läsa gemensamma ämnen. Med 
pedagogisk differentiering och programanknytning skulle detta kunna reali-
seras. 

Försöken skulle följas av en uppföljning, men det förelåg en otydlighet 
gällande hur långt uppföljningen skulle sträcka sig i förhållande till genom-
förandet. Skulle det praktiska genomförandet ingå i uppdraget? I propositio-
nen omnämndes att de yrkespedagogiska frågorna självfallet måste belysas i 
framtiden, men att detta låg inom SÖ:s ordinarie ansvarsområde. Det samma 
gällde uppföljningar av effekter om en ökad andel allmänna ämnen i yrkes-
utbildningarna och de metodfrågor som kunde kopplas till förändringen.  

En intressant aspekt av utbildningspolitiken som uppmärksammades i 
propositionen var betydelsen av ett utbildningspolitiskt signalsystem för att 
anpassa utbildningsväsendet efter de skilda behov som finns i det omgivande 
samhället. Med signalsystem menades den process som krävs för att sända 
och motta signaler om förändringsbehov i utbildningssystemet.  

Utvärdering av försöksverksamhet med 3-årig yrkesinriktad utbildning 
(UGY)  

Utvärderingen av försöksverksamheten presenterades i form av två delredo-
visningar, en specialstudie och ett slutbetänkande.211 Enligt direktiven skulle 
utredningen koncentrera sig på frågeställningarna: 

- Hur påverkas tillgången på platser för arbetsförlagd utbildning av 
konjunkturläge och ortens storlek och näringsstruktur? 

- Vilka effekter får en förlängd utbildning på rekryteringen av elever 
till yrkesinriktad utbildning? 

- Är det möjligt att arbetsplatsförlägga stora delar av utbildningen och 
samtidigt ha högt ställda krav på kvalitet? 

- Tillhandahåller arbetsplatserna utbildade handledare? 
- Hur fungerar samarbetet mellan arbetslivet och skolan? 
- Träffas de avtal som behövs dels mellan skolhuvudmän och arbetsgi-

vare, dels mellan arbetsgivare och arbetstagare? 

                                 
211 Utvärderingen av försöksverksamhet (UGY) innehöll följande betänkanden: SOU 1989:90 
Utvärdering av försöksverksamhet med 3-årig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan: 
betänkande. Rapport 1. Första året. Stockholm: Allmänna förlaget. SOU 1989:106 6000 
platser och 10 000 platser för försök i gymnasieskolan. Hur, var och varför?: betänkande. Av 
utredningen angående utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbild-
ning i gymnasieskolan. Stockholm: Allmänna förlaget. SOU 1990:75 Utvärdering av försöks-
verksamhet med 3-årig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan: betänkande. Rapport 2. 
Andra året. Stockholm: Allmänna förlaget. SOU 1992:25 Utvärdering av försöksverksamhe-
ten med 3-årig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan: betänkande. Slutrapport. Stock-
holm: Allmänna förlaget. 
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- Vilka kostnader uppstår för staten, skolhuvudmännen och arbetsgi-
varna? 

 
Det är således endast en frågeställning, den om rekrytering, som berör frågan 
om heterogenitet och differentiering. Vid en genomgång av de olika doku-
menten visar det sig också att det som studerades gjordes med utgångspunkt 
i ett socialt snedrekryteringsperspektiv, d.v.s. med fokus på andra aspekter 
än de som är av intresse här. I övrigt behandlar de olika utredningarna fråge-
ställningarna beroende på var i kedjan av dokument de presenteras. Av bety-
delse var också när de presenterades i förhållande till det stora gymnasiebe-
slutet. Medan de första andades tidsbrist, inramades den sista av en slags 
uppgivenhet, eftersom propositionen om gymnasieskolans framtida utveck-
ling då redan hade lagts. Regeringen inväntade således inte utvärderingen av 
ÖGY-försöken trots att majoriteten av remissinstanserna ansåg att man borde 
ha gjort det för att skapa underlag för förbättringar.212 I propositionen påpe-
kades endast att denna skulle komma att vara av största betydelse för att 
genomföra reformen i praktiken.  

I jämförelse med tidigare förfarande kan det konstateras att frågor om he-
terogenitet och differentiering inte fick samma utrymme i uppföljningen av 
försöken. Det fanns emellertid andra utredningar med potentiell betydelse 
för de vägval gällande differentieringsfrågan som regeringen senare besluta-
de om. Inte minst gällde detta Skola-Arbete-Utredningen, som presenterades 
bara något år innan den stora propositionen om gymnasieskolan. 

Skola-Arbete-Utredningen213  

Utredningen presenterade två betänkanden, SOU 1989:113 (huvudbetänkan-
det) och SOU 1989:114, med huvudsaklig uppgift att analysera ”varför vissa 
elever får svårigheter i skolan och hur det pedagogiska arbetet i uppfölj-
ningen bör läggas upp för att motsvara elevernas behov”.214 Därför ligger 
koncentrationen i det följande på den senare delen. Från huvudbetänkandet 

                                 
212 Propositionen föregicks av remissbehandling gällande Skolöverstyrelsens redovisning av 
två regeringsuppdrag om gymnasieskolan, en diskussionspromemoria om yrkesutbildningen i 
ett mer långsiktigt perspektiv, betänkandet SOU 1989:10 om två nya treåriga linjer i gymna-
sieskolan samt en översyn av gymnasieskolans lilla ram. Vanligtvis brukar remissbehandling-
en ligga till grund för resonemangen i samband med förslag till beslut. Här menade emellertid 
det föredragande statsrådet, Göran Persson, att eftersom riksdagen redan tagit ställning till det 
nya ansvars- och styrsystemet för skolan medförde detta att det inte blev meningsfullt att 
redovisa de olika remissvaren för varje enskilt ställningstagande. Dessa redovisades i stället i 
separat bilaga.   
213 Bakgrunden till utredningen var bland annat de stora förändringar som skett inom gymna-
sieskolan och den tillsattes för att se över om målsättningen för det kommunala uppföljnings-
ansvaret behövde förändras. 
214 SOU 1989:114 Madsén, T. & Sandström, I. Livlina för livslångt lärande. Bakgrundsanaly-
ser till ett pedagogiskt program för kommunernas uppföljningsverksamhet. Rapport från 
skola-arbete-utredningen. Stockholm: Liber/Allmänna förlaget, s 3. 
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sammanfattas förslagen till förändringar nedan i de fall dessa har relevans 
när det gäller gymnasieskolans allt mer heterogena elevgrupp.   

SOU 1989:113 Ungdomars kompetens. Vägar in i framtidens 
kunskapssamhälle 

I utredningen, som gjordes av den särskilda utredaren Marita Bengtsson, 
betonades att en gymnasieskola för alla ungdomar också borde innebära att 
staten ställde garantier för likvärdigheten när det gällde de resurssvaga ele-
verna. Särskilda stödinsatser borde som tidigare finnas inom ramen för de 
reguljära studievägarna. En nyckelfråga för framtiden var dock hur de ung-
domar som befann sig utanför gymnasieskolan, i framtiden skulle kunna bli 
en del av denna utbildning.  

Skollagens reglering av uppföljningsansvaret hade vid denna tid karaktä-
ren av en ramlag. Detaljregleringen gällande uppföljningsansvaret hade där-
för skett i statbidragsförordningen. Mot bakgrund av den förändring som var 
i antågande och som bl.a. innebar en schablonisering av statsbidragen före-
slogs att detaljregleringen gällande statsbidragsgivningen till uppföljnings-
verksamheten borde upphöra. En likvärdig skola i ett målstyrt skolsystem 
skulle i stället, i likhet med vad som betonades gällande styrsystemsomställ-
ningen, garanteras genom läroplaner, uppföljning och utvärdering, behörig-
hetsregler för skolans pedagogiskt professionella personal, lärarutbildning 
och lärarfortbildning samt specialdestinerade statsbidrag. För att kommuner-
na i ett decentraliserat och målstyrt utbildningssystem skulle kunna samord-
na resurserna som behövdes för att alla ungdomar skulle kunna få del av en 
gymnasial utbildning, föreslog utredaren att det inrättades en garanti och 
rättighet för alla ungdomar att få en gymnasial utbildning.  

Utredaren föreslog inte bara en lagstadgad rätt för eleverna till utbildning, 
utan också att kommunerna ålades ett motsvarande ansvar för ungdomar upp 
till 20 år. Alla dittillsvarande åtgärder skulle samlas i individuella utbild-
ningsplaner och målen för dessa skulle föras in i läroplanerna för gymnasie-
skolan och den kommunala vuxenutbildningen i form av en kursplan. För-
slaget skulle innebära en organisatorisk förändring, men också ”…ett mera 
individrelaterat arbets- och förhållningssätt som på sikt bör kunna prägla 
allt större del av gymnasieskolans verksamhet”.215 Utredaren föreslog också 
att uppföljningsansvarets mål och verksamhet borde ingå som en del av 
kommunernas skolplaner och fastställas vart tredje år. På det sättet skulle 
även de ungdomar som inte befann sig i reguljär utbildning omfattas av poli-
tikernas engagemang i utbildningsfrågor.  

De individuella utvecklingsplanerna skulle emellertid inte vara sökbara 
alternativ, utan åtgärder som sattes in i sista hand. Målet för verksamheten 

                                 
215 SOU 1989:113 Ungdomars kompetens. Vägar in i framtidens kunskapssamhälle. Betän-
kande av skola-arbete-utredningen. Stockholm: Liber/Allmänna förlaget, s 190. 
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skulle i tydligare utsträckning vara att skapa en beredskap hos den unge att 
så snart det var möjligt övergå till gymnasiala studier. 

I utredningen konstaterades att det skett en perspektivförskjutning när det 
gäller ungdomar med svårigheter. I stället för att länka problemen till indivi-
den hade man börjat uppmärksamma ungdomarnas hela livssituation (ung-
domskulturer etc). Att arbeta med det som var friskt och starkt, samt att ska-
pa plattformar för ungdomarna var något som utredaren menade var positiva 
konsekvenser av arbetet inom uppföljningsansvaret. Det talades om ett nytt 
social-pedagogiskt synsätt som byggde på att ställa krav utan att utsätta den 
unge för ett nytt misslyckande. Detta hade, enligt utredaren, tvingat fram 
metoder som möjliggjorde för varje individ att växa och skaffa sig en gym-
nasial kompetens.  

För att lyfta fram dessa ofta osynliga metoder och arbetssätt utan teoretisk 
förankring gavs ett särskilt utredningsuppdrag åt Torsten Madsén och Inge-
gärd Sandström. Med utgångspunkt i rapporter från uppföljningsverksamhe-
ter skulle de ge en teoretisk grund för något man kallade uppföljningsverk-
samhetens pedagogiska program. Deras arbete kom att publiceras i det sepa-
rata betänkandet Livlina för livslångt lärande (SOU 1989:114.) 

SOU 1989:114 Livlina för livslångt lärande 

Hela denna utredning handlar om varför vissa elever får svårigheter i skolan 
och hur det pedagogiska arbetet i uppföljningen borde läggas upp för att 
motsvara dessa elevers behov. Utredningen inleddes med en genomgång av 
den aktuella elevgruppen, d.v.s. sådana elever som av olika anledningar 
kommit till uppföljningen. Den grupp med störst intresse för utredarna var 
”de skoltrötta”, där alla hade det gemensamt att deras orsaker till ”utanför-
skapet” var av pedagogisk karaktär. Det var i huvudsak också denna som 
rapporten behandlade och där ”kunskapsbrister, dålig självkänsla och skol-
trötthet” utgjorde gemensamma nämnare.216 I gruppen fanns både de som 
själva valt bort skolan och de elever som skolan valt bort. Författarna ansåg 
att den var en indikator på grundläggande problem i ungdomsskolan och att 
man på olika sätt behövde ändra verksamheten där. Med andra ord var ut-
gångspunkten för utredningen skolans heterogenitet och olika differentie-
ringsåtgärder för att kunna hantera denna. Vad var det då som betonades? 

Grundproblemet låg, enligt författarna, till stor del i att det samtida ut-
bildningssystemet måste klara av samma processer, socialisation och kvalifi-
cering, som tidigare ägt rum direkt i produktionen. Skolan måste göra ett 
urval av kunskaper, som inte kunde kopplas till en konkret situation. Därför 
hade skolan fått ett motivations- och legitimitetsproblem och en nyckelfråga 

                                 
216 En annan grupp var invandrarelever, som man ansåg måste behandlas separat eftersom 
deras problem krävde ytterligare insatser. En tredje var den med psykiska eller sociala pro-
blem, vars specifika problem måste lösas innan andra insatser kan sättas in. Denna grupp 
behandlades därför inte heller i betänkandet.  
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för skoltrötta elever var hur man skulle få dem intresserade av fortsatta stu-
dier. Den förlängda skolgången hade gjort det svårare för många elever att 
upptäcka kunskapers bruksvärde. När vägen till kunskaperna dessutom gick 
via symboltolkning och symbolhantering, d.v.s. att man tvingades tala och 
läsa om saker som egentligen fanns någon annanstans, ställdes andra krav på 
eleverna. Att kunna läsa och förstå texter och se samband mellan ”ordvärld” 
och ”sakvärd” blev en förutsättning för lärande också i de praktiska utbild-
ningarna. Skolsituationen skapade med detta ett ”inlärningsproblem”, som 
hade kunnat undvikas genom direkt praktisk tillämpning. Skolan hade vidare 
fått en förvaringsfunktion, att hålla ungdomarna borta från arbetsmarknaden. 
Författarna menade att skoltrötthet var ett relativt nytt fenomen som lika 
gärna skulle kunna benämnas ”längtan efter arbete”.217 Ett problem var att 
skolarbetet inte hade någon betydelse för någon annan än dem själva, något 
som många inom denna elevgrupp betraktade som otillräckligt. Ett annat 
problem var att en elev lätt kunde smita från sitt personliga ansvar genom att 
grundstrukturen, en vuxen – många elever i samma ålder, inte uppmuntrade 
till ansvar och självständighet. I stället utvecklades lätt separata ungdoms-
kulturer. 

Förutsättningen för att man skulle lyckas i arbetet med ”skoltrötta” elever, 
ansåg författarna var att all personal arbetade efter en gemensam pedagogisk 
grundsyn. Man måste gå till botten med orsakerna till elevernas teorifientlig-
het om inte åtgärderna bara skulle bli ”positiva värmestugor” som gav ele-
verna mer av samma åtgärder som de tidigare utsatts för och uppenbarligen 
inte blivit bättre av. Vad de behövde möta var i stället en annorlunda under-
visning, hela tiden baserad på en utvecklingssyn på inlärning.218 Vidare kräv-
des en enorm uthållighet från personalens sida: ”Det fordras stort tålamod 
hos dem som skall arbeta med att ändra en attityd som också skulle kunna 
betecknas som inlärd hjälplöshet.”219 

Helt avgörande för om skolan skulle lyckas med sitt uppdrag ansåg förfat-
tarna var hur väl skolans kunskaper lyckades möta elevernas kunskaper och 
vardagserfarenheter. Om eleverna såg att skolarbetet hjälpte dem i deras 
vardag skulle de också se meningsfullheten. Kunskapen skulle bli till för 
deras egen skull. Om inte skolan lyckades med detta skulle eleverna lätt 
komma att utveckla en negativ syn på kunskap och via metainlärning – in-

                                 
217 Författarna påtalade också att skolan har en sorteringsfunktion, att se till att ungdomarna 
fördelar sig på olika arbetsuppgifter som samhället behöver ha utförda. Det meritokratiska 
syftet påtalas därmed, samtidigt som det kommenteras att sorteringen till stor del bestäms av 
social bakgrund, vilket sedan förstärks i skolan. 
218 Författarna ansåg att en god inlärningsmiljö måste präglas av följande: 1. Bygga på vad 
eleverna har med sig till skolan 2. Bemöta i stället för att bedöma 3. Ha tillit och tilltro till 
elevs förmåga 4. Se till att eleverna får lyckas 5. Låt eleverna möta mycket skriftspråk 6. Låt 
dem skriva. 
219 SOU 1989:114 Madsén, T. & Sandström, I. Livlina för livslångt lärande. Bakgrundsanaly-
ser till ett pedagogiskt program för kommunernas uppföljningsverksamhet. Rapport från 
skola-arbete-utredningen. Stockholm: Liber/Allmänna förlaget, s 104. 
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lärning om den egna inlärningsförmågan – få en negativ självbild. Särskilda 
insatser ansåg de därför behövdes för att hjälpa eleverna att komma ur denna 
destruktiva självbild och det teoriförakt som var gemensamt för många av 
ungdomarna. Författarna medgav att det inte alltid är lätt att arbeta på dessa 
sätt i en klass med 30 elever, men menade också att detta var vad som måste 
eftersträvas. Helt avgörande för att lyckas ansåg de vara arbetet med läs- och 
skrivutveckling. Ett viktigt instrument i helheten utgjorde också det praktis-
ka arbetet.  

Om en gymnasieskola för alla skulle kunna uppnås genom ett förändrat 
pedagogiskt förhållningsätt så var frågan om det redan nu fanns sådana för-
utsättningar. Författarna menade emellertid att en sådan förändring skulle 
komma att ta tid och att det under tiden skulle krävas flexibla insatser för 
ungdomar med speciella behov och för dem som inte ville fortsätta direkt till 
gymnasieskolan. Man poängterade att det inte skulle räcka med att ensidigt 
satsa på skolreformer, eftersom de grundläggande problemen i ungdomssko-
lan rörde hela samhällsutvecklingen. I framtiden skulle därför gränserna 
mellan familj, skola och arbetsplats behöva omdefinieras om övergången 
mellan barn- och vuxenvärld skulle kunna underlättas: 

Det handlar inte om att sträva efter olika mål för olika barn, utan om att man 
måste välja olika vägar till målet, just för att barnen har olika bakgrund. Vi 
föredrar att kalla detta solidarisk undervisning. Så länge inte alla betingelser 
är uppfyllda i grundskola och gymnasieskola behövs uppföljningen. Den kan 
för vissa elever fungera som en nödvändig ’livlina för livslångt lärande’.220 

 
I väntan på reell integrering, som skulle kräva omfattande förändringar, före-
slogs således att vissa ungdomar, på grund av heterogeniteten och det peda-
gogiska grunddilemmat, även i framtiden skulle undervisas utanför de regul-
jära undervisningsgrupperna.  

4.5 Sammanfattande diskussion 
Beslutet att inrätta det individuella programmet ingick i den större gymnasie-
reform som riksdagen beslutade om 1991. Programmet skulle kunna ses som 
en yttre organisatorisk differentiering som innebar att den svagaste elev-
gruppen lyftes bort från den integrerade gymnasieskolan. Samtidigt är det 
påfallande att argumentationen i propositionen inte präglades av särskiljande 
utan snarare av en vision om att individuella program kunde vara en möjlig-
het att möta olika elevgruppers behov, även de som ville gå fortare igenom 
systemet. Med andra ord går det snarast att betrakta det individuella pro-

                                 
220 SOU 1989:114 Madsén, T. & Sandström, I. Livlina för livslångt lärande. Bakgrundsanaly-
ser till ett pedagogiskt program för kommunernas uppföljningsverksamhet. Rapport från 
skola-arbete-utredningen. Stockholm: Liber/Allmänna förlaget, s 160. 
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grammet som en inre organisatorisk differentiering. Den sammanhållna klas-
sen som helig princip, kunde luckras upp, om skolan därmed blev till för 
fler. Med större organisatorisk flexibilitet skulle den pedagogiska differentie-
ringen kunna underlättas. Det går att tala om en påfallande blandning av 
differentieringsåtgärder där det individuella programmet ingick i ett större 
helhetstänkande som betonade flexibilitet och individuell anpassning.  

I propositionen Växa med kunskaper uttrycktes tydliga förväntningar både 
på kommuner, skolor och enskilda pedagoger. Med den nya ansvarsfördel-
ningen lades betydande vikt vid den kommunala nivåns förmåga att ställa 
om styrsystemet, från regelstyrning till målstyrning och utifrån helt nya eko-
nomiska fördelningsprinciper. Det lokala samarbetet mellan politik, förvalt-
ning och skola, ställdes inför betydande utmaningar. Kommunerna förvänta-
des inte endast kunna implementera gymnasiereformen, där den tidigare 
ungdomsuppföljningen inkluderades, utan samtidigt iscensätta det nya styr-
systemet. De skulle således genomföra två reformer samtidigt. För åtskilliga 
kommuner skulle utmaningen också innebära att de för första gången själva 
skulle anordna gymnasial skolverksamhet. Detta ställde höga krav på politi-
ker i de lokala skolstyrelserna och tjänstemännen i de kommunala skolför-
valtningarna. Förväntningarna på lärarkåren var om möjligt ännu större. I 
enlighet med den nya styrordningen var det de om skulle transformera de 
politiska besluten om en gymnasieskola för alla till realitet. I detta förvänta-
des de ställa om sitt undervisningsbeteende för att kunna hantera mer hetero-
gena elevgrupper.  

Många av förslagen riktade förväntningarna mot framtiden. För den som 
endast tar tagit del av propositionstexten verkar det stora gymnasiebeslutet 
ha varit visionsbaserat, utan uttalade länkningar till tidigare realiseringserfa-
renheter. Regeringen inväntade ju t.ex. inte utvärderingen av försöksverk-
samheten gällande yrkesutbildningarna. Genom kapitlet har jag emellertid 
med en historisk tillbakablick försökt visa att beslutet snarast måste betraktas 
som erfarenhetsbaserat, utformat under beaktande av händelseutvecklingen i 
det förflutna. Generellt går det för hela perioden från 1976 års gymnasieut-
redning som en röd tråd av diskussioner kring vad gymnasieskolans inre 
arbete skulle kräva för att lyckas i satsningen på att åstadkomma en skola för 
alla. De utförliga beskrivningarna upphör först vid ingången till 1990-talet 
och då snarast som en konsekvens av det nya styrsystemet. I propositionen 
var genomförandet något som förväntades ske på kommunal nivå och reger-
ingen nöjde sig med kortfattade konstateranden om att det pedagogiska för-
hållningssättet måste komma att förändras. På vilket sätt och med hjälp av 
vad överläts till aktörerna i kommunerna. Mot bakgrund av vad som presen-
terats gällande hur förändringarna av styrsystemet växte fram som en konse-
kvens av grundskolans utveckling är det rimligt att länka samman gymnasie-
beslutet med erfarenheterna av grundskolans praktiska genomförande. Upp-
märksamheten vändes där allt mer mot skolans inre arbete, betydelsen av 
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den pedagogiska differentieringen och den lokala behovsanpassningen. Allt 
detta fanns inrymt i beslutet gällande gymnasieskolan.  

Grundskolans erfarenheter var emellertid inte det enda strukturerande 
villkoret av betydelse för gymnasiebeslutet. Precis som jag tidigare beskrivit 
kan strukturer existera på olika nivåer, i det som kan liknas som en sång för 
flera stämmor. Ett annat strukturerande villkor var gymnasieskolans egen 
förberedelsehistoria som flätades allt mer samman med den kommunala 
uppföljningen. I så gott som varje större utredning gällande gymnasieskolan 
beskrevs vad en reell integrering av den svagaste elevgruppen skulle kräva. 
Elevgruppen fanns hela tiden med i diskussionerna, liksom vilka pedagogis-
ka medel som skulle krävas. Beskrivningarna var ingående och detaljerade. 
Även detta torde ha influerats av SIA-utredningen som visat att lösningen på 
de pedagogiska problemen inte kunde frambringas med hjälp av mer centrala 
direktiv, utan snarare genom decentralisering. Det stora gymnasiebeslutet 
inrymde därför en stark tilltro till de kommunala aktörernas och pedagoger-
nas förmåga att kunna hantera lokala problem och möta specifika behov. 
Samtidigt uttrycktes en medvetenhet om att gymnasieskolans samlade hete-
rogenitet var för stor i förhållande till utbildningens syften. En gymnasiesko-
la för alla skulle också kräva parallella differentieringsåtgärder, inte minst 
organisatoriska.   

Resonemangen i de propositioner som följde på enskilda utredningar låg i 
linje med utredningsförslagen, även om en viss justering till förmån för pe-
dagogisk differentiering genomgående kan noteras. Successivt växte också 
tanken om en gemensam kärna av ämnen fram. Samtidigt diskuterades vad 
det skulle innebära att inkludera samtliga ungdomar. Erfarenheterna från 
ungdomsuppföljningen visade att den pedagogiska utvecklingen kommit 
långt, men att det också fanns så specifika behov att de bäst kunde tillgodo-
ses om de hanterades separat, inom ramen för individuella utbildningsplaner 
eller, som det slutligen blev, program. Detta ansågs helt enkelt pedagogiskt 
nödvändigt, eftersom lärarna inte skulle kunna tillgodose de mycket specifi-
ka behoven inom ramen för de sammanhållna klasserna. Samtidigt som 
gymnasielärare genom pedagogisk differentiering förväntades klara mer 
inom ramen för heterogenare elevgrupper, så identifierades därmed en grupp 
vars specifika behov skulle tillgodoses genom individuella lösningar.  

Sammantaget var således beslutet starkt präglat av det kontextuella sam-
manhang som förelåg vid ingången till 1990-talet. I balansakten mellan erfa-
renhet och förväntan måste beslutet betraktas som erfarenhetstungt, d.v.s. 
erfarenheten av tidigare realisering var påfallande närvarande i formulering-
en av framtiden. Att det politiska beslutet att inrätta det individuella pro-
grammet byggde på erfarenheter av tidigare beslut vittnar också om att den 
läroplanscykel som inleds med gymnasiereformen följde på tidigare cykler.  
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Formuleringstillfälle 2: Omprövningen av 
det individuella programmet 2000-2004 

I denna del riktas uppmärksamheten mot den process som inleddes med att 
regeringen i maj år 2000 lämnade ett direktiv om en ny gymnasiekommitté 
och som avslutades med riksdagsdebatt och beslut fyra år senare. Utifrån den 
läroplanscykel som skisserats tidigare är det således reformuleringsskedet 
som här står i fokus (jämför figur 1 i inledningskapitlet).  

Medan studierna av det första formuleringstillfället tog sin utgångspunkt i 
en konkret proposition med påföljande beslut så har detta skede i stället 
strukturerats utifrån den beslutskedja som tidigare beskrivits och där beto-
ningen ligger på olika processuella skeden inom ramen för ett och samma 
formuleringsskede. På detta sätt går det att visa att det sker förändringar 
inom ramen för det enskilda skedet och som är resultatet av aktörers hand-
lingar. Mer specifikt riktas uppmärksamheten mot att differentieringsfrågan 
gällande gymnasiet åter blev föremål för nationellt politiskt beslutsfattande, 
efter att det individuella programmet under tio år huvudsakligen varit en 
fråga för realiseringsarenan. Att jag renodlar den cykliska rörelsen och kon-
stanthåller händelseutvecklingen på formuleringsarenan under tio mellanlig-
gande år innebär inte att händelseutvecklingen på formuleringsarenan stod 
still. Något bör därför inledningsvis nämnas om denna.  

Efter det att riksdagen hade beslutat om ett nytt styrsystem och en ny 
gymnasieskola följde bl.a. beslut om nya läroplaner för både grundskola 
(Lpo94) och gymnasieskola (Lpf94), ett nytt betygssystem och en ny lärar-
utbildning. Samtidigt som det nya trädde in följde också reflektion om det 
som varit. För gymnasieskolans del tillsattes våren 1994 en parlamentarisk 
kommitté för att följa utvecklingen. Av direktivet (1994:29) framgår att 
kommittén skulle följa i vilken utsträckning eleverna fått sina utbildningsval 
tillgodosedda, i vilken utsträckning målet att alla ungdomar skall få en full-
ständig gymnasieutbildning nåddes samt studera effekterna av den höjda 
ambitionsnivån inom de yrkesförberedande utbildningarna. En genomgång 
av de tre betänkanden som arbetet resulterade i visar att första utredningen 
lade ansvaret på kommuner och rektorer. Kommittén menade att skolorna 
inte på allvar tagit ansvar för eleverna med studiesvårigheter utan i första 
hand försökt lösa problemen med organisatoriska insatser (exempelvis indi-
viduellt program). Exempel på goda pedagogiska metoder gavs. Andra åt-
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gärder som mentor/tutor/handledare nämndes också.221  I det andra betänkan-
det gick kommittén vidare och tog upp elevernas inflytande, lärares samver-
kan och betydelsen av lärare som tar elevernas behov av kunskaper som 
utgångspunkt för sin undervisning. Mer uppmärksamhet ägnades åt den 
kommunala nivån än i den första utredningen och det gemensamma ansvaret 
för att fånga alla elevers lust till lärande underströks.222 I det sista betänkan-
det uppmärksammades bl.a. att ett allt för stort ansvar lagts på lärarna, att de 
fått för lite fortbildning för detta och att genomförandet skulle ske under en 
period av finansiell kris. Intressant att notera är den partipolitiska splittringen 
i utredningen, där de borgerliga ledamöterna i en gemensam reservation 
markerade att utredningen borde fått komma med fler förslag till förändring-
ar, som de menade kunde ha gjort någon faktisk skillnad.223 I maj 1998, ett 
knappt år efter gymnasieutredningens slutbetänkande, presenterade regering-
en också proposition 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling – kvalitet och 
likvärdighet. I den syntes emellertid lite av de resonemang som präglat före-
gående betänkanden, d.v.s. frågor som länkades till differentieringsfrågan 
tonades ned. I stället betonades andra frågor som t.ex. en gymnasieexamen, 
obligatoriska nationella kursprov och ett nytt teknikprogram.224 Differentie-
ringsfrågan skulle emellertid komma tillbaka och mer påtagligt påverka det 
politiska formuleringsarbetet.  

Att iv-frågan återkom som föremål för nationellt politiskt beslutsfattande 
innebär en möjlighet att kunna jämföra två formuleringsskeden. Samtidigt 
har jag valt att i detta enskilda skede studera frågans besvarande ur ett vidare 
perspektiv. Fler aktörer tas med i genomgången för att få de olika politiska 
förhållningssätten att framträda. Genom att låta iv-frågan röra sig genom 
olika processuella skeden möjliggörs också studier av processerna i sig. På 
detta sätt går det också att studera hur formuleringsarbetet tar gestalt. De 
olika studierna har därmed ett antal gemensamma nämnare, samtidigt som 
vart och ett av kapitlen syftar till att belysa olika aspekter av formuleringsak-
tiviteterna.  

 
 

                                 
221 SOU 1996:1 Den nya gymnasieskolan – hur går det? Delbetänkande/ av Kommittén för 
gymnasieskolans utveckling. Stockholm: Fritzes. 
222 SOU 1997:1 Den nya gymnasieskolan - steg för steg: delbetänkande/av kommittén för 
gymnasieskolans utveckling. Stockholm. Fritzes. 
223 SOU 1997:107 Den nya gymnasieskolan – problem och möjligheter: Slutbetänkande/ av 
Kommittén för gymnasieskolans utveckling. Stockholm: Fritzes. 
224 Regeringens proposition 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling – kvalitet och likvärdig-
het.  
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Kapitel 5 Utredningsskedet  

5.1 Inledning 

5.1.1 Frågeställningar 
Det första formuleringstillfället som studeras är utredningsskedet. I decem-
ber 2002 avlämnade Gymnasiekommittén sitt betänkande; Åtta vägar till 
kunskap – En ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120). I kapitlets 
inledande del används betänkandet som utgångspunkt för att studera politis-
ka ställningstaganden gällande det individuella programmet. Till att börja 
med studeras iv i förhållande till differentieringsfrågan. Resonerade kommit-
tén om de heterogena elevgrupperna och det pedagogiska dilemmat? Vilka 
ställningstaganden gjordes? Betraktades iv också denna gång som ett exem-
pel på en inre differentiering, eller resonerades det i helt andra termer? Där-
efter koncentreras uppmärksamheten till förhållandet till realiseringsarenan. 
Vilka förväntningar uttrycktes på den realiserande praktiken? På vilket sätt 
uppmärksammades erfarenheter från det förflutna? Om det än en gång är 
relevant att tala i termer av erfarenhetsrum, vad lyftes då fram och med hjälp 
av vilka, d.v.s. på vilka källor byggde kommittén sin historieskrivning?  

Medan den första delen fokuserar på vad som framträder genom betän-
kandet som produkt, så uppmärksammar de senare utredningsskedet i termer 
av process. Med detta ligger betoningen på att den färdiga produkten är ett 
resultat av ett bakomliggande arbete som pågick från den 4 maj år 2000, då 
regeringen beslutade att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda 
och lämna förslag till en framtida utformning av gymnasieskolan, till det att 
betänkandet avlämnades i december 2002. Formuleringsprocessen sträcker 
sig med andra ord två och ett halvt år över tid. Den övergripande frågan för 
kapitlets andra del är: hur går utbildningspolitisk textproduktion till? Övriga 
frågor är: Hur kom kommittén fram till ställningstagandet i fråga om det 
individuella programmet? Fanns det en eller flera vägar att gå? Hur balanse-
rade kommittén avvägandet mellan erfarenhet och förväntan? Låg tyngd-
punkten på att utmana den realiserande praktiken utifrån politiska visioner 
eller anpassa politiken utifrån vad som tidigare varit möjligt? Vad var avgö-
rande för kommitténs slutgiltiga ställningstagande?  

I kapitlets tredje del ligger fokus fortfarande på process. Här är det emel-
lertid den sociala aspekten av aktiviteterna och de deltagande aktörerna som 
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uppmärksammas. Vilka deltog i arbetet och vilken betydelse har detta för 
hur utbildningspolitisk textproduktion skall förstås? Vem är egentligen text-
producenten och vilken betydelse har detta för hur utredningsbetänkanden 
skall värderas som källa? Även detta är ett viktigt led i att kunna diskutera 
den utbildningspolitiska historieskrivningen. Hela genomgången ger också 
ett underlag för en avslutande diskussion om hur politisk historiekonstruk-
tion går till. 

5.1.2 Analytiska verktyg och metodologiska utgångspunkter 
Ett av avhandlingens centrala verktyg är begreppet differentiering. Eftersom 
merparten av kapitlet ägnas åt själva aktiviteten ”att göra skola” koncentre-
ras begreppsapparaten i övrigt till att det rör sig om textproduktion inom 
ramen för en diskursiv praktik. I detta aktiveras Faircloughs och Bernsteins 
sammanlänkade begrepp där textproduktion hänger samman med rekontex-
tualisering och mediering. Tidigare har de strukturella faktorerna med lång 
historia betonats. Här riktas uppmärksamheten i stället mot aktiviteternas 
sociala dimension och betydelsen av olika deltagande aktörer. Med fokus på 
det politiska ställningstagandet blir det också relevant att göra bruk av We-
bers iakttagelser gällande politikens normativa utgångspunkter och relatio-
nen till historieskrivningens narrativa trovärdighet.  

Sammantaget omfattar betänkandet 555 sidor.225 Den analys som redovi-
sas här bygger dock i huvudsak på utredningens kapitel 13 Individuell stu-
diegång i gymnasieskolan. Det omfattar ”olika frågor som har en nära kopp-
ling till elever i behov av särskilt stöd, bl. a. dagens individuella program, rätten 
till stöd, rätten att fullfölja sin utbildning, behörighetskraven samt kommunernas 
uppföljningsansvar”.226 Därtill uppmärksammas delar av kapitel 6 Erfarenheter 
av dagens gymnasieskola och utredningens kompletteringsdirektiv samt av-
trycken som dessa resulterade i kapitel 19 Genomförande av gymnasiekommit-
téns förslag.  

Av de traditionella källkritiska kriterierna är de flesta oproblematiska vad 
gäller utredningen som källa.227 Ett kriterium, frågan om tendens, handlar om 

                                 
225 De tre första delarna, som omfattar 406 sidor, benämns i tur och ordning; ”Bakgrund och 
analyser”, ”En ny gymnasieskola” och ”Genomförande och konsekvenser”. Inom dessa ryms 
totalt 20 kapitel. I betänkandet finns också en fjärde del som ägnas åt avstämningar med den 
parallellt arbetande skollagskommittén.  I del fem samlas reservationer och särskilda yttran-
den. Utredningen avslutas med olika bilagor, samlade i ett eget kapitel, det sjätte. 
226 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 279. 
227 För en allmän genomgång av dessa kriterier, se t.ex. Thurén, Torsten. (1997). Källkritik. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
Källan uppfyller i detta konkreta fall kravet på äkthet, d.v.s. den är den som det utger sig för 
att vara. Eftersom materialet inte berättar om något, utan i sig självt utgör den studerade hän-
delsen, finns inget problem med det som annars benämns som tidssamband, d.v.s. eventuella 
problem med att det gått lång tid mellan händelsen och källans berättelser. Källorna är därtill 
oberoende, d.v.s. står för sig själva. 
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att källan kan ge en falsk bild av verkligheten p.g.a. intressen att förvränga 
verklighetsbilden. Detta kriterium tas till utgångspunkt för studierna av be-
tänkandet ur ett processperspektiv. Genom att studera processen bakom den 
färdiga texten vill jag problematisera den offentliga utredningen som källa 
och i förlängningen bruket av den samma.  

Eftersom utredningsarbetet pågick parallellt med mitt eget arbete, kunde 
jag som extern observatör följa processen. Jag fick tidigt ta del av delar av 
kommitténs arbetsmaterial, vilket gjorde att jag fick en insyn i det bakomlig-
gande arbetet, innan arbetsdokumenten blev offentliga.228 När betänkandet 
kom besökte jag några av kommitténs presentationer och försökte identifiera 
skiljelinjer i de olika ledamöternas kommentarer. Jag träffade såväl ledamö-
ter som andra som deltagit i kommittéarbetet, även forskaren Elisabeth Hult-
qvist som arbetade nära kommittén, för att höra deras olika berättelser. Jag 
intervjuade också kommittésekreteraren och studerade kommitténs arbets-
material, som efter det att kommittén avslutade sitt arbete går att ta del av på 
Riksarkivet. Allt material som studerats har inte tagits med i texten, men har 
i sina samlade delar varit viktiga för att säkerställa en trovärdig historiekon-
struktion.  

5.2 Betänkandet som produkt 

5.2.1 Iv i det större sammanhanget 

I kommitténs direktiv (Dir 2000:35) påpekades att den gymnasiereform som 
inletts med propositionen Växa med kunskaper inneburit en ambitionshöj-
ning. Alla nationella och specialutformade program hade blivit treåriga med 
en gemensam kärna av allmänna ämnen. Det nationella uppdraget hade där-
igenom kommit att handla om elevers rätt till likvärdig utbildning av hög 
kvalitet. Samtidigt konstaterades att uppdraget förändras i och med att ar-
betslivet förändras och att frågan om programutbudet därför behövde aktua-
liseras. Det konkreta uppdraget för kommittén var att utreda och föreslå vil-
ken studievägsstruktur den framtida gymnasieskolan borde få. Den skulle 
också överväga behovet av specialutformade och andra program.  

Kommitténs förslag kom att inrymma omfattande förändringar. I stället 
för att följa en närmast färdig utbildningsväg skulle eleven i framtiden börja 
i en vid ände bestående av åtta ingångar, för att därefter successivt och ut-
ifrån sina växande kunskaper om vad valen innebar snäva in sin utbildnings-
väg. Målet var att gymnasieskolan även reellt skulle bli till för alla. Ett av 
kommitténs ställningstaganden gällde behörighetsreglerna till gymnasiesko-
lan. Dessa reglers införande (1998) hade haft stor betydelse för tillström-

                                 
228 Kommittén producerade fem kapitelutkast gällande det individuella programmet, daterade 
2001-05-30, 2002-02-05, 2002-10-06, 2002-11-15, 2002-11-26.  
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ningen till det individuella programmet.229 Tidigare hade programmet huvud-
sakligen tagit emot elever som av olika anledningar inte ville gå gymnasiet, 
eller fallit ut från nationella program. Behörighetsreglerna innebar emellertid 
en spärr för inträde till gymnasieskolan och kompletteringsläsningen förvän-
tades ske på det individuella programmet. Kommittén förde ett resonemang 
om ett avskaffande av reglerna, men valde att behålla dem och tvingades 
därmed ta ställning till vad som skulle hända med den elevgrupp som inte 
uppfyllde inträdeskraven. Valet stod emellan att inrymma eleverna i gymna-
sieskolan eller flytta tillbaka ansvaret för de obehöriga eleverna till grund-
skolan. 

Grundskolealternativet uteslöts med hänvisning till att det skulle få orim-
liga konsekvenser för eleverna, som i stället för att erbjudas en omstart i 
gymnasiemiljö skulle tvingas leva kvar i den miljö där de misslyckats och 
detta tillsammans med allt yngre kamrater.230 Kommittén förordade i stället 
en variant där behörighetsreglerna i framtiden skulle fungera som en markör 
i den meningen att de skulle visa vad som egentligen är grundskolans ansvar. 
Kompletteringen skulle däremot ske inom ramen för den reguljära gymna-
sieskolans organisation. På detta sätt skulle gymnasieskolan kunna bli till för 
alla och det är i detta sammanhang som frågan om det individuella pro-
grammets vara eller inte vara kommer in i bilden. Skulle kommittén behålla 
den inre organisatoriska differentieringen, eller avskaffa den och vad skulle 
då komma i dess ställe? 

5.2.2 Heterogenitet och differentiering  

Med grundskolealternativet uteslutet återstod frågan om hur elevgruppen på 
de individuella programmen skulle hanteras. Så här skriver kommittén: 

När de individuella programmen kommit att omfatta så många som drygt 13 
procent av förstaårseleverna i gymnasieskolan, och majoriteten av dessa läm-
nar gymnasieskolan efter ett år på programmet, finns anledning att fundera 
över i vad mån visionen om en gymnasieskola för alla har förverkligats.231 

 
Citatet vittnar inte bara om att det individuella programmet befann sig mitt i 
skärningspunkten mellan grundskola och gymnasium, utan också om att 
programmet ställdes i relation till kommitténs övergripande vision; en gym-
nasieskola för alla. Ett avgörande steg för att åstadkomma en reell förändring 

                                 
229 Behörighetsregler för tillträde till nationella program i gymnasieskolan instiftades redan 
1993, men började tillämpas i och med antagningen 1998. 1998 var det första året då elever 
lämnade år 9 med betyg enligt det nu gällande systemet. (Källa: Konsekvenser av de nya 
behörighetsreglerna till gymnasieskolan. (2000). Stockholm: Statens skolverk) 
230 Enligt skollagens 4 kap. 10 § har en elev i nuläget rätt att slutföra studier på grundskolan 
under en period om högst två år. (SFS1985:1100 Skollag) 
231 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 291. 
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var, enligt kommittén, att det individuella programmet helt enkelt avskaffa-
des.  Formuleringen ”det individuella programmet avskaffas” förekom emel-
lertid inte i betänkandets huvuddel (även om detta är den reella innebörden 
vilket också bekräftas i reservationerna). Snarare var det ett antal grundläg-
gande komponenter som presenterades:  

För kommittén är det en viktig utgångspunkt att gymnasieskolan omfattas av 
ett inkluderande synsätt och att strukturen stödjer eleverna att nå så långt som 
möjligt utifrån deras förutsättningar och behov. Även om ambitionen måste 
vara att alla elever fullföljer en gymnasieutbildning är det bättre att uppnå ex-
empelvis 1 500 poäng än inga alls. Gymnasiekommittén vill med detta säga 
att den framtida studievägsstrukturen i första hand bör erbjuda elever indivi-
duellt anpassade lösningar inom ramen för de reguljära studievägarna och att 
särlösningar endast bör förekomma när det är motiverat utifrån en enskild 
elevs önskemål, behov och förutsättningar.232 

 
Generellt går det att sammanfatta de grundläggande tankegångarna i tre hu-
vudsakliga punkter: 
 
* Inkludering 
* Individualisering 
* Kompensering 
 
Den nya studievägsstrukturen skulle stödja eleverna så att så många som 
möjligt fullföljde utbildningen i gymnasieskolan. Skolan skulle präglas av ett 
inkluderande synsätt och inte exkludera elever. Den skulle vidare förse ele-
verna med individuellt anpassade lösningar och kompensera233 så att alla ung-
domar gavs likvärdiga möjligheter inför framtiden. Uppgiften skulle således 
vara att ”…erbjuda alla ungdomar, och i synnerhet de som haft problem i 
grundskolan, en utbildning som intresserar dem och som de får chansen att så 
långt möjligt slutföra utifrån individuella förutsättningar och behov”.234 Kon-
kret föreslog därför kommittén att obehöriga skulle ges rätt att söka och bli 
preliminärt antagna till en sektor. Där skulle de: 

…erbjudas en individuell studiegång med undervisning i det eller de behö-
righetsgivande ämnen där de saknar godkända betyg från grundskolan, och i 
övrigt följa undervisningen i de kurser som framgår av den individuella stu-
dieplanen. Den preliminära antagningen blir definitiv när det eller de skoläm-
nen, där eleven saknat godkända betyg, kompletterats.235 

                                 
232 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 193-194. 
233 I mångt och mycket var detta en fråga om kompensation för socialgruppstillhörighet och 
utredningen lade stor vikt vid hur negativa och traditionella mönster kan brytas. 
234 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 291. 
235 Ibid, s 279. 
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Detta innebar att alla elever skulle få börja gymnasiet, men att vissa skulle 
erbjudas en individuell studiegång som innebar att de måste kompletterings-
läsa parallellt med sina gymnasiestudier. Dubbelläsningen förutsatte funge-
rande individuella studieplaner och för de elever som trots detta skulle 
komma att få problem skulle det finnas rätt till stödinsatser. Möjligheten att 
få en lugnare studietakt eller alternativ uppläggning av studierna skulle ock-
så finnas, men först i sista hand skulle elever med uppenbara svårigheter att 
fullfölja undervisningen ges stöd att byta till annan studieväg. Alla insatser 
skulle inriktas på att ungdomar tillägnade sig gymnasiekompetens.236 Målet 
var att ingen skulle lämna gymnasieskolan i förtid ”…med en känsla av 
misslyckande och brutet självförtroende”.237  
Det som tidigare setts som en inre organisatorisk differentiering för att till-
godose olika behov betraktades således av kommittén snarast som en yttre 
differentierad, i bemärkelsen uppdelad, skola. Detta skulle nu åtgärdas, d.v.s. 
alla skulle föras samman.  

5.2.3 Förväntningarna på framtida realisering  

Ansvaret för att omsätta principerna om inkludering, individualisering och 
kompensering tilldelades aktörerna på realiseringsarenan. När jag i mina 
inledande kapitel presenterade uppdelningen mellan arenorna redogjordes 
också för att realiseringsarenan måste delas upp i en politisk kommundel 
(bestående av fullmäktige, kommunstyrelse och skolstyrelse med tillhörande 
aktörer) samt en administrativ del (bestående av tjänstemän vid skolförvalt-
ning samt personal vid skolor, inte minst lärare). När det gäller lärare måste 
för tydlighetens skull en uppdelning göras mellan iv-lärare och lärare på 
övriga nationella program – de reguljära studievägarna. Uppdelningarna kan 
här fungera som verktyg för att sortera till vem som förväntningarna om 
genomförandet riktades. 

I huvudsak riktades de mot lärarna på de nationella programmen och 
bottnade i det krav på fullständig integrering som föreslogs.238 En sådan skul-

                                 
236

 Med detta som grundregel nämnde kommittén två lösningar. Det första gällde invandrar-
ungdomar, som även fortsättningsvis skulle erbjudas introduktionskurser. Det andra handlade 
om den lilla grupp som trots alla insatser även fortsättningsvis skulle komma att finnas och 
som över huvud taget inte söker till en utbildning i gymnasieskolan. För dessa skulle gymna-
sieskolan erbjuda en verksamhet som syftade till att eleverna successivt påbörjade en gymna-
sieutbildning. Kommittén ville även förtydliga kommunernas ansvar att söka upp och erbjuda 
utbildning till alla ungdomar upp till 20 år som aldrig påbörjat eller avbrutit sin gymnasieut-
bildning.  
237 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 293. 
238 I betänkandet beskrivs att eleverna förväntades gå ifrån de reguljära grupperna för att 
bedriva kompletteringsstudier. Även när det gäller de ordinarie studierna kunde det emellertid 
bli aktuellt med undervisning i mindre grupper: ”För vissa elever kan det vara bäst att följa 
den reguljära undervisningsgruppen med undantag för studierna i det, eller de ämnen, där de 
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le innebära att eleverna, precis som i grundskolan, undervisades i samman-
hållna heterogena elevgrupper. Om gymnasieskolan i framtiden skulle kunna 
ta emot elevgrupper som den tidigare inte mött, ställde detta i sin tur krav på 
en pedagogisk omställning. Kommittén menade att målet med en gymnasie-
skola för alla elever inte kunde sägas vara förverkligat. För att skolan skulle 
kunna svara upp mot de förändringar och de nya krav som samhälle och 
arbetsliv ställde, menade kommittén, att skolans arbetsformer måste sättas i 
fokus och utvecklingen mot en lärande kultur drivas vidare. Skolans kom-
pensatoriska uppdrag måste uppmärksammas mera, diskuteras och ges både 
utrymme och resurser i den framtida gymnasieskolan.239 

Den framtida gymnasieskolans struktur och mål förväntades därigenom 
uttryckligen bidra till en utveckling av arbetsformerna, där en större tonvikt 
skulle läggas vid såväl metoder som processer. Den organisatoriska differen-
tieringen skulle ersättas med pedagogisk differentiering inom klassens ram. 
Detta skulle, enligt kommittén, kunna komma till stånd om lärarlagen på de 
reguljära studievägarna förstärktes med kompetens från de individuella pro-
grammen. På det sättet kunde iv-personalens240 förhållningssätt och arbets-
former komma till bruk inom ramen för de åtta sektorerna. Det fanns således 
tydliga förväntningar när det gäller realiseringsarenans skoldel. Förväntning-
arna på kommunerna var emellertid mer diffusa. För detta går det att identi-
fiera åtminstone två huvudsakliga anledningar.  

Den första handlar om den bedömning som gjordes, att det nu var dags att 
fokusera skolans inre arbete, snarare än det som låg i den kommunala upp-
giften; ansvaret för iv:s organisation och resurstilldelning. Detta placerar de 
facto kommunerna i skymundan. Undantaget i betänkandet är de delar som 
handlar om att vissa ungdomar över huvud taget aldrig söker sig till gymna-
sieskolan och inte heller i framtiden skulle komma att göra det. För dessa 
skulle kommunerna, enligt utredningen, precis som tidigare ha ett uppfölj-
ningsansvar. Kommittén menade att alla eventuella oklarheter när det gällde 
kommunernas ansvar att hålla sig informerade om alla ungdomars syssel-
sättning måste undanröjas och den ville förtydliga ansvaret att ”…erbjuda 
utbildning till ungdomar som avbrutit eller aldrig påbörjat en gymnasieut-
bildning”.241 I detta sammanhang är det notervärt att kommittén också upp-
märksammade att gränsdragningen mellan utbildnings- och arbetsmarknads-
politik var oklar. Tidigare hade ungdomarna haft rätt att kunna vända sig till 
arbetsmarknadsmyndigheterna, vilket därtill hade varit mer ekonomiskt 
gynnsamt för dem. 1995 hade kommunerna också fått möjlighet att, efter 

                                                                                                                                  
saknar behörighet. För andra elever kan det finnas behov av att gå i en mindre grupp.”(s 
294)  
239 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 113. 
240 Lärare, studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger m.fl. 
241 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 295. 
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avtal med varje länsarbetsnämnd, ta det samlade ansvaret för arbetslösa ung-
domar upp till 20 år. Dessa åtgärder benämndes Kommunala ungdomspro-
gram (KUP).242 Kommittén menade att programmen i framtiden borde av-
vecklas. Samtliga ungdomar utan utbildning borde i framtiden omfattas av 
kommunernas uppföljningsansvar. För arbetslösa med gymnasieutbildning 
måste situationen emellertid ses över, eftersom huvudregeln var att arbetslö-
sa ungdomar under 20 år inte omfattades av arbetsmarknadsprogrammen.  

Den andra anledningen till att förväntningar på kommunerna var tämligen 
osynliga i betänkandet kan bottna i själva ställningstagandet att det individu-
ella programmet skulle avskaffas. Iv hade inrättats som redskap för kommu-
nerna att genomföra den större gymnasiereformen och huvudfokus låg, som 
tidigare visats, på frihet och flexibilitet. Det var helt och hållet kommunerna 
som skulle avgöra hur de individuella programmen skulle organiseras och 
hur mycket resurser som skulle avsättas till verksamheten. Kommittén kon-
staterade att ett grundläggande problem nu var ”…att kommuner som väljer 
bort att satsa på den aktuella elevgruppen är oförhindrade att göra så”.243 
Det som av kommittén sågs som ett stort problem, härstammade således ur 
något som tidigare eftersträvats. Att förstärka regelverken och öka kraven på 
kommunerna var emellertid inget som lyftes fram av kommittén. Lösningen 
var i stället att avskaffa programmen. Differentieringsfrågan länkades aldrig 
till en diskussion om hur styrordningen i sig bidrar till att göra det pedago-
giskt möjligt att möta olika behov. När styrordningen uppmärksammades 
rörde det sig om problem i förhållande till nationell likvärdighet, utan för-
djupad diskussion om den decentraliserade ordningens förutsättningar och 
behov.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommittén skisserade en vision 
där gymnasieskolan skulle bli en skola för alla, med heterogena elevgrupper 
och där lärarna skulle arbeta utifrån ett förändrat pedagogiskt förhållnings-
sätt. Det som lärare på nationella program under senare år inte klarat av med 
jämförelsevis mer homogena grupper, skulle de således i framtiden klara av 
med mer heterogena grupper. Med andra ord skulle lärare vid nationella 
program gå från bristande integrering till multipel integrering av såväl elever 
som iv-personal. Kommittén placerade ansvaret för framtiden på de profes-
sionella, utan att problematisera den kontext i vilken de var verksamma. Med 
detta tycks den också ha tagit ställning för ett visionsbaserat förslag, med 
betoning på framtid.  

                                 
242 För vidare information se t.ex.”Det kommunala uppföljningsansvaret” - finns det? (2002). 
Stockholm: Statens skolverk.  
243 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 282. 
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5.2.4 Realisering i det förflutna 

Kapitlet om individuell studiegång i gymnasieskolan inleddes med följande 
meningar: 

Vi har i dag drygt tio års erfarenhet av det individuella programmet och kan 
konstatera att verksamheten endast delvis fungerat som tänkt. Många elever 
lämnar gymnasieskolan för gott efter bara ett år på det individuella program-
met. Frågan är vad dessa uppgifter säger oss.244 

 
Anslaget är problemorienterat och det är mot bakgrund av detta intressant att 
studera hur kommittén sammanfattade historien. I betänkandet framträder 
två bilder när det gällde det individuella programmet, där erfarenheterna inte 
tycktes vara entydiga. I den första tecknades ett program, där elever med 
engagerade lärares hjälp fått möjlighet att bygga upp stukade självförtroen-
den, återfinna motivation och komplettera kunskapsluckor. Den iscensättan-
de praktiken hyllades för sitt elevcentrerade och individualiserande arbete. 
Läraruttalanden redovisades i texten och problemen som lyftes fram handla-
de om avstämning mellan utgångspunkt (i form av elevunderlag) och förvän-
tan (på framtida studieresultat). Kommittén skrev fram en bild av iv-
verksamheten, som trots att den inte lyckats hundraprocentigt när det gällde 
alla elevgrupper, snarast idealiserades än problematiserades. Det går att tala 
om iv som en helande länk. Det var inte nödvändigtvis programmet som var 
feltänkt, utan målsättningarna för det. Någon korrigering av målsättningarna 
blev emellertid inte slutsatsen, utan programmet skulle avskaffas. I avstäm-
ningen mellan erfarenhet och förväntan finns således en dissonans; iv funge-
rade bra men skulle avskaffas.  

Den andra bilden av iv betonade att eleverna förvisso trivdes, men att sta-
tusen på programmet var låg. Elevgruppen hade blivit allt för omfattande 
och eleverna bar på en känsla av utanförskap. De kände sig särbehandlade. 
Programmet hade utvecklats till att bli programmet för dem som inte lycka-
des. När det gällde den iscensättande praktiken låg inte längre fokus på lä-
rarna som var verksamma på det individuella programmet, utan på lärare 
verksamma vid de nationella programmen. Det huvudsakliga problem som 
betonades var inte heller målsättningen för programmet, utan snarare gym-
nasieskolans tradition av att vilja kompensera elevers brister genom att ge 
dem specialundervisning och placera dem i särskilda undervisningsgrupper. 
Iv sammanlänkades med grundskolans tidiga utveckling och blev därigenom 
en felande länk. Alternativet som förordades var en mer inkluderande orga-
nisationsstruktur och ett förändrat pedagogiskt förhållningssätt. Den erfaren-
het från realiseringsarenan som lyftes fram var att vissa ämneslärare haft 
svårigheter att klara av omställningen som den senaste reformen medförde, 

                                 
244 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 280. 
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med allt mer heterogena elevgrupper. Den gamla och differentierande ut-
bildningsinstitutionen fortlevde därför med det gamla gymnasiet som norm. 
Detta förstärkte i sin tur elevernas känsla av utanförskap. Slutsatsen var att 
skolan helt enkelt måste bli bättre på att möta dessa nya elevgrupper. Den 
måste bli bättre på integrering. Därmed hade kommittén börjat fylla erfaren-
hetsbeskrivningarna med ett innehåll som var mer samstämmigt med slutsat-
serna: iv verkade segregerande och skulle därför avskaffas. 

Kommittén arbetade på detta sätt med en uppsättning av erfarenheter som 
ledde åt olika håll och som den valde att redovisa i betänkandet, trots att 
vissa erfarenheter inte var kompatibla med slutsatsen att avskaffa program-
met. Erfarenheter från den iscensättande praktiken är påfallande närvarande i 
texten. Det anmärkningsvärda är att det var olika aktörer på realiseringsare-
nan som diskuterades beroende på vilken bild som betonades. I det ena fallet 
var det lärare på det individuella programmet, i det andra lärare på de natio-
nella programmen. De första hade lyckats, de senare misslyckats. Ändå var 
det de senare som definierades som bärare av framtiden. Kommittén var 
medveten om att det var en stor utmaning som den skrev in i betänkandet. 
Den beskrev uttryckligen att för stora krav utan stödjande insatser kan riske-
ra en reforms förverkligande. Detta var en insikt som hämtades ur det för-
flutna och som nu kunde nyttjas för att åstadkomma den önskvärda föränd-
ringen: 

Det finns, enligt kommitténs uppfattning, en berättigad kritik mot hur den 
förra gymnasiereformen genomfördes. Lärarna ställdes inför helt nya situa-
tioner men fick inga redskap att hantera dessa med. Skall gymnasieskolan 
klara uppdraget att möta alla elever måste lärarna rustas för detta. Bl.a. finns 
behov av mer kunskap om hur olika elever lär samt tillgång till adekvat kom-
petens och pedagogisk handledning.245 

 
Kompetensutveckling, stöd och resurser var således förflutenhetens bidrag 
till framtiden. Citatet är hämtat från det kapitel som behandlar iv-frågan. 
Temat återkom emellertid i utredningens sista kapitel, Genomförande av 
Gymnasiekommitténs förslag. Kommittén gick där tillbaka till det omfattan-
de gymnasiebeslutet 1991 och konstaterade att genomförandet varit fram-
gångsrikt i organisatoriska avseenden, medan svårigheterna varit större när 
det gällde själva undervisningen. Värst hade det varit för gymnasielärarna 
som: 

…i motsats till sina norska kollegor inför en motsvarande reform inte fått 
fortbildning och möjlighet att diskutera vad reformen ställde för krav på de-
ras arbete. Som kommittén också noterade ledde bristen på information till att 

                                 
245 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 285. 
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många av dem som hade en roll i genomförandet inte ens fått sätta sig in i 
motiven för reformen.246  

 
Om lärarna denna gång förbereddes ordentligt genom planerings- och infor-
mationsinsatser, skulle inte bara en organisatorisk utan även en innehålls-
mässig förändring kunna komma till stånd. Anmärkningsvärt är att detta 
kapitel var resultatet av ett tilläggsdirektiv som gavs till utredningen den 31 
januari 2002 där det krävdes att kommittén skulle ”…redovisa en strategi 
för genomförandet av sina förslag. Strategin skall bygga på de erfarenheter 
som gjorts av 1990-talets tidigare reformgenomföranden inom gymnasiesko-
lan”.247 Med andra ord skulle det byggas broar mellan framtid och förfluten-
het och om man så vill mellan vision och genomförande.  

I det avslutande kapitlet uppmärksammade kommittén den kommunala 
verksamheten, vid sidan av skolorna, som den i själva iv-kapitlet knappast 
kommenterade alls. Här betonades att implementeringsinsatser skulle kom-
ma att behöva riktas till beslutsfattare m.fl. på lokal nivå. Kommittén 
beskrev hur den tidigare reformen ställde stora krav på kommunerna, inte 
minst eftersom gymnasiereformen implementerades samtidigt som föränd-
ringarna i styrordningen: 

Riksdagen fattade…beslut om en ny gymnasieskola i juni 1991. Beslutet in-
nebar en ny strategi för genomförande av reformer och byggde på det nyligen 
fattade beslutet om ny ansvarsfördelning för skolan mellan stat och kom-
mun.248 

 
Kommittén pekade vidare på att omställningen inte varit enkel, att genomfö-
randet i mångt och mycket kom att kännetecknas av ”en kapplöpning mellan 
kommunerna”249 och att reformeringen skedde i en tid av resursknapphet. 
Samtidigt var den tydlig med att decentraliseringen varit och även fortsätt-
ningsvis skulle vara en avgörande förutsättning för utvecklingen av gymna-
sieskolan. Någon återgång till en centralstyrd skola var inte aktuell. Däremot 
gick det att lära av historien, t.ex. när det gällde vikten av nationella stödin-
satser såväl informativt som ekonomiskt, samt att kommunal flexibilitet gick 
att kombinera med skärpta nationella krav.250 Så såg t.ex. kommittén all 
”…anledning att ytterligare skärpa kvalitetskraven, genom att understryka 
betydelsen av uppföljning och utvärdering av verksamheten”.251 Kvalitetsre-

                                 
246 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 396. 
247 Ibid, s 498. 
248 Ibid, s 120 och s 395. 
249 Ibid, s 396. 
250 Kommittén föreslog också att en särskild genomföranderesurs borde inrättas. Detta borde 
ske i kombination med en översyn av befintlig resursanvändning. Behov skulle också finnas 
av en tillfällig resursförstärkning för centrala informationsinsatser. 
251 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 397. 
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dovisningarna lyftes också fram som det viktigaste medlet som stöd för 
verksamhetsutveckling och det betonades att reformarbetet måste bedrivas 
nära dem som är verksamma inom skolan så att lokala initiativ skulle kunna 
tas till vara: 

Kommittén inser att en reform tar tid att genomföra fullt ut överallt. En skol-
reform är heller inte färdig en gång för alla. Den föreslagna gymnasieskolan 
bör ha en flexibilitet som gör det möjligt att förbättra och förnya delar av den 
utan att man bryter upp hela gymnasieskolan och ersätter den med något nytt. 
Så kan man även i viss utsträckning se Gymnasiekommitténs förslag, som ett 
antal förbättringar av den nuvarande gymnasieskolan samlade i ett ”paket” 
med en helhetsfilosofi bakom.252 

 
Detta kan ses som exempel på att erfarenheterna av tidigare reformimple-
mentering på realiseringsarenan fanns närvarande vid produktionen av de 
nationella politiska framtidsvisionerna. Exemplet visar också att de erfaren-
heter som betonades i genomförandekapitlet var betydligt mer kommunfoku-
serade än de som skrevs fram i fråga om det individuella programmet.  

Sammantaget går det i fråga om avstämningen mellan förflutenhet och 
framtid att identifiera två slutsatser. Den ena handlar om en entydig vilja att 
göra annorlunda i framtiden. Den andra om en tvetydig bild av det förflutna. 
Det går i jämförelse med 1991 års beslut att identifiera en förskjutning av 
tidsrymden till förmån för en visionsbaserad framtid och där ett urval av 
förflutenhetens tillkortakommanden användes för att legitimera de föreslag-
na förändringarna.  

5.2.5 Konstruktionen av det förflutna 
I de två bilder av förflutenheten som fanns närvarande i betänkandet be-
skrevs iv-verksamheten ur olika perspektiv. Den ena fokuserade på verk-
samheten i sig, medan den andra studerade iv ur ett mer övergripande gym-
nasieperspektiv. De båda bilderna har olika ursprung. Den första bygger i allt 
väsentligt på Skolverkets programskrift om det individuella programmet, 
Individuella programmet 2000:21. Skolverkets rapporter citerades över lag 
frekvent i betänkandet och myndigheten var otvetydigt en av kommitténs 
huvudkällor.253 Den bild som bäst överensstämmer med den framskrivna 
visionen kommer däremot inte från myndighetshåll, utan från två forskare i 
pedagogik; Elisabeth Hultqvist och Peder Haug. Om valet av källa handlar 
om vem som ges rätten att definiera förflutenheten, så tilldelades denna i 

                                 
252 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 397. 
253 I detta sammanhang är det angeläget att notera att Skolverket i sig inte skriver någonting, 
utan textproduktionen sker genom verkets anställda. Vilka dessa är har också betydelse för 
textproduktionen.  
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huvudsak Hultqvist.254 Hennes avhandling, Segregerande integrering, citera-
des i långa stycken.255 Till Hultqvists roll som aktör i kommittéarbetet åter-
kommer jag till i kapitlets avslutande del. Här ligger koncentrationen i stället 
på vilka konkreta texter som kommittén i huvudsak hänvisade till och vad i 
dessa som lyftes fram.256  

Titeln på Hultqvists avhandling vittnar i sig om innehållet och kommittén 
använde sig av slutsatserna för att diskutera huruvida gymnasieskolan verk-
ligen var till för alla. Genom direkta citat blir intertextualiteten tydlig. 
Kommittén aktiverade Hultqvists text för att understryka bilden av elever 
som upplever sig som särbehandlade och gymnasielärare som haft svårt med 
omställningen. Det samma gäller också hur de skev fram uppfattningen att 
det individuella programmets konstruktion tagit form inom ramen för sko-
lans hierarkiska ordning. Den bilden kompletterades emellertid med hjälp av 
Peder Haug och boken Pedagogiskt dilemma - specialundervisning.257 Med 
hänvisning till denna källa presenterades en för kommittén avgörande pus-
selbit; att det handlade om att välja väg, att antingen kompensera utanför 
klassens ram, eller att ge stöd inom ramen för den klass där eleven var in-
skriven. Skillnaden sammanfattades med uttrycken segregerande integrering 
och inkluderande integrering, en vokabulär som togs upp av Hultqvist och 
som kommittén också kom att använda.  

Om ovan nämnda forskning således gavs störst tyngd i betänkandet, så 
var det Skolverkets texter som användes mest frekvent. Programskriften 
Individuella programmet användes för att relativt allmänt beskriva erfaren-
heterna från den period om drygt tio år som programmet existerat. Skriften 
är uppbyggd så att olika perspektiv kan komma till tals och kommittén valde 
att redovisa såväl statistiska inslag som exempel där praktiker verksamma på 
programmen skrev om sin vardag. Det var med hänvisning till dessa källor 
som bilden av det elevtillvända arbetet skrevs fram. Två ytterligare rapporter 
finns omnämnda i iv-kapitlet; Resultat av enkät om IV och PRIV hösten 2000 
och Det kommunala uppföljningsansvaret - finns det?258 Ur den första häm-
tades uppgifter om vad skolorna upplevt som de största problemen med det 
individuella programmet, medan den senare utnyttjades för att beskriva hur 
det kommunala uppföljningsansvaret fungerade. Om man bortser från denna 
senare skolverkstext så finns samtliga de övriga även med i kapitlet Erfaren-

                                 
254 Hultqvist medverkade för övrigt i ovan nämnda skolverksrapport. Det verkar som att iv-
frågan under denna tid var påfallande sammanlänkad med dennes avhandling.  
255 Hultqvist, E. (2001). Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella 
program. Diss. Stockholm: Univ., 2001. 
256 Notera att det inte är källorna i sig som kommenteras utan hur de används av kommittén. 
För att mer fördjupat förstå hur de användes har jag också tagit del av dem. Därför tas de upp 
i källförteckningen. 
257 Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma - specialundervisning. Stockholm: Statens skol-
verk. 
258 Den senare av dessa är egentligen redovisning av ett regeringsuppdrag i regleringsbrevet 
för 2002 om ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i gymnasieskolan. Dnr 2000:2046. 
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heter av dagens gymnasieskola. Generellt handlade det där om att ringa in 
elevgruppen på iv, vilka dessa elever var och var de kom ifrån. Till dessa 
källor lades Beskrivande data om barnomsorg och skola (rapport nr 206) 
och Den hägrande framtid…?259 Den senare av dem användes i samband 
med att konsekvenserna av behörighetsreglerna diskuterades. Det var ju, i 
enlighet med vad som beskrivits ovan, genom införandet av dessa regler som 
elevantalet på det individuella programmet drastiskt hade ökat. Utöver stati-
stik i detta ärende återgavs också ett avsnitt där bristande behörighet och 
upplevelsen av misslyckande länkades samman. Ett citat användes för att 
illustrera att iv var känt för att vara ett program med katastrofstämpel. Sam-
tidigt framgick att detta snarare byggde på rykten än på kunskap om pro-
grammets faktiska innehåll.  

Skolverket stod således för åtskilliga underlag till iv-kapitlet. I genomfö-
randekapitlet tycks däremot Skolverkets betydelse vid första anblicken ha 
varit marginell. Den som går tillbaka till tilläggsdirektiven finner emellertid 
att det var kring två skolverksrapporter som direktivet byggdes upp. Från 
Reformeringen av gymnasieskolan hämtades uppgifter om problem vid ge-
nomförandet av hela gymnasiereformen. Där betonades att intentionerna 
kommit i skymundan när de organisatoriska förändringarna kom att domine-
ra, att skolor fortsatte att arbeta efter invanda mönster och att nya metoder 
och arbetssätt lyste med sin frånvaro.260 Vikten av att ge lärare fortbildning 
var också något som hämtades ur Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnds 
rapport, Nationella kvalitetsgranskningar 2000, även om denna egentligen 
fokuserade mer på det nya betygssystemet och dess tillämpning.261 Samman-
taget användes rapporterna av regeringen för att peka på: 

…behovet av en genomtänkt plan och strategi för introduktion och genomfö-
rande av nationella reformer av detta slag. Inte minst måste syftet med refor-
men lyftas fram och tydliggöras för att genomförandet lokalt ska få önskad 
effekt.262 

 
Skolverkets samlade erfarenhetsbeskrivningar låg även till grund för 
tilläggsdirektivet att uppmärksamma det framtida genomförandet av refor-
men. I själva betänkandet var det emellertid en annan källa som återgavs, 
Kommittén för gymnasieskolans utveckling (U94:02). Det var den som under 
åren 1994-1997 följde gymnasiereformen och som jag uppmärksammade i 
kapitelinledningen. Här fångades slutsatserna upp; att genomförandet av 

                                 
259 Beskrivande data om barnomsorg och skola (Rapport nr 206) (1998-2000). Stockholm: 
Statens skolverk. Den hägrande framtid…? Stockholm: Statens skolverk, Dnr 2000:1491. 
260 Reformeringen av gymnasieskolan. En sammanfattande analys. (Rapport nr 187) (2000). 
Stockholm: Statens skolverk. 
261 Nationella kvalitetsgranskningar 2000: [helheten i utbildningen] : [utbildning på entre-
prenad] : [betygssättningen]. (Rapport nr 190] (2000). Stockholm: Statens skolverk. 
262SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 498. 
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reformen varit framgångsrikt sett till organisatoriska omställningar, men att 
svårigheterna varit större när det gällde själva undervisningen. Kommitténs 
arbete kom således att aktualisera betydelsen av fortbildning m.m. Slutsatsen 
att kvalitetsredovisningen är det viktigaste medlet som stöd för verksamhets-
utvecklingen länkades däremot till regeringens utvecklingsplan Utveckling 
för kunskap och jämlikhet.263  

Sammantaget visar genomgången på ett omfattande och manifest intertex-
tuellt inslag, d.v.s. andra källor är inte endast närvarande i texten, de nämns 
också vid namn i betänkandet. Det är tydligt att olika erfarenhetsleverantörer 
deltog i det återkopplande transformeringsledet från realisering till omfor-
mulering. Det var inte heller enbart aktörer från det officiella klassificerande 
fältet som deltog, även om Skolverket var en huvudaktör. Även det pedago-
giska fältet gjorde anspråk på att säga något om förflutenheten och hur fram-
tiden borde konstrueras. Det går emellertid inte, utifrån studier av denna 
enda text, att säga något om hur rekontextualiseringen egentligen försiggick. 
För detta behöver fokus flyttas till texten som process.  

5.3 Betänkandet ur ett processperspektiv  
Texten inrymmer spår av att ha befunnit sig i rörelse, inkluderande såväl 
vägval som urval. Den inrymmer tecken på aktivitet och det är mot bakgrund 
av detta det blir relevant att också tala i termer av process. I det följande tas 
utgångspunkten i att denna process låter sig beskrivas med hjälp av kommit-
téns arkiverade arbetsmaterial och med hjälp av den kommittésekreterare 
som var ansvarig för texterna gällande det individuella programmet. Upp-
märksamheten flyttas därmed bakåt i tiden, till iv-kapitlets tillblivelsefas. 

5.3.1 När iv-frågan definierades in i utredningen 

Att det individuella programmets framtid blev något av en huvudfråga för 
utredningen antyder att programutvecklingen också inrymdes i kommittédi-
rektiven. Så var det emellertid inte. Där konstaterades mer övergripande att 
utbildningen i gymnasieskolan, enligt den rådande skollagen, utgjordes av 
utbildningar på nationella, specialutformade och individuella program samt 
att kommittén skulle utreda och föreslå vilken studievägsstruktur den framti-
da gymnasieskolan borde ha. Utgångspunkten skulle vara en gymnasieskola 
med färre program och med bredare innehåll. Den skulle också överväga 
behovet av specialutformade och andra program. Att heterogenitet i sig skul-
le vara ett mål när det gällde framtida gruppsammansättningar var inte en 
given utgångspunkt för kommittéarbetet. Att gymnasieskolan redan utveck-
lats till att bli allt mer heterogen kommenterades endast i samband med att 

                                 
263 Regeringens skrivelse 2001/2002:188: Utveckling för kunskap och jämlikhet.  
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frågan om vilken bredd en gymnasieskola borde ha för att kunna erbjuda 
fullgod kvalitet behandlades.264 De kompletterande direktiven lyfte inte hel-
ler fram frågan om de individuella programmens vara eller icke-vara.265 
Kommittén skulle dock överväga vad som kunde göras i de olika program-
mens uppbyggnad för att minska snedrekryteringen och avhoppsfrekvensen 
när det gällde elever med utländsk bakgrund.  

För den som endast tar del av direktiven går det således inte att utläsa om 
iv skulle utredas över huvud taget. Däremot identifierade det ursprungliga 
direktivet tydligt kommunernas utökade ansvar att genomföra den nationella 
politiken på lokal nivå i det decentraliserade och målstyrda skolsystemet. 
Samtidigt som kommunens frihet att inrätta en gymnasieskola och att be-
stämma över programutbudet lyftes fram påtalades svårigheterna att leva upp 
till skollagens krav att tillgodose elevers behov och rätt till en likvärdig ut-
bildning. När det gäller förväntningar på kommuners hanteranden av indivi-
duella program nämndes emellertid ingenting. Över huvud taget rörde sig 
direktivet på ett mer övergripande plan. Trots den närmast totala frånvaron i 
direktiven kom iv-frågan att bli en av utredningens mest centrala frågeställ-
ningar. Hur blev det så och vilken betydelse har detta i sin tur för hur det går 
att förstå de bakomliggande processerna? Så här berättar den ansvarige sek-
reteraren om hur hon uppfattade att det gick till när iv-frågan definierades in 
i arbetet: 

Vi tyckte att det var konstigt att det inte stod i våra direktiv. Vi skulle titta på 
gymnasieskolans struktur och då stod det inte ett ord om iv som i allra högsta 
grad är en del av strukturen. Dagens system har ju nästan förutsatt ett iv och 
behörighetskraven framför allt, att dom finns, har ju förutsatt att det ska fin-
nas någonting för dom som inte är behöriga. Så det började vi från början att 
skriva om. För det var många som sa till oss att ”gymnasieskolan i dag funge-
rar ganska bra egentligen, ni behöver inte göra om studievägsstruktu-
ren…men det finns ett område där det är jättestora problem och det är ju dom 
elever som inte når målen. Där är det problem, där måste det göras någon-
ting.” Så det var ju det vi fick med oss när vi var ute. Det kändes väldigt 
konstigt att runda den frågan. Så det var en av de första grupperna vi starta-
de.266  

 
Iv-frågan definierades således in i utredningsarbetet under kommitténs mö-
ten med praktiskt verksamma, eller annorlunda uttryckt i direkta möten med 
företrädare för realiseringsarenan. Kontakter med och signaler från omvärl-
den var med andra ord viktiga inslag i kommittéarbetet.  

                                 
264 Dir 2000:35. 
265 Det finns två tilläggsdirektiv, ett den 1 februari 2001 (Dir 2001:8) och ett den 341 januari 
2002 (Dir 2002:8). 
266 Intervju med sekreterare Anna Westerholm den 25 april 2003. 
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5.3.2 Om vägar och vägval 

Kommittétexten genomgick åtminstone fem omarbetningar under den tid 
som arbetet pågick. Går det med hjälp av dessa texter att identifiera olika 
skeden i förhållande till ett slutligt ställningstagande? Vid en jämförelse 
mellan färdig text och det första utkastet (som benämns promemoria, är date-
rat 2001-05-30 och har ansvarig kommittésekreterares namn angivet i övre 
vänstra hörnet) är det påfallande hur öppen frågeställningen till en början 
var. Under rubriken Vad skall hända med det individuella programmet i 
gymnasieskolans framtida studievägsstruktur?267 ägnades en hel sida åt att 
skissera olika alternativ. Som utgångspunkt konstaterades först att frågan om 
det individuella programmet hängde samman med tre andra frågor; uppfölj-
ningsansvaret, behörighetsreglerna och möjligheterna till reducerat program. 
I fråga om programmets framtid skisserades tre alternativa modeller som 
kommittén uppmanades ta som utgångspunkt i sina diskussioner:268 
 
1. Individuella programmet behålls  
1 a Inga förändringar gentemot i dag. 
1 b Ökade kvalitetskrav på det individuella programmet. T.ex. genom att reglera 
elevers rätt till viss omfattning av undervisning/verksamheten på det individuella 
programmet. 
 
2. Det individuella programmet behålls men antalet elever reduceras 
2 a Behörighetskraven slopas och eleverna kan därmed tas in på det sökta nationella 
programmet. 
2 b Behörighetsreglerna modifieras, exempelvis genom att kravet på engelska slopas 
eller genom att tillräckligt högt meritvärde kan kompensera brist på godkänt betyg i 
behörighetsgivande ämne. 
2 c Vidga möjligheterna till reducerat program (10 procent i dag). 
  
3. Det individuella programmet läggs ned 

Alla elever tas in på sökt program. De som saknar behörighet får en slags PRIV-
variant/alternativt introduktionsperiod inom ramen för det nationella programmet. 
En mindre verksamhet för elever med svår social problematik finns som komple-
ment. (Västeråsmodellen) 
 
Utöver att vittna om ett kommande ställningstagande är det påtagligt att tex-
ten i detta skede inte skrevs av kommitténs ledamöter. I texten hänvisades 
till ett ”vi”, som hade skissat på dessa alternativ. Alternativen skulle ses som 
”modeller att fundera kring” och det betonades att det kunde finnas otaliga 
varianter. Förslagen kunde, menade författarna, fungera som utgångspunkt 
                                 
267 I rubriken i utkastet fanns ett språkfel. Detta har korrigerats här.  
268 De tre alternativa modellerna är citerade som de är skrivna i promemorian daterad 2001-
05-30. 
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för diskussioner. Vilka dessa ”vi” var framgår inte, men tydligt är att såväl 
innehållet som texten i detta skede befann sig i rörelse.  

I ett utkast från 2002-02-05 verkade frågan om behörighetsreglerna vara 
på väg att stängas. Den slutgiltiga linjen om att kraven ansågs motiverade 
var synlig i texten, även om den som höll i pennan uttryckligen frågade om 
engelska skulle vara kvar som behörighetsgivande ämne. Kommittén hade 
vid denna tidpunkt inte slutgiltigt landat i vad som skulle gälla för obeslut-
samma eller sådana med allt för stora kunskapsluckor. Den version som 
skisserades innebar att elever skulle erbjudas ett introduktionsblock under ca 
en termin. I ett utkast från 2002-10-06 hade emellertid dessa formuleringar 
bytts ut mot den slutgiltiga formuleringen om rätten för obehöriga att antas 
till heltidsstudier inom sökt sektor precis som övriga elever. Med sin allt mer 
specifika inriktning på individuell anpassning (jämför t.ex. den första arbets-
titeln på kapitlet, Individuella programmet, med slutversionen Individuell 
studiegång i gymnasieskolan), justerades texten successivt förväntningarna 
till att innebära allt större förändringar för de verksamma på realiseringsare-
nan.  

Vägvalen tycks således ha påverkat bilden av framtiden. Men påverkade 
de också bilden av det förflutna? För att undersöka detta uppmärksammas i 
det följande först hur erfarenheterna från den kommunala genomförande-
praktiken skrevs fram. Därefter behandlas frågan om hur motståndet från 
genomförandearenans skoldel hanterades. Kommunexemplet används för att 
illustrera själva avstämningsarbetet mellan erfarenhet och förväntan, medan 
lärarexemplet utöver avstämningsaspekten också uppmärksammas för att 
visa att förhållningssättet till erfarenheter inte är givet, utan ett ställningsta-
gande i sig. 

5.3.3 Om bortvalda och betonade realiseringserfarenheter 
När det gäller kommunerna har jag tidigare konstaterat att de fanns närva-
rande i texten, men spelade något av en biroll. Det visar sig att birollen till-
delades dem under textens resa över tid. I de första utkasten fanns nämligen 
åtskilliga kommunala exempel redovisade, somliga positiva andra med mer 
problematiserande innebörd. I ett utkast (2002-02-05) skrevs uttryckligen att: 

Det kan med fog ifrågasättas hur individuella de individuella programmen i 
praktiken är. Återigen finns här stora kvalitativa skillnader mellan kommu-
nerna, något som förtjänar att påpekas för att bilden inte skall bli för ensidigt 
negativ. 

 
Även om exemplet gäller en specifik frågeställning så har den en generell 
anspelning. Det förelåg stora kommunala skillnader och det gällde för kom-
mittén att väja vad som skulle lyftas fram, de goda eller de dåliga exemplen, 
och också hur dessa skulle paketeras. Exemplet med Västerås kommun visar 
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tydligt hur kommunala erfarenheter som rimmade väl med det vägval som 
kommittén ville göra lyftes fram och betonades. Från början handlade skriv-
ningarna gällande Västerås om att olika kommuner funnit egna vägar när det 
gällde hur det praktiska arbetet med behörighetskraven skulle hanteras. Väs-
terås nämndes som exempel på en kommun som arbetade för att avskaffa det 
individuella programmet. Där arbetade kommunen utifrån en modell där 
varje gymnasieskola och program skulle hitta de individuella lösningar ele-
verna behövde för att läsa ikapp det eller de ämnen de inte var behöriga i. I 
praktiken innebar detta att det individuella programmet erbjöds på den regul-
jära studievägen. Det fanns också andra kommunala exempel redovisade i 
texten. T.ex. beskrevs hur Norrköpings kommun arbetade aktivt för att söka 
upp ungdomar som inte kunde återfinnas vid de reguljära utbildningsvägarna 
och registrerade dem som elever på individuellt program. I senare texter 
komprimerades erfarenheterna till formuleringar om att kommunerna hante-
rade behörighetsreglerna olika. Norrköpingsexemplet valdes bort, medan 
Västeråsexemplet inte enbart lyftes fram, det placerades därtill under annan 
rubrik, för att användas som exempel på en kommun med en inkluderande 
organisationsstruktur. Med andra ord går det här att tala om betonade kom-
munala erfarenheter. Det finns emellertid också bortvalda erfarenheter. En 
del av dessa är medvetet bortsorterade, vilket framgår av kapitelutkasten. 
Andra är inte närvarande över huvud taget. Som exempel på det senare vill 
jag uppmärksamma en alternativ bild presenterade i en rapport av Folkhälso-
institutet. 

1996 påbörjade Folkhälsoinstitutet ett arbete i syfte att utveckla hälsoar-
betet vid drygt 25 individuella program. Under arbetets gång formades ett 
nätverka för utbyte av idéer och erfarenheter samt gemensam kompetensut-
veckling. Pilotprojektet avslutades sommaren 2000 och för att ”…de erfa-
renheter som vunnits under projekttiden skall komma andra individuella 
program till del…” sammanställdes ett inspirationsmaterial bestående av en 
bok och en film, båda med titeln När självkänslan växer. 269 Utgångspunkten 
för materialet är att arbetet på det individuella programmet inte endast hand-
lar om att eleverna saknar behörighet för att gå nationella eller specialutfor-
made program, utan om att där också går elever ”…som p g a skoltrötthet, 
osäkerhet om vart man är på väg, sjukdom, kaotisk social situation eller 
avbrutna studier väljer att ställa sig vid sidan av…”.270 Som titeln antyder 
handlar materialet om ett arbete med inriktning på annat än endast traditio-
nellt skolarbete, om man med detta menar arbete med traditionella skoläm-
nen. Det tydliggör att en inkludering av dessa elever på de nationella pro-

                                 
269 Hagström, U., Redemo, E. & Larsson, G. (2001).  När självkänslan växer…Ett inspira-
tionsmaterial för ett hälsofrämjande arbete på gymnasieskolans individuella program. Erfa-
renheter från ett pilotprojekt. 1. Uppl. Stockholm: Folkhälsoinstitutet, s 4-5. 
270 Från baksidestexten till filmen. Larsson, G. (2001). När självkänslan växer – en filmdoku-
mentation av hälsobefrämjande arbete på individuella programmet. Stockholm: Folkhälsoin-
stitutet. 
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grammen skulle innebära en påfallande heterogenitet och som aktualiserar 
den organisatoriska differentieringen som lösning. Källan ligger därmed i 
linje med bilden av iv som helande länk, och som kommittén således valde 
att tona ned.  

Det finns ytterligare exempel på kommunala erfarenheter som valdes bort. 
Ett fall rör den kommunala uppföljningen och de kommunala ungdomspro-
grammen (KUP).271 Här handlar det inte längre om erfarenheter från en spe-
cifik kommun utan om hanterandet av samlade kommunala erfarenheter. 
Frågorna om uppföljningsansvaret och de kommunala ungdomsprogrammen 
verkar ha varit svårlösta för kommittén. Till del har detta att göra med att 
regeringen parallellt med kommitténs arbete initierade en översyn av ung-
domsprogrammen och där den uttryckliga frågan gällde huruvida dessa pro-
gram skulle avvecklas eller inte. Översynen skulle avslutas först efter det att 
kommittén lämnat sitt betänkande, något den således måste förhålla sig till. 
Oavsett detta är det påfallande att kommittén hade problem när det gällde 
hur visionen skulle sammanlänkas med rådande praktiska förhållanden. I ett 
av de sista utkasten (2002-11-15) låg många skrivningar fast, utom just i 
fråga om uppföljningsansvaret och KUP. Här återfanns t.ex. följande formu-
lering: 

Kommittén delar uppfattningen att det är olyckligt med två parallella system 
för samma målgrupp men vill varna för en avveckling av de kommunala 
ungdomsprogrammen om det inte sker en motsvarande utveckling av den 
kommunala uppföljningen. Ungdomarna finns kvar och det måste finnas ett 
system som ser till så att ingen hamnar mellan stolarna eller vid sidan av. 

 
I den färdiga versionen hade avsnittet strukits och det fördes en mer allmän 
diskussion om gränsdragningen mellan uppföljningsansvar och KUP och där 
kommittén redogjorde för att det kunde bli problem om programmen avskaf-
fades. Utbildningsvisionen byggde ju en konstruktion för majoriteten, där 
målet var att alla ungdomar skulle vara sysselsatta i utbildning till dess de 
fyller 20 år. KUP fokuserade i stället på den avvikande minoriteten. Om 
dessa program också avvecklades kunde det uppstå en situation där arbetslö-
sa ungdomar inte skulle ha tillträde till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Skrivningarna mildrades till att detta måste uppmärksammas vid ett eventu-
ellt avvecklande av ungdomsprogrammen. Att dessa skrivningar ligger sist i 
iv-kapitlet vittnar i sin tur om en mer omfattande och medveten fokusering 
på vad som definierades som huvudsak och bisak. Om man jämför de två 
sista kapitleutkasten framträder förskjutningen tydligt. I det näst sista utkas-
tet (2002-11-15) inleddes kapitlet med ett avsnitt som bar rubriken Från 

                                 
271 Det kan kortfattat nämnas att uppföljningen handlar om kommunernas skyldighet att hålla 
sig informerade om vad ungdomar under 20 år och som inte går gymnasieskolan gör, samt 
erbjuda alternativ för dem. KUP är mer kopplad till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 
något som kan erbjudas arbetslösa ungdomar. 
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kommunalt uppföljningsansvar till individuellt program. Där beskrevs iv:s 
förhistoria och där ingick följande formuleringar:   

Cirka 21 procent av 16-åringarna omfattades någon gång under året 1987/88 
av uppföljningsansvaret. Detta kan vara bra att ha i åtanke när man diskuterar 
situationen i dag där drygt 14 procent av ungdomarna från grundskolan går 
till ett individuellt program. 

 
Stycket ströks i det sista skedet tillsammans med övriga skrivningar där upp-
följningsansvaret behandlades som iv:s förhistoria. I det första utkastet fanns 
t.ex. ett separat avsnitt som handlade om organiserandet av det individuella 
programmet. Där redogjordes det för hur det individuella programmet sedan 
dess tillkomst successivt kommit att integreras i gymnasieskolans organisa-
tion, att jämföra med dess föregångare, det kommunala uppföljningsansva-
ret, som sällan eller aldrig var lokal- eller verksamhetsmässigt integrerat i 
gymnasieskolan. Avsnittet försvann emellertid redan i påföljande utkast. Iv-
frågan förflyttades medvetet från förflutenhetens genomförandekontext, 
strukturerad längs axeln skola-arbete, till ett framtidsscenario där ungdomar-
na skulle hanteras inom ramen för en mer renodlad gymnasiekontext. Man 
skulle här kunna tala om ett bortval av historien till förmån för framtiden. 
Anmärkningsvärt i detta är att kommittén medvetet eller omedvetet därige-
nom också valde bort erfarenheter som går tillbaka till 1970-talet.272  

Med valet att satsa på integrering tvingades också kommittén till aktiva 
ställningstaganden gällande relationen till realiseringsarenans skolaktörer. 
Visionen förutsatte en framtida aktivitet på realiseringsarenan. Att avskaffa 
den organisatoriska differentieringen aktualiserade den pedagogiska.  

5.3.4 När kommittén beslutade sig för att utmana 
genomförandepraktiken 
Genomförandepraktiken blev allt mer likställig med lärarna på de nationella 
programmen. Dessa identifierades som bärare av reformen. Det anmärk-
ningsvärda med detta är att det var från dessa led som motståndet var som 
starkast. Jag återkommer i slutet av avsnittet till hur kommittén förhöll sig 
till motståndet. Först vill jag emellertid uppmärksammas hur skrivningarna 
om lärarna vid de nationella programmen förändrades från att ha haft mer 
allmän innebörd till att mer specifikt bli ett medel för att kunna implemente-
ra iv-reformen. Detta görs genom att studera hur erfarenheterna från iv-
gruppen användes. 

Iv-gruppen var en av de grupper som kommittén tillsatte för att kunna 
stämma av viktiga frågor med omvärlden. Den som läser betänkandet får 

                                 
272 I det bortklippta avsnittet ingick t.ex. hänvisningar till propositionen Skolans inre arbete (prop 
1975/76:39), propositionen Ny läroplan för grundskolan (prop 1978/79:180) och propositionen 
Studie- och yrkesorientering i grundskola och gymnasieskola m.m. (prop 1981/82:15). 
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inte veta mer om gruppens arbete än att den var oenig. Iv-gruppens arbete 
reducerades därmed till att illustrera hur komplex frågan om de individuella 
programmen verkligen var. De olika kapitelutkasten ger en annan bild. I det 
första utkastet redovisades gruppens arbete under egen rubrik. Det betonades 
att meningarna om programmets vara eller icke vara var delade. Däremot 
konstaterades att det fanns en enhällighet om behovet av förändring på de 
nationella programmen och att dessa borde ta intryck av de metoder och den 
pedagogik som fanns på de individuella programmen. Vikten av förändring 
kopplades inte samman med ett avskaffande av iv, då varken gruppen eller 
kommittén i sin helhet kunde enas kring detta. Det finns andra delar i de 
tidiga utkasten (se t.ex. utkast 2002-02-05) som tyder på en medvetenhet hos 
kommittén om att lärarna på de nationella programmen befunnit sig i en 
utsatt situation under 1990-talet: 

I de diskussioner som förts med kommitténs referensgrupp om det individuel-
la programmet, har det ofta förts fram kritik mot hur den förra gymnasiere-
formen genomfördes. Lärarna ställdes inför helt nya situationer men gavs 
inga redskap att hantera dessa med. Skall gymnasieskolan klara uppdraget att 
möta alla elever måste lärarna rustas för detta. Bl.a. behövs mer kunskap om 
olika lärstilar samt tillgång till pedagogisk handledning. 

 
Iv-gruppen balanserade framtidens skola med förflutenhetens erfarenheter, 
utan att ta ställning till det individuella programmet. I utkastet från 02-11-26 
hade referensgruppens betydelse för slutsatsen om behov av fortbildning helt 
tagits bort, det enda som kvarstod var att texten påtalade vikten av ett för-
ändrat förhållningssätt. När det gäller vikten av att lärarna rustades för upp-
draget redovisades detta i stället i genomförandekapitlet. Bristande verktyg 
på de nationella programmen att hantera den gamla reformen hade därmed 
blivit direkt sammanlänkat med uppgiften att genomföra iv-reformen. En 
förändring av lärararbetet som försummats vid den tidigare reformen, kunde 
nu rättas till. Frågan är hur kommittén förhöll sig till att denna lärargrupp 
visade ett aktivt motstånd mot förslaget att avskaffa iv. Så här svarade sekre-
teraren:  

Det diskuterades mycket…men alltså det är ju det där problemet att 
man…äh, så länge iv finns så sker det aldrig i den vanliga gymnasieskolan. 
Man måste ta bort det för att det ska börja ske där. Det är ju den här jobbiga 
paradoxen på något sätt. Så länge man har ett litet spår där man kan vältra av 
dom som misslyckas på ett nationellt program, man kan säga till de som hop-
par av ”var så god, där har ni iv”, då saknas ju incitamentet att få det som 
måste hända i gymnasieskolan. Det måste hända nåt där, men jag menar hän-
der inte det, ja då är det ju ett magplask…273 

 

                                 
273 Intervju med sekreterare Anna Westerholm den 25 april 2003. 



 145 

Svaret vittnar om att kommittén medvetet ville påskynda en pedagogisk om-
ställning. I sin vilja att åstadkomma förändring var den villig att ta risken för 
misslyckande, d.v.s. ”magplask”. Motståndet från realiseringsarenan kan i 
sig ha stämt väl in i den problembild som kommittémajoriteten arbetade 
utifrån. Det kan ha fungerat bekräftande i slutsatsen att strukturförändringen 
verkligen var nödvändig. Detta gällde emellertid inte hela kommittén. Två 
ledamöter reserverade sig och en tredje lämnade utredningen. Betydelsen av 
att kommittén inte var enig och frågan om den därmed går att behandla som 
en kollektiv aktör diskuterar jag vidare i kapitlets avslutande del.  

5.3.5 När iv-frågan blev ideologisk och splittrade kommittén 

Kommittén arbetade med flera parallella spår. Den var inte heller enhällig i 
sitt slutgiltiga ställningstagande. Frågan är därför på vilken grund den bygg-
de ställningstagandet att avskaffa det individuella programmet. En utgångs-
punkt för att belysa detta är kommitténs sammansättning. Enligt direktiven 
skulle kommittén omfatta högst tolv ledamöter och ordförande för kommit-
tén var socialdemokraten och ordförande i riksdagens utbildningsutskott Jan 
Björkman. I övrigt bestod den av nio ledamöter med samtliga riksdagspartier 
representerade. Kommittén hade mot bakgrund av det rådande parlamenta-
riska läget i riksdagen en socialistisk majoritet. Denna majoritet var för för-
slaget att avskaffa iv.274 Med andra ord blir det relevant att undersöka huru-
vida förslaget att avskaffa iv bottnade i ett vänsterideologiskt ställningsta-
gande.275  

För att närma mig denna frågeställning har jag studerat texter från en pa-
rallellt arbetade kommitté, som hade till syfte att göra ett välfärdsbokslut 
över 1990-talet. Gymnasiekommittén hänvisade uttryckligen till välfärds-
bokslutet när det gällde ställningstagandet i fråga om det individuella pro-
grammet. Den parallella kommittén producerade åtskilliga texter, men ett 
specifikt delbetänkande utgjordes av forskarvolymen, Välfärd och skola 
(SOU 2000:39), där olika utvecklingstendenser inom skolsektorn redovisa-
des. En notervärd detalj handlar om utgångspunkterna för arbetet. I direkti-
ven betonades nämligen att forskningen skulle bedrivas ur ett utbildningsso-
ciologiskt perspektiv. Tonvikten skulle bl.a. läggas vid: 

… skolans differentiering; jämförelser mellan utbildningsvägar för resurs-
svaga grupper (med särskilt beaktande av gymnasieskolans individuella pro-

                                 
274Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet var genomgående för förslaget att 
avskaffa iv, medan de borgerliga var emot det. Observera att centerpartisten Erik A Egervärn 
stödde förslaget. I detta gick han emellertid emot den egna partilinjen.  
275 Ideologi används här inte för att uttrycka exakt ideologi, utan för att visa förekomst av en 
annan dimension för ställningstaganden än strikt vetenskapliga bedömningar. Jfr med Weber 
(1991), citerad i teorikapitlet.  
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gram) och för resursstarka grupper (såsom framväxten av nya elitinriktade 
skolor och utbildningsvägar).276 

 
Det individuella programmet ingick således i den parallella kommitténs upp-
drag och avsnittet om det individuella programmet författades av Elisabeth 
Hultqvist som följdenligt tog sig an det utifrån ett utbildningssociologiskt 
perspektiv.277 Iv sattes in i ett större samhälleligt perspektiv och fokus rikta-
des mot elevernas socialgruppstillhörighet. Gymnasiekommittén använde sig 
av välfärdsbokslutet för att uppmärksamma den sociala sammansättningen 
av elever på iv. I slutsatserna till kapitlet Erfarenheter av dagens gymnasie-
skola konstaterade kommittén att: 

Gymnasieskolan har i stor utsträckning misslyckats med sitt kompensatoriska 
uppdrag att utjämna skillnader mellan elever som kommer från hem med oli-
ka studietradition.278 

 
Dessa slutsatser bygger på välfärdsbokslutet. I kapitlet om det individuella 
programmet nämndes parallellarbetet mellan de båda kommittéerna emeller-
tid inte alls, även om det finns tydliga spår i form av utbildningssociologiska 
begrepp. Konkret uppmärksammades att elever på iv i allmänhet har ett lågt 
socialt ursprung, vilket i sin tur aktualiserade frågan huruvida skolan verkli-
gen är till för alla, även för dem som socialiserats in i andra kunskapsformer 
än de rent akademiska. Gymnasiekommittén betonade att: ”Det är viktigt att 
de barn som inte i hemmet eller i sin närmiljö försetts med det kulturella 
kapital (min understrykning) som värderas i skolan ges möjlighet att känna 
värde i det som de bär med sig.”279 Med fokus på terminologin så inlemma-
des traditionellt utbildningssociologiska termer i kommitténs vokabulär och 
vetenskapen (d.v.s. aktörer från det pedagogiska fältet) brukades således för 
att skriva fram iv ur ett klassperspektiv. Slutsatsen, att skolan kan bli mer till 
för alla om iv avskaffas, är kommitténs egen, men den bakomliggande ar-
gumentationen handlade om en önskan att åstadkomma strukturella föränd-
ringar. Den utbildningssociologiska forskningen visade sig vara förenlig med 
den socialistiska majoritetens ställningstagande och fungerade både som 
inspirationskälla och legitimerande för ställningstagandet att avskaffa iv.   

Så långt bygger mina slutsatser på en jämförelse mellan de olika texterna. 
För att säkerställa att de överensstämmer med den faktiska processen i 

                                 
276 SOU 2000:39 Välfärd och skola: antologi från Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm: 
Fritzes offentliga publikationer, s 5. 
277 Självfallet är det ingen tillfällighet att uppdraget formulerades så som det gjorde. Det 
stämdes helt enkelt av mot gruppmedlemmarnas inriktning. Kapitlet och avhandlingen är 
således delar av samma helhet. 
278 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkan-
de/av Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 136. 
279 Ibid, s 285. 
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kommittén, ställdes frågan direkt till kommittésekreteraren. Så här svarade 
denne på frågan om hur avskaffandet kom att bli majoritetens huvudlinje: 

…det hänger ju jättemycket ihop med om man tittar på hela resten av gymna-
sieskolan som är enormt segregerad…Det ska inte se ut så. Där är ju iv med 
som en grej i en större helhet, att man ville skapa…breda sektorer som kan 
rymma både svaga elever och väldigt starka elever.280 

 
Det fanns med andra ord en övergripande jämlikhetsidé281 närvarande i 
kommittéarbetet och som styrde det i en viss riktning. Insikten om att social-
gruppstillhörighet har stor betydelse för studieframgångar var dock inget 
som utredningen tog med som utgångspunkt för arbetet. Det var något som 
kommittémajoriteten kom fram till under resans gång. Kommittésekreteraren 
berättar om hur hon uppfattade att vägvalet gick till: 

Det var nog väldigt mycket socialdemokraterna i utredningen utifrån deras 
ideologiska perspektiv och att man ändå såg att priv gick bra och att iv inte 
gick så bra som man hade hoppats, alltså på ett övergripande plan…Det var 
ett jätteklart politiskt ställningstagande, att så här kan vi inte ha det.282 

 
Sammantaget kan det konstateras att den politiska medvetenheten kom att få 
en avgörande betydelse för att vägleda kommittén i fråga om vad som skulle 
betonas när det gällde det individuella programmets historia och framtid. Iv 
sattes in i en allmänpolitisk kontext. Att kommitténs slutsatser hade ideolo-
gisk grund sätter också fingret på att kommittén inte kan behandlas som en 
enhetlig och objektiv grupp, ett neutralt singularis. Textproduktionen är som 
vi sett också en kollektiv process och där vem som egentligen är att betrakta 
som textproducent inte är givet, utan en öppen fråga i sig.  

5.4 Betänkandet med fokus på de deltagande aktörerna 
Det har redan framgått att det som sker inom ramen för en kommitté tar ge-
stalt genom involverade aktörers handlingar. I denna del riktar jag renodlat 
uppmärksamheten mot de deltagande aktörerna och deras betydelse under 
textproduktionen.  

                                 
280 Intervju med sekreterare Anna Westerholm den 25 april 2003. 
281 Med jämlikhet menar jag här att det är i förhållande till detta begrepp som visionen om ”en 
skola för alla” av tradition brukar studeras. Se t.ex. Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2000). 
Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS Förlag. Se även Hadenius, K. 
(1990). Jämlikhet och frihet. Politiska mål för den svenska grundskolan. Diss. Uppsala: Univ.  
282 Intervju med sekreterare Anna Westerholm den 25 april 2003. 
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5.4.1 En kommitté i snäv och vid bemärkelse 

I betänkandet står 13 namn som undertecknare. Det är ordföranden och ytter-
ligare åtta ledamöter.283 Därutöver nämns också huvudsekreteraren, samt 
ytterligare tre sekreterare. Detta är kommittén i dess snävaste bemärkelse. 
Ordföranden började sitt arbete den 12 maj år 2000 och samtliga övriga le-
damöter förordnades genom beslut den 20 juni samma år. Två av sekreterar-
na började under samma tidsperiod som ledamöterna (varav den ena kom att 
bli textansvarig för det individuella programmet), medan en tredje tillkom 
den 27 november samma år. Den fjärde anslöt först den 15 augusti 2002. 
Bortsett från denna senare person följde således flertalet av de övriga arbetet 
från början till slut. Ett undantag som bör nämnas är den folkpartistiske le-
damot som lämnade kommittén den 3 juni 2002. Detta återkommer jag till då 
de enskilda ledamöternas roll i kommittén diskuteras. Utöver dem som redan 
nämnts förordnade kommittén redan på sommaren år 2000 nio sakkunniga. 
Därtill knöts sex experter till kommittén.284 Samtliga dessa nämns också i 
förordet och det går därmed att tala om kommittén också i en vidare bemär-
kelse.  

I det ursprungliga direktivet angavs att kommittén skulle ”…samråda 
med berörda myndigheter och organisationer samt pågående utredningar 
som har relevans för utredningsuppdraget”.285 Utöver att göra studiebesök, 
träffa representanter för olika organisationer, myndigheter och utredningar 
samt möjliggöra för t.ex. lärare och elever att lämna synpunkter via en hem-
sida inrättade kommittén också fem stycken samarbetsgrupper; tänkargrup-
pen, referensgruppen, högskolegruppen, kommungruppen och iv-gruppen. 
De tre senare bestod av representanter med kopplingar till respektive verk-
samhet.286 Referensgruppen bestod av tre kommunföreträdare, fyra rektorer, 
två företrädare för universitet, fem representanter för olika myndigheter och 
15 företrädare för olika organisationer (främst olika branscher). Tänkargrup-
pen inrättades för att ordförande och sekretariat skulle ha en grupp ”…att få 
tankar från och testa idéer med”.287 Utöver ordföranden och de tre sekrete-

                                 
283 Ledamöterna var Britt-Marie Danestig (v), Erik Arthur Egevärn (c), Mats Gerdau (m), 
Ulla-Britt Hagström (kd), Marianne Nilsson (s), Agneta Lundberg (s), Ulf Nilsson (fp), Patrik 
Waldenström (mp) och Kent Waltersson (s). Samtliga dessa fullföljde uppdraget, utom Ulf 
Nilson som utan ersättare entledigades den 3 juni 2002. 
284 Tre av de ursprungliga entledigades under arbetets gång och ersattes med andra. En tillkom 
för arbete under två av de avslutande månaderna.  
285 Dir 2000:35. 
286 Av kommitténs 22 sidor långa kalendarium framgår vilka som ledamöterna eller sekretari-
atet träffat från 000524 – 030110. Notervärt, utöver mängden av sammanträden, konferenser, 
besök, seminarier och hearings etc. är att sekretariatet inte endast arbetade internt, utan deltog 
enskilt eller tillsammans med ordföranden i olika aktiviteter. Över lag blir det tydligt att 
mycket av detta utåtriktade arbete gjordes uppdelat, även om det också förekom att kommit-
tén som helhet t.ex. gjorde studiebesök. 
287 Citatet är hämtat ur ett mail mellan huvudsekreteraren och en av de tilltänkta medlemmar-
na i gruppen, daterat 2001-10-30. 
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rarna bestod gruppen av ytterligare fem personer, varav två hade kopplingar 
till pedagogisk forskning.288 

Redan här blir det tydligt att kommitténs arbete inte tog gestalt inom ra-
men för ett slutet kommittérum, med ett begränsat antal ledamöter. Arbetet 
skedde i samspel mellan ledamöterna och dess sekretariat och med ett stort antal 
externa aktörer. I det följande studeras textproduktionen under fyra huvudrubri-
ker. Var och en belyser olika kontaktytor mellan enskilda och kollektiva aktörer. 
Detta görs för att undersöka vilken betydelse aktörerna har för hur utbildnings-
politisk textproduktion.  

5.4.2 Kommitté i singularis eller pluralis 

Kommittén hade i sitt avslutande skede nio ledamöter inklusive ordföranden. 
I formell mening står samtliga som producenter av texten. Men detta betyder 
inte att samtliga står bakom alla textpartier. Två borgerliga ledamöter reser-
verade sig t.ex. mot förslaget att avskaffa det individuella programmet. Ge-
nom att studera deras argumentation och jämföra den med de övriga borger-
liga representanternas ställningstaganden, går det att synliggöra att den sam-
lade texten också inrymmer olika förhållningssätt till såväl hur texten produ-
ceras som hur den skall förstås.  

Moderaten Mats Gerdau och kristdemokraten Ulla-Britt Hagström valde 
att stanna i kommittén, men reserverade sig i fråga om det individuella pro-
grammets avskaffande. De hade olika argument för detta. Gerdau skrev i sin 
reservation att förslagen inrymde en tendens att gå i en centraliserande rikt-
ning, något han vände sig mot. Detta ”…minskar skolornas möjligheter att 
anpassa utbildningen efter varje elevs förutsättningar och önskemål och 
fråntar den lokala nivån ansvar och beslutsbefogenheter”.289 Att drygt tio 
procent inte var behöriga till gymnasiet såg han som ett misslyckande för 
den förda skolpolitiken, men lösningen var inte att ”…de elever som har 
störst svårigheter ska läsa mest, dels komplettera grundskolebetygen och 
dels följa en vanlig sektor”.290 Gerdau menade att dessa elever även fortsätt-
ningsvis borde få gå vidare i sina studier, men som tidigare läsa på ett indi-
viduellt program. Samtidigt måste orsakerna till problemen undersökas mer 
ordentligt, vilket inte kommittén haft som uppdrag. Hagström pekade i sin 
reservation på vikten av att förändringarna måste vara förankrade i skolorna, så 
att inte den redan pressade personalen upplevde förslagen vara ”…ytterligare en 

                                 
288 De fem var: Mikael Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborg), 
Dan Fagerlund (Utbildningsdepartementet), Torsten Madsén (utbildare och utredare, jfr kapi-
tel 4), Mats Miljand (Utbildningsdepartementet) och Lisbeth Rudemo (Gymnasiekommittén). 
Den sistnämnda var också samma person som i slutskedet blev kommitténs fjärde sekreterare. 
En sjätte deltagare informerades i slutet av 2001 att hennes frånvaro vid de senaste tillfällena 
gjorde det omöjligt att åter sätta sig in i arbetet. 
289 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkande/av 
Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 446. 
290 Ibid, s 448. 
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påtvingad förändring, utan en möjlighet att nå en bättre skola för både elever 
och lärare, samt ned utgångspunkten att lösa de problem som finns”.291 Hag-
ström menade att förslaget att avskaffa det individuella programmet var väl-
lovligt i sig, men att det saknas ”…resurser och kompetens för att alla ele-
ver på detta sätt ska med bibehållet självförtroende känna gymnasieskolan 
meningsfull, när de slussas vidare utan tillräckliga kunskaper”.292 Samman-
taget ifrågasatte reservanterna således inte kommittémajoritetens problembe-
skrivning. Däremot gjorde de dels en annan avstämning mellan direktiv och 
uppdrag, dels mellan vision och verklighet. Inte minst gjordes en annan vär-
dering av villkoren på realiseringsarenan. 

Något skall också nämnas om folkpartisten Ulf Nilsson och dennes av-
hopp under sommaren 2002, d.v.s. ett halvår innan slutbetänkandet presente-
rades. I ett pressmeddelande från mars 2004, när det stod klart att förslaget 
att låta elever som inte klarade behörighetsreglerna få börja på gymnasiesko-
lan i slutänden inte skulle beaktas av regeringen, skrev Nilsson: 

Jag avgick från gymnasiekommittén…bland annat på grund av just detta för-
slag…Det hade varit att lura eleverna. Det är synd att ministern fortfarande 
vill ha kvar en variant av det individuella programmet. Det rimliga borde vara 
att alla elever ska vara godkända innan de slutar grundskolan.293 

 
Nilsson argumenterade således till skillnad mot de båda reservanterna också 
för ett avskaffande av programmet, men på helt andra grunder än kommitté-
majoriteten. Nilsson lämnade också kommittén eftersom majoriteten över lag 
stod långt ifrån folkpartiets grundvärderingar. I ett mail till kommittén (date-
rat 2002-05-28) beskrev han att hans och folkpartiets åsikter skiljde sig vä-
sentligt från vad som tycktes bli majoritetens förslag, men att han ändå 
”…uppskattat både de personliga kontakterna och diskussionen i kommit-
tén”. Han ville därför tacka dem alla för intressanta sammanträden och gi-
vande föredragningar. Mailet visar tydligt att kommittéarbete är något som 
bedrivs i samverkan mellan enskilda aktörer och där sak och person går att 
skilja åt. Nilsson såg sig också som representant för sitt parti, vilket är en 
påfallande skillnad vid jämförelse med centerpartisten Erik A Egervärn. När 
centerpartiet i efterhand visade sig ha en annan uppfattning i frågan argu-
menterade partiets utbildningspolitiskt ansvarige för att en ledamot i kom-
mittén inte sitter där som partiföreträdare utan som enskild person.294 Olika 
partier verkar se olika på detta och olika ledamöter hade därtill olika sätt att 
hantera kontakten med det egna partiet. Medan Egervärn tycks ha gått efter 
sin egen övertygelse arbetade t.ex. Hagström med interna enkäter för att 

                                 
291 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkande/av 
Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 452-453. 
292 Ibid, s 455. 
293 Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna, http://www.folkpartiet.se. Daterat 2004-03-03. 
294 ”Gymnasiereformen som kom av sig” http:///www.lr.se  
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stämma av med partilinjen. Detta riktar också ljuset mot att det bakom en 
enskild ledamot finns ytterligare nätverk av involverade aktörer. 

5.4.3 En kommittéordförande och ett sekretariat 

Utgångspunkten för ett parlamentariskt kommittéarbete är att det leds av en 
kommittéordförande och att texten skrivs av en eller flera sekreterare. Med 
andra ord är samspelet mellan dem och resten av kommittén avgörande för 
hur processen och inte minst produkten ser ut. När det gällde texten om det 
individuella programmet berättade sekreteraren att processen präglades av en 
öppenhet och en vilja att nå samstämmighet. Ordföranden hade bestämt att 
ingenting var låst förrän sista sammanträdet var över: 

…allt är öppet till sista slutsammanträdet. Alla får ändra sig hur många gång-
er som helst. Han tar inga delbeslut. Det är bara för att han vill att det ska 
vara en stor kunskapsresa och så knyter man ihop säcken på slutet. Och det är 
ganska besvärligt som sekreterare för man måste ju hålla alla alternativ öppna 
hela, hela vägen fram til slutet…så ville han ha det och därför fick diskussio-
nen om iv gå ganska hej vilt, av och an, innan man hade den här linjen.295 

 
Uttalandet är intressant ur flera perspektiv. Till att börja med tydliggör det 
att kommittébetänkandet i fysisk bemärkelse inte med nödvändighet är en 
produkt av ledamöternas egna pennor, utan som regel skrivs av en sekretera-
re. Att vara sekreterare innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan 
ledamöterna och textproduktionen och också i skärningspunkten mellan pro-
duktionen av texten och omvärlden. Vid en genomgång av kommitténs akti-
viteter visar det sig att sekretariatet var den grupp som genomgående fanns 
på plats oavsett aktivitet. Sekreterarna var med i möten med olika grupper 
och vid alla kommittésammankomster, tog emot uppvaktningar, hade över-
läggningar, genomförde studiebesök och agerade allmänt som kommitténs 
representanter i alla tänkbara sammanhang. Huvudsekreteraren beskrev ock-
så i kallelsen till ett av ”tänkargruppens” sista möten att sekretariatet kämpa-
de med texterna och att de: 

…nu tackar nej till alla invitationer om att komma och tala om betänkandet. 
Vi måste stanna vid datorerna i stället för att vara ute och tala om ett betän-
kande som inte blir klart. Ett andra – ej officiellt motiv – är att det blir svåra-
re ju längre fram i höst vi kommer att säga, typ: ”detta är vad sekretariatet 
jobbar med men hur det blir, det har kommittén ännu inte tagit ställning till”. 

 
Samtidigt som sekretariatet deltog i olika aktiviteter bestod således huvud-
uppgiften i att producera text. Det var genom sekreterarens penna som pro-
dukten skrevs fram. Samtidigt vittnar citatet om att sekretariatet inte styrde 

                                 
295 Intervju med sekreterare Anna Westerholm den 25 april 2003. 
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texten. Det gjorde ledamöterna. De oklarheter jag tidigare identifierat när det 
gäller den av kommittén konstruerade historien kan således ha bottnat i att 
sekreteraren tvingades att arbeta med flera textalternativ samtidigt. Så länge 
som det arbetades med flera parallella spår, så fanns dessa också i skrift. När 
vägvalen snävades in så anpassades texten efter detta. Det är dock svårt att 
veta om det är sekreteraren eller ledamöterna i kommittén som skapar de 
dissonanser jag identifierat mellan förflutenhetens erfarenheter och förvänt-
ningarna på framtiden. När produkten är avlämnad är det i alla fall kommit-
téns ledamöter som bär ansvar för innehållet. Sekreteraren omnämns endast i 
förordet. 

5.4.4 Grupparbeten med speciellt inbjudna 

Tidigare beskrevs att kommittén inrättade olika arbetsgrupper. Jag skall här 
uppmärksamma två av dessa för att illustrera hur arbetet i kommittén vidga-
des till att omfatta en större aktörsskara än kärnan av ledamöter och sekreta-
riat.  

Tänkargruppen 

”Tänkargruppen” träffades nio gånger.296 Vid det första mötet, som varade i 
3,5 timme, var samtalsämnet ”Vår vision om den framtida gymnasieskolan”. 
Av de utförliga minnesanteckningarna framgår att ordföranden inledde med 
att ställa frågan vilka kompetenser ungdomarna behöver när de lämnar gym-
nasieskolan, samtidigt som han markerade att gymnasieskolan inte är en 
väntan på livet, utan en del av livet. De olika ”tänkarna” fyllde på med sina 
funderingar och iakttagelser. En pekade på att det var mycket LUK-
tänkande297 i direktiven och lade till att en reform ensam endast kan komma 
till rätta med vissa problem i gymnasieskolan, inte alla. Han tog också upp 
frågan om en sammanhållen gymnasieskola möjligen skulle kunna medverka 
till att val som grundas på exempelvis social bakgrund skjuts upp. En annan 
deltagare pekade på likvärdighetsbegreppets förskjutning och att det inte 
gick att tala om en gymnasieskola för alla. Hon argumenterade också för att 
iv i sin dåvarande form måste bort om gymnasiet skulle kunna bli till för 
alla. Hon varnade därtill för allt för stark branschstyrning. En tredje betonade 
att många av de nya kompetenserna är processberoende, och menade att den 
gamla reformen inte lyckades komma åt detta. Många ungdomar lämnade, 
enligt honom, gymnasieskolan med sämre självförtroende än när de började 
och pekade ut övergången mellan grundskola och gymnasieskola som en 
kärnpunkt. Han lyfte också fram skillnaden mellan den gamla ungdomsupp-
följningen och iv och att hävstången i det tidigare systemet var ungdomsplat-

                                 
296 001121, 010115, 010312, 010507, 010824, 011101, 0204011(=skrivfel i original), 020919, 
021010. 
297 LUK står för lärarutbildningskommittén. 
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serna där man arbetade med ungdomarnas självkänsla, vilket han menade var 
något kvalitativt annorlunda än iv:s ”…more of the same”.298 Inför det andra 
mötet sammanfattades hela diskussionen som inriktad på gymnasieskolans 
struktur, vilka stelheter som finns och vilka frågor som direktiven väcker, 
samt frågan om gemensamma kompetenser.  

Till nästa sammanträde gjordes frågan om vad som är att betrakta som ett 
ämne till övergångsfråga. Som utgångspunkt togs ett av medlemmarnas svar; 
att ett ämne är en social och historisk konstruktion. Samtalsämnen som sta-
kades ut var inte bara vilka ”ämnen” eller kompetenser som skulle behövas i 
framtiden, utan också vilka processer som främjar elevernas utveckling och 
vad staten skall göra för att sådana processer skall komma till stånd i skolan. 
De medlemmar som ville uppmuntrades att teckna ner sina tankar. Flera 
antog uppmaningen. Om utredningsarbetet i detta skede var något av en tan-
keverkstad så förändrades det i takt med att arbetet gick över i nya faser. Ett 
nedslag i kallelsen till sammanträdet den 19 september 2002 kan fungera 
som belysande exempel. Där hade uppgiften förändrats till att handla om 
slutläsning av text.  

Sammantaget vittnar det arbetsmaterial som tänkargruppen lämnat bakom 
sig för det första om att frågan om iv:s vara eller inte vara således fanns med 
redan vid gruppens första sammanträde och, som en nödvändig konsekvens 
av detta, för det andra att tänkargruppens osynliga aktörer, flera med veten-
skaplig bakgrund, måste betraktas som delaktiga i textproduktionen trots att 
de som personer är osynliga i texten.  

IV-gruppen och en av dess huvudaktörer 

Tänkargruppen omnämndes inte i betänkandet. Det gjorde däremot iv-
gruppen. Denna grupp bestod av nio medlemmar och träffades tre gånger.299 
Bakgrunden till att gruppen inrättades var att kommittén i möte med de verk-
samma gjordes medveten om att det fanns ett stort problemområde inom 
gymnasieskolan; de elever som inte nådde målen. En av medlemmarna i iv-
gruppen var pedagogikforskaren Elisabeth Hultqvist. Henne träffade ordfö-
randen och sekretariatet redan i november år 2000. Då var hon doktorand 
och delaktig i projektet Välfärdsbokslutet, som jag tidigare hänvisat till. När 
Hultqvist i maj påföljande år försvarade sin avhandling var två av kommit-
téns sekreterare närvarande. Innehållet i avhandlingen citerades ju också 

                                 
298 I detta sammanhang är det värt att notera att kommentarerna kommer från Torsten Madsén 
som också fanns med som utredare inför gymnasieskolebeslutet ett decennium tidigare. Hans 
och Ingegerd Sandströms utredning lade grunden för inrättandet av iv. Se vidare kapitel 4.  
299 IV-gruppen bestod 010521 av Stefan Eriksson från Bergsjöskolan i Göteborg, Hans Gar-
heden från Studie- och arbetslivscentrum i Järfälla, Karl-Axel Hill från Stenforsaskolan i 
Sibbhult, Elisabeth Hultqvist från Lärarhögskolan i Stockholm, Anna Jonsson från Wen-
strömska gymnasiet i Västerås, Rolf Karlamark från Marielundsgymnasiet i Norrköping, 
Kerstin Littke från Tjörns gymnasieskola, Kinna Persson från Folkuniversitetet i Stockholm 
och Agneta Regnstrand Lindgren från Utbildningsförvaltningen i Stockholm.  
010329, 010530, 010907 
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frekvent i avsnittet om det individuella programmet. Att Hultqvist hade stor 
betydelse för textproduktionen är tydligt. Men vilken betydelse hade iv-
gruppen som sådan? Det som står i själva betänkandetexten är att kommit-
tén, utöver olika rapporter, utvärderingar och forskning om programmet 
också haft hjälp av en referensgrupp: 

…bestående av personer som på olika sätt arbetar med, eller haft nära an-
knytning till, denna del av gymnasieskolan. De diskussioner som förts i 
gruppen har varit av stort värde, och inte minst visat på hur komplex och 
mångfacetterad frågan om det individuella programmet är. På en punkt har 
referensgruppen varit helt enig, nämligen i fråga om vikten av ett individuali-
serat förhållningssätt och en studievägsstruktur som medger samt stödjer 
flexibla, otraditionella och kreativa arbetsformer.300 

 
Detta kan tolkas på två sätt. Antingen hade kommittén verkligen nytta av de 
olika perspektiven i gruppen och som visade att frågan inte är enkel, eller så 
hade kommittén egentligen ingen nytta av gruppen över huvud taget efter-
som den bara kunde enas på en enda punkt. Gruppens arbete har framskym-
tat i enskilda textutkast, men vad kan iv-gruppens arkiverade material berätta 
vidare om arbetet? Svaret är; ingenting alls. Där finns inte ens kallelserna till 
gruppens möten. På frågan varför svarar kommittésekreteraren: ”…vi kunde 
ju inte använda iv-gruppen till att få ett förslag och gå fram och skriva. För 
där fanns ju olika åsikter representerade. Alla ville åt samma håll men på 
väldigt olika grunder, med olika metoder.” 301 Sekreteraren berättar vidare om 
hätska diskussioner och att träffarna inte ens kunde resultera i några minnes-
anteckningar. Referensgruppen var därmed, bortsett från ledamoten Hult-
qvist, oförmögen att hjälpa till vid textproduktionen, som krävde ett ställ-
ningstagande. Iv-gruppens dilemma var att den inte kunde enas om hur det 
överordnade dilemmat skulle hanteras. Detta lyftes också fram av kommit-
tén, om än i andra ordalag. Den gjorde på detta sätt oenigheten till en erfa-
renhet i sig. Samtidigt gick den trots detta fram med en bestämd uppfattning 
som sitt enda alternativ.  

5.4.5 I samspel med det omgivande samhället 
En av de grupper som omnämndes tidigare, men som inte uppmärksam-

mades mer i detalj var den referensgrupp kommittén tillsatte för att ha en 
möjlighet att samråda med några gånger under arbetets gång.302 Jag skall här 
ge exempel från innehållet i dessa möten och hur kommittén i övrigt arbeta-
de under direkt avstämning med det omgivande samhället. 

                                 
300 2002:120 Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkande/av 
Gymnasiekommittén 2000. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s 280. 
301 Intervju med sekreterare Anna Westerholm den 25 april 2003. 
302 Den träffades tre gånger: 001122, 010328 och 011114. 
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I inbjudan till referensgruppens första sammanträde ställdes två frågor. 
Den första handlade om huruvida det fanns något som representanterna an-
såg att ungdomarna behövde lära sig men som inte ingick i dagens utbild-
ning, samt om det var något man kunde ta bort. I den andra ombads repre-
sentanterna presentera sin vision för den framtida gymnasieskolan. De svar 
som presenterades vid mötet och som senare också sändes in skriftligt till 
kommittén är anmärkningsvärt utförliga. Deltagarna lade uppenbarligen ned 
ett omfattande arbete på att medverka i skapandet av framtiden och deltog 
aktivt i textproduktionen. Några behandlade även iv i sina svar. Sveriges 
vägledarförening lyfte t.ex. i sin vision fram betydelsen av ett väl fungerande 
individuellt program, även om det samtidigt påpekades att programmet inte 
skulle behövas.   

Referensgruppen ingick också i då kommittén inbjöd till ytterligare av-
stämningsarbete med omvärlden. Den 22 augusti år 2000 inbjöds den till-
sammans med företrädare för branscher till en hearing med kommittén. Så 
skedde också den 18 april och den 24 oktober år 2001 (även om det senare 
benämndes branschmöte). Tre dagar i augusti år 2001 inbjöds därtill olika 
branschorganisationer till entimmeslånga möten med kommitténs ordförande 
och kansli. Totalt hölls 19 möten med olika företrädare. 

Om möten med organisationer är ett exempel på där kommittén inbjöd till 
samtal, så förekommer kontakter också i omvänd riktning, d.v.s. då omvärl-
den tog kontakt med kommittén. Ett sådant exempel handlar om skriftväx-
ling, vilket förekom mellan enskilda aktörer och gymnasiekommittén. De 
flesta breven vände sig direkt till kommittén och i det som rör det individuel-
la programmet är ursprunget oftast en oro över framtiden. Exempel på såda-
na avsändare är göteborgsregionens rektorsgrupp (dnr 2002/50), Kvarngym-
nasiet/individuella programmet (2002/58) och Verkstadsindustrins yrkes-
nämnd (2002/53), som alla ställde frågan vad som kommer att hända med 
elevgruppen på programmet. Samtidigt som det förekommer brev bör det 
nämnas att brevskörden inte var lika omfattande som i en del andra då aktu-
ella frågor.303 Detta kan ha att göra med att kommittéföreträdare deltog i 
olika iv-sammankomster, både på enskilda skolor och i större sammanhang, 
som t.ex. ett nordiskt möte om det individuella programmet (i Köpenhamn). 
Det fanns därigenom åtskilliga tillfällen att kommunicera med kommittéfö-
reträdare i direkta möten. Exemplen visar också att kommittéarbetet inte 
skedde isolerat från omvärlden. Påfallande många brev kom också via skol-
ministern, som kort svarat brevskrivaren att frågan de tagit upp är intressant, 
men att den för närvarande bereds av en kommitté varför brevet överlämna-
des till denna.  

                                 
303 Skriftväxlingen i fråga om iv är inte den mest omfattande i kommittén. En fråga med 
betydligt mer upprörda mail gällde t.ex. förslaget att slå samman samhällskunskap, historia 
och religion. 
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5.5 Sammanfattande diskussion 
När regeringen år 2000 beslutade att tillsätta en utredning för att skissera 
vilken studievägsstruktur den framtida gymnasieskolan skulle ha innebar 
detta starten för ett formuleringsskede där frågan om en gymnasieskola för 
alla än en gång kom att stå i fokus. Om fokus läggs på det individuella pro-
grammet går det att följa hur de ursprungliga formuleringarna gällande pro-
grammet, efter ett iscensättande skede, åter transformerades till de nationella 
politikerna för det jag tidigare valt att kalla reformulering. I kapitlet har jag 
visat hur textproduktionen gick till. Här skall diskussionen föras utifrån stu-
diens teoretiska utgångspunkter.   

5.5.1 En diskursiv praktik, ett kollektivt författarskap och 
enskilda aktörer 
I kapitel fyra citerades ett stort antal utredningar och jag använde uttryck 
som ”kommittén ansåg” eller ”kommittén tog ställning för”. Detta antyder 
att kommittéarbete skulle röra sig om en samlad aktivitet, men en enig 
kommitté. Utredningsarbetet likställs då med produkten. I detta kapitel har 
jag emellertid valt att lägga betoning på process, ett ”görande” som tar ge-
stalt inom ramen för en diskursiv praktik och där det handlande subjektet 
inte är entydigt. Kommittén var parlamentariskt tillsatt, d.v.s. tillsatt för att 
bereda vägen för ett kommande riksdagsbeslut i den större gymnasiefrågan. 
Redan genom detta faktum står det klart att antalet aktörer måste vara minst 
sju, en representant för varje riksdagsparti. I det här fallet var antalet nio.304 
Till detta kom ett sekretariat och medverkande, i grupper och specifika kon-
struktioner. Somliga syns i betänkandet, andra inte. Det utbildningspolitiska 
arbetet rörde sig om ett kollektivt arbete. Frågan är då vem/vilka det egentli-
gen är som skall betraktas som textproducent? Formellt är det självfallet 
kommittén, som kollektiv, möjligen med undantag av dem som reserverat 
sig i den specifika frågan. Reellt är det svårare. Är det kommittésekreteraren, 
som uttrycklig författare, kommittéledamöterna, som undertecknare, eller är 
det helheten av medverkande aktörer? Textproducenten är med andra ord 
inte nödvändigtvis den som i slutänden ställs till ansvars för innehållet. Kan-
ske finns inte heller någon enskild aktör som är beredd att stå tills vars för 
hela produkten. Detta är en del av den diskursiva ordningen och något som 
bör finnas med i beaktande då offentliga utredningar används som historiska 
källor.  

Samtidigt som var och en av de deltagande aktörerna var med och gjorde 
skillnad vad gäller den slutgiltiga textens utformning, var de också med och 

                                 
304 Ett alternativt sätt till det kommittéarbete som här studerats är att låta en enmansutredare, 
väl insatt i majoritetens utbildningspolitiska tänkande, utarbeta förslag. Även enmansutredare 
har dock hjälp av sekreterare och arbetar i kontakt med omvärlden.  
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reproducerade den institutionaliserade korporativa ordningen, där olika in-
tressen tillåts komma till tals. Viktigt i det enskilda sammanhanget är också 
hur den faktiska aktörsuppsättningen såg ut, vem som var kommitténs ordfö-
rande och valen denne, liksom andra gjorde. När det gällde det individuella 
programmet har jag visat att beslutet att förorda en avveckling av program-
met var långt ifrån givet. Snarare var det något som växte fram över tid och 
där det pågick förhandlingar in i det sista. Utgången var förvisso präglad av 
historiska villkor gällande hur svaga elevgrupper, inte sällan från icke privi-
legierade samhällsgrupper, hanterats under decennier. Att välja denna bas för 
ställningstagandet var emellertid inte självklar, utan växte fram i samspel 
mellan enskilda aktörer, inte minst ordföranden, som del i en socialistisk 
kommittémajoritet, och sekretariatet. I det enskilda ställningstagandet ligger 
emellertid också historiska erfarenheter, i detta fall inbakade i ideologiska 
utgångspunkter. Aktörernas handlingar är inte fria från förflutenheten. Sam-
tidigt är det tydligt att erfarenheter skiljer sig åt mellan olika aktörer. Någon 
valde att lämna utredningen, andra att reservera sig. Detta kom också att få 
konsekvenser för såväl remissbehandling som kommande riksdagsbehand-
lingar i frågan. Med andra ord är utbildningspolitik som diskursiv praktik 
präglad av en strukturell inramning, men där en betydelsefull stämma i den 
flerstämmiga sången bärs upp av de enskilda aktörerna.   

5.5.2 Differentiering, mediering, erfarenhetsrum och 
förväntanshorisonter 
Medan de utredningar som tidigare uppmärksammats tog sin utgångspunkt i 
det pedagogiska dilemmat och problematiken att hantera de mer heterogena 
elevgrupperna, så var angreppssättet i kommittébetänkandet annorlunda. Det 
individuella programmet betraktades som en yttre differentiering, eller 
segregering, och som med nödvändighet måste ersättas med inre, pedagogisk 
differentiering, eller inkludering. Trots medvetenheten om att omställnings-
svårigheterna skulle bli betydande markerade kommittén att en omställning 
måste komma till stånd, om gymnasieskolan skulle bli till för alla. Att på 
detta sätt lägga betoningen på framtiden och medvetet utmana realiserings-
arenans aktörer bryter mot tidigare förfaranden, där erfarenheterna från reali-
seringsarenan utnyttjades för att möjliggöra framtida förändringar. Denna 
gång utnyttjades erfarenheterna snarare för att legitimera förändringarna. 
Erfarenheterna från grundskolans genomförande aktualiserades inte. I stället 
lades betoningen på den samlade gymnasieskolans tioåriga historia. Kon-
centrationen låg denna gång på att få visionen genomförd. Det individuella 
programmet skulle avskaffas och en pedagogisk omställning av lärarna på de 
reguljära utbildningsvägarna skulle komma till stånd. På detta sätt går det att 
tala om ett visionsbaserat betänkande med betoning på förväntanshorisont, i 
jämförelse med beslutet ett decennium tidigare som betraktades som erfa-
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renhetsbaserat. Erfarenhetsrummet förminskades och utöver kommitténs 
egna kontakter med realiseringsarenan utvaldes ett antal erfarenhetsleveran-
törer för tecknandet av historien. De bilder som kommittén producerade var 
emellertid inte överensstämmande med varandra utan öppnade upp för frågor 
om hur utbildningspolitisk textproduktion egentligen går till.  

I kapitlet har jag visat att arbetet med politiska texter inte enbart handlar 
om att göra vägval i ett objektivt samspel mellan förväntan och tidigare erfa-
renhet. Dessa val präglas, i enlighet med tidigare teoretiska resonemang, av 
att de görs inom ramen för en diskursiv ordning där rekontextualiseringen 
inte enbart sker utifrån rent tekniska överväganden, utan där det görs under 
konkurrens mellan skiftande normativa uppfattningar. Genom sin blotta exi-
stens markerar den parlamentariskt tillsatta kommittén att detta med att sam-
hälleligt göra skola inte är någon konfliktlös och objektiv företeelse. Beslu-
ten fattas i skärningspunkten mellan olika perspektiv, som i sin tur bygger på 
olika ideologiska utgångspunkter. Det politiska beslutsfattandet handlar inte 
om att välja mellan antingen framtid, eller förflutenhet, utan om att balansera 
mellan dem. Det politiska ställningstagandet kan beskrivas som en selekte-
rande och konstruerande balansakt där det handlar om att välja vilken framtid 
som skall stämmas av mot vilket urval som görs ur det förflutna, och där 
mötet mellan vetenskap och politik spelar en avgörande roll. Detta är en del 
av den diskursiva praktikens villkor. När kommittén betonade framtiden som 
något nytt i jämförelse med det som varit så innebar detta inte bara att välja 
en av flera tänkbara vägar. Med detta gjorde den därtill ett urval av legitime-
rande perspektiv, vilket innebär bortval av andra.  

Att Folkhälsoinstitutets rapport inte utnyttjades vittnar om att delar av det 
officiella fältet uteslöts ur rekontextualiseringen. Delar av det pedagogiska 
fältet släpptes däremot in, genom Hultqvists och andras forskning. Att bygga 
utbildningspolitiska ställningstaganden på vetenskaplig grund är något som 
gällt för ställningstaganden i skolpolitiska frågor med inriktning på organisa-
tion allt sedan 1940-talet. Som framkommit i tidigare kapitel inbjöds flera 
forskare under 1940- och 1950-talen för att belysa olika aspekter av relevans 
i förhållande till det politiska ställningstagandet gällande en skola för alla. 
Utifrån de inkomna bidragen valde sedan de nationella politikerna vad de 
ville bygga vidare på. I HSFR:s granskning av svensk utbildningsforskning 
framgår också att: ”…there has existed – and probably still exists – an inte-
resting and important interplay between pedagogy and policy-making in 
Sweden. It is not possible to understand or evaluate educational research in 
Sweden without looking into this relationship.” 305 Frågan om den heterogena 
gruppens vara eller inte vara och de pedagogiska konsekvenserna av olika 
vägval har genomgående varit en av de dominerande frågorna inom svensk 
pedagogisk forskning. Bl.a. växte, som vi tidigare sett, hela det ramfaktorte-

                                 
305 Härnqvist, K., Achtenhagen, F., Rosengren, K-E. & Öhngren, B. (eds.) (1997). An Evalua-
tion of Swedish research in Education. Stockholm: HSFR, s 33. 
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oretiska tänkandet fram i anslutning till beslutet om grundskolan. Detta per-
spektiv, som tydligt pekar på konsekvenserna för de pedagogiska processer-
na av olika organisatoriska ramar, är emellertid ett av de perspektiv som 
kommittén valde bort.   

De politiska vägvalen sker utifrån olika perspektiv, som i sin tur kan vara 
mer eller mindre kompatibla med olika vetenskapliga perspektiv. Vetenska-
pen fyller på detta sätt också en roll i det politiska sammanhanget. Såväl 
tidigare som nu används forskningsresultaten för att legitimera politiska 
ställningstaganden. Det exempel som redovisats här vittnar emellertid om att 
det kan ha skett en förskjutning i riktning mot att i förväg välja ut vilka som 
skall få medverka i den politiska formuleringen, samt att mer osynligt legi-
timera ställningstaganden genom att inte bara hänvisa till forskning, utan 
också ha forskare med i textproduktionen. Att forskare deltar i formulerings-
arbetet är ställt utom alla tvivel. Vissa väljs in, andra väljs bort. Några syns i 
texten, medan andra deltar mer osynligt. Ytterligare andra försöker komma 
till tals via förslag till texter som väljs bort.  

Om det är så att en del av den politiska textproduktionen handlar om att 
kunna välja bilder utifrån givna perspektiv, så tycks den politiska medveten-
heten om urvalets betydelse samtidigt vara liten. Kommittén tillämpade en 
normativ historieskrivning samtidigt som den i andra delar förutsatte att rea-
liseringserfarenheter kunde rapporteras fullständigt och perspektivlöst. Den 
pekade t.ex. oproblematiserat ut utvärderingar och kvalitetsredovisningar 
som viktiga medel när det gäller verksamhetsutvecklingen och därmed också 
gällande kontakten mellan nivåerna. Det är i detta sammanhang som frågan 
om den narrativa trovärdigheten kommer in i bilden. Såväl utvärderingar 
som tillämpningar måste bygga på en trovärdig historiekonstruktion. Det 
som väljs bort i texten upphör inte att finnas i realiteten och genom att välja 
en begränsad bild ur det samlade erfarenhetsrum som stod till förfogande 
inbjöd kommittén indirekt omvärlden till en kamp om historieskrivningen. 

5.5.3 Ett diskursivt görande i förhållande till produktion och 
reproduktion 

”Att göra skola” genom kommittéarbete handlar inte enbart om att arbeta 
fram ett ställningstagande för framtiden. Det rör sig därtill om att göra det i 
förhållande till förväntningarna från det omgivande samhället. Detta påver-
kar i sin tur kommitténs arbetsformer. Varje kommitté måste emellertid be-
stämma hur styrande samhällsproduktionen skall vara för utbildningens ut-
formning. I kapitlet har det framgått att det inom tänkargruppen varnades för 
allt för stark branschpåverkan. Bland det första kommittén gjorde var dock 
att bjuda in branscher m.fl. till att bidra med sina visioner för gymnasiesko-
lan. Den samhälleliga produktionen var således påfallande närvarande i text-
produktionen. Man skulle därmed kunna tala om en kommitté som trots reto-
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riska försök att upprätta en stark tudelning, eller klassifikation, mellan ut-
bildning och produktion, i praktiken återreproducerade den kontextuella 
ordningen, präglad av en svag klassifikation dem emellan.  

Samtidigt gjordes en stark åtskillnad just i fråga om det individuella pro-
grammet. Jag inledde studien med en beskrivning av hur det går att förstå 
skolans dubbla uppdrag. Det handlar om kombinationen av demokrati och 
meritokrati, att reproducera samhällsmedborgare och förbereda för produk-
tion. Tillämpat på denna delstudie så försökte majoriteten av kommittéleda-
möterna i utredningsskedet att formulera ett autonomt ställningstagande, 
utan hänsyn till produktionens effektivitetsintressen, gällande iv-frågan. De 
besvarade i stället differentieringsfrågan med utgångspunkt i gymnasiesko-
lans demokratiska uppdrag. Detta gjorde de trots att aktörer sysselsatta i 
såväl reproduktionen som produktionen verkade nära kommitténs kärna, i 
olika grupper, samt genom de mängder av studiebesök och andra kontakter 
som kommittén hade med omvärlden. Det var också från reproduktionsledet 
som initiativen till att uppmärksamma den svagaste elevgruppen kom, lik-
som protesterna mot att kommittén valde att gå i en annan riktning än vad 
flertalet, uppenbarligen, hade förväntat sig. En kommitté kan försöka att 
undanta vissa frågor från det samhälleliga samspelet, men dess efterföljare 
får då stå till svars för detta liksom för den bortvalda historien.  
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Kapitel 6 Remissförfarandet  

6.1 Inledning 

6.1.1 Frågeställningar 
I denna delstudie förflyttas uppmärksamheten från utredningen, som avläm-
nade sitt betänkande i december 2002 till det remissarbete som pågick våren 
2003.306 Eftersom remissfasen infaller mellan utredningsskedet och proposi-
tionsskrivandet, d.v.s. innan de kommande lagformuleringarna lagts fast, kan 
den textuella aktiviteten att sända in ett remissyttrande räknas med i det na-
tionella formuleringsarbetet. Med utgångspunkt i inkomna svar går det att 
visa att det diskursiva görandet tar gestalt i ett större kontextuellt samman-
hang, i samspel med realisering och omvärld. Frågan för kapitlets inledande 
del är hur detta sammanhang såg ut. Vilka aktörer ville vara med i ”slaget 
om det individuella programmet” och vilka intressen representerade de?  

Det intressanta är inte endast vilka som deltog, utan också vad det var 
som framfördes. I studien har jag valt att betrakta remissomgången som en 
virtuell iscensättning av betänkandets vision, där de olika aktörerna hade 
möjlighet att ta ställning till ett eventuellt genomförande och utifrån detta 
replikera på förslagen. Hur uppfattades förslaget av de deltagande aktörerna? 
Resonerades det om det pedagogiska grunddilemmat i förhållande till de 
heterogena elevgrupperna? Kommenterades de föreslagna lösningarna och 
den realiserande praktiken? Är differentieringsfrågan med andra ord närva-
rande, eller är det andra frågor som uppmärksammas? Genomgången görs 
med utgångspunkt i dessa frågor. Därtill uppmärksammas huruvida de olika 
aktörerna accepterade kommitténs historieskrivning. Fick det några konse-
kvenser att en del av historien valdes bort?  

6.1.2 Metodologiska utgångspunkter 
Betänkandet sändes våren 2002 ut till 175 remissinstanser. Av dessa svarade 
153.307 Därtill inkom 169 spontana remissvar.308 Utöver dessa yttranden om-

                                 
306 Sista dag att lämna in remissyttranden var den 12 juni 2003. 
307 Såväl vilka som svarade som vilka som avstod finns redovisat i appendix. 
308 Egentligen inkom 174, men fem utgick av olika anledningar. 
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fattar det studerade materialet också svaren på den, parallellt med betänkan-
det, utsända promemorian Slutrapport om ökade möjligheter för elever i 
gymnasieskolan att följa undervisningen på ett programinriktat individuellt 
program. Jag har valt att kalla denna för PRIV-promemorian och har tagit 
med den i min genomgång eftersom det är samma fråga som behandlades 
där och svaren kan bidra till att tydliggöra kommunernas ställningstaganden. 
Promemorian sambehandlades också av regeringen i framskrivandet av pro-
positionen. PRIV-promemorian sändes ut till 96 instanser.309 64 svarade och 
6 spontana remissvar kom in. 310 Sammanlagt omfattar materialet således 392 
remissvar. 

Alla remissyttranden finns samlade på Utbildningsdepartementet. Det vi-
sade sig vara ovanligt omfattande och det första steget i arbetsprocessen blev 
att bryta ned det stora antalet yttranden till hanterbara aktörsgrupper. Att 
kommuner skulle komma att utgöra en egen kategori stod egentligen klart 
redan innan genomläsningen, eftersom dessa är en av avhandlingens huvud-
aktörer. För flertalet av de övriga var det dock först efter mötet med materia-
let som aktörsgrupperna kunde konstrueras. De inkomna svaren låg insorte-
rade i nummerordning utifrån när de kommit in till departementet. Att bringa 
ordning i dem var ett tidskrävande arbete som först efter hand ledde fram till 
identifierade kategorier. Uppdelningen i aktörskategorier skall således be-
traktas som ett delresultat av undersökningen. Resultatet redovisas kortfattat 
i texten, men kompletteras mer utförligt i appendix.    

Den andra uppgiften handlade om att få grepp om vad det var som fram-
fördes. Den stora utmaningen handlade inte om att hitta kommentarer, utan 
snarare om att hantera den stora mängden kommentarer, att vara tillräckligt 
koncentrerad och uthållig för att göra varje enskilt yttrande rättvisa. Jag för-
sökte därför att hitta ett arbetssätt som minimerade betydelsen av min egen 
eventuella oskärpa. För att t.ex. kompensera för betydelsen av var i arbets-
processen (först eller sist på dagen etc.) ett visst yttrande gicks igenom gjor-
de jag två genomgångar. Vid den första antecknade jag för hand och gjorde 
markeringar där jag tyckte jag hittade något om iv. Vid den andra tittade jag 
mer noggrant på de yttranden där jag inte skrivit några kommentarer, för att 
säkerställa att jag skulle kunna utesluta dem. Där jag hade gjort markeringar 
gick jag in i betänkandet, letade upp avsnitten och skrev ned dem mer utför-
ligt i ett word-dokument, som sammantaget omfattar ca 100 sidor. Där finns 
inga analyser, utan bara citat. Detta material har jag sedan använt som under-
lag för kapitlet. 

Till stor del handlade det inledande arbetet således om att ringa in vilka 
aktörer det var som kommenterade iv. För att tas med som iv-kommentator 
måste yttrandet innehålla: 

                                 
309 Överlappande med dem som fick kommittébetänkandet på remiss. 
310 Egentligen inkom nio spontana svar, men tre av dessa utgick eftersom de fanns represente-
rade bland de formella instanserna. 
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- kommentarer i förhållande till kapitel 13, d.v.s. något om hur man såg 

på obehöriga elever, deras rätt att börja studier på nationellt program 
och/eller om nedläggningen av det individuella programmet och kon-
sekvenser av detta. 

- kommentarer i förhållande till kapitel 19 och 20, d.v.s. om något som 
har med implementering, samt kostnader m.m. att göra och då i rela-
tion till förändringarna när det gäller iv.  

 
Som genomgående princip har jag haft att räkna registrerade yttranden. Det 
betyder att om skilda aktörer inkommit med samma yttrande, så räknas detta 
flera gånger. Om flera skrivit under ett och samma upprop, räknas detta där-
emot som ett yttrande. Varje yttrande räknas lika, d.v.s. jag har inte viktat 
instanserna. Jag har inte heller tagit hänsyn till omfånget.  

De tillfrågade instanserna har på rekommendation från regeringskansliet 
ofta följt strukturen i betänkandet, vilket underlättat genomsökningen.311 Om 
det hade varit så att varje yttrande tydligt kommenterade iv-frågan eller av-
stod från att kommentera den hade tillförlitligheten kunnat garanteras endast 
genom noggrannhet. Men så såg svaren inte alltid ut. Ett exempel från kom-
munkategorin kan belysa problematiken.312 I denna kategori kommenterade 
många aktörer de ekonomiska konsekvenserna av förändringarna, att kostna-
derna skulle komma att bli högre än dem som utredningen kalkylerat med. 
Som regel nämndes exempel på kostnader (t.ex. för vidareutbildning av lära-
re). Men alla gjorde det inte. Det kunde t.ex. förekomma yttranden där finan-
sieringsprincipen åberopades, men där det inte gavs några specifika exempel 
på vad det var som kostnadshöjningarna avsåg. Trots att det är sannolikt att 
de förväntade kostnadsökningarna åtminstone till del var kopplade till den 
stora omställningen från kollektiva till individuella studievägar går det inte 
att utesluta att det icke-nämnda i något fall skulle kunna avse något annat än 
det som uttryckligen nämndes i många övriga fall. Den överordnade princi-
pen i dessa gråzonsfall har varit att försöka se till varje yttrandes karaktär 
och jag har försökt att jämföra yttrandet med likartade aktörers, för att be-
döma om tolkningen är rimlig eller inte. Det kan förekomma inslag av fel-

                                 
311 I följebrevet till instanserna hänvisades till promemorian Svara på remiss - hur och varför. 
I denna anges att om inget annat anges kan det vara lämpligt att följa betänkandets disposi-
tion. Att studera följebrevet är angeläget eftersom det genom sin uppläggning kan påverka hur 
svaren kommer till uttryck.  
312 Ett annat sådant exempel handlar om yttranden som kommenterar förändringarna i mer 
allmänna termer, men där det tydligt framgår att det avser förändringarna på iv. Det kan t.ex. 
gälla yttranden som företräder en grupp med specifika behov (t.ex. frågan om döva och hör-
selskadade elever) och där det inte uttryckligen nämns att det handlar om möjligheten att 
kunna få individualiserad undervisning. Ytterligare ett exempel är kommentarer om vikten av 
vad gymnasieelever har med sig för kunskaper vidare upp i utbildningssystemet, utan att 
avvecklingen av iv nämns specifikt.  
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sortering. Jag bedömer emellertid att detta inte är något som påverkar de 
stora trenderna. 

Om en första metodfråga således gällde att representera materialet, så 
handlade nästa om att sortera och kategorisera det. Än en gång gick jag ige-
nom mitt material och sökte efter gemensamma nämnare inom respektive 
aktörskategori. För flertalet aktörsgrupper var detta tämligen oproblematiskt. 
Antingen kunde jag hantera att arbeta med alla yttranden samtidigt, eller 
bryta ned grupperna till hanterbara delar. Tre aktörsgrupper var emellertid 
betydligt mer omfattande än de övriga. Det gäller framför allt den med 84 
kommunala aktörer, men även de 46 yttranden som förelåg inom kategorin 
arbetsmarknadsparter och branscher, samt universitet och högskolor m.fl. 
med sina 21 enskilda aktörer. Lösningen blev i dessa fall att transformera 
mina kvalitativa data till kvantitativa representationer. Utifrån varje enskilt 
yttrande urskiljdes de vanligast förekommande kommentarerna i förhållande 
till iv. I ett första steg producerades tabeller, i ett andra transformerades des-
sa till diagram. Jag illustrerade också varje kommentarkategori med några 
”typcitat”. Det tredje steget i arbetsprocessen innebar att studera de kategori-
serade svaren utifrån kapitlets inledande frågeställningar om heterogenitet 
och differentiering. Det är denna sista genomgång som återspeglas i kapitel-
texten. Eftersom det andra steget är ett viktigt led i analysen redovisas även 
detta i appendix. 

Kategoriseringsarbetet bygger på mina egna bedömningar av vad som är 
att räkna till en viss kategori, men trots att kategorierna träder fram i mate-
rialet kan det förekomma heterogenitet inom grupperna. I två fall har jag 
försökt hantera sådana spridningar genom specifika åtgärder. Det ena fallet 
handlar om kommunernas svar när det gäller konsekvenserna för implemen-
teringen. För att tydliggöra skiftningarna inom kategorin bröt jag ned den i 
underkategorier.313 Det andra fallet handlar om att samma svar kunde vara 
förenat med olika ställningstaganden. En aktör kunde t.ex. avstyrka förslaget 
i betänkandet med en viss motivering. En annan tillstyrkte det, men villkora-
de sitt ja, med samma argument. Detta gäller fr. a. kommunkategorin. I min 
genomgång har jag valt att räkna alla kommentarer av samma karaktär lika, 
oavsett de finns med som villkor eller motargument. Det är trots allt samma 
aspekter som aktörerna pekar på. De skiftande ingångarna kan förstås som 
kommunernas sätt att markera sin politiska tillhörighet, d.v.s. om de har 
borgerlig eller socialistisk majoritet. Eftersom betänkandet i fråga om det 
individuella programmet är så ideologiskt präglat och framarbetat av den 
socialistiska majoriteten tenderar kommuner med socialistisk majoritet att 
vara mer positiva i sin retorik gällande kommittéförslaget än borgerliga. 
Materialet erbjuder också vissa möjligheter att ta del av den kommunala 

                                 
313 Se figur 19 i appendix. 
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processen.314 Jag har emellertid valt att inte göra någon mer systematisk ana-
lys av detta, även om det är tydligt att framför allt vänsterstyrda kommuner 
bifogat reservationer från kommunens egen process, där den borgerliga op-
positionen förordade ett klarare avståndstagande från kommittéförslaget. Jag 
har emellertid valt att betrakta det som tillräckligt intressant att materialet 
även utan denna specialgranskning är så tydligt ifrågasättande. Jag har vidare 
bedömt att det merarbete det skulle innebära att gå bakom yttrandet måste 
betraktas som överkurs i förhållande till de avgränsningar som i övrigt gjorts 
i avhandlingen. 

6.1.3 Analytiska verktyg  

Begreppet differentiering används för att analysera svaren i förhållande till 
hur de betraktar förslaget att avskaffa det individuella programmet. Detta 
kompletteras också med frågan om gymnasieskolans olika syften, d.v.s. om 
betoningen ligger på det demokratiska eller meritokratiska uppdraget. När 
det gäller aktiviteten ”att göra skola” riktas koncentrationen mot att det rör 
sig om ett relationellt förfarande i förhållande till de realiserande delarna av 
systemet och i förhållande till det samhälle för vilket det utbildas. I analyser-
na tas utgångspunkten i att organisationsfrågan är en av de frågor som är 
föremål för beslut inom ramen för den pågående rekontextualiseringen. Sva-
ren gällande skolans organisation kan stämmas av mot det som Bernstein 
beskriver som rekontextualiserande fält och fältbegreppen fungerar därmed 
som centrala analysverktyg.  

I kapitlet uppmärksammas olika slags aktörer, såväl kollektiva som indi-
viduella. De behandlas utifrån om de är enstaka eller ackumulerade och ut-
ifrån vilket perspektiv de företräder. På detta sätt synliggörs flerstämmighe-
ten inom aktörsgruppen.  

En viktig utgångspunkt är att remissyttrandefasen betraktas som ett tillfäl-
le då utbildningspolitikens narrativa trovärdighet prövas. Kommitténs tidiga-
re avstämning mellan erfarenhet och förväntan sätts på prov och de delta-
gande aktörerna fungerar i detta som vittnen från det förflutna, som antingen 
kan underkänna eller bekräfta de publicerade bilderna.  

6.2 Aktörer i rekontextualiseringen 
Kommittéarbetet bedrevs genom omfattande kontakter med representanter 
för omvärlden. Många deltog i kommitténs arbetsprocess, men bara ett fåtal 
hade direkt inflytande när det gällde de konkreta formuleringarna rörande 
det individuella programmet. Kommunperspektivet tonades t.ex. ned och 

                                 
314 Ett stort antal kommuner har skickat med såväl nämndbehandlingar som fullmäktigeproto-
koll och reservationer.  
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lärarperspektivet utmanades. Därtill lades Skolverkets historieskrivning åt 
sidan, då valet i stället föll på en enskild pedagogikforskare och dennes per-
spektiv på det förflutna. Sammantaget var det, med Bernsteins termer, få 
representanter från såväl det officiella rekontextualiserande fältet som från 
det pedagogiska rekontextualiserande fältet som kom till tals i betänkandet. 
Frågan här är alltså om de tystade och utmanade aktörerna lät sig nöjas med 
detta, eller om de valde att delta i formuleringsakten när de fick tillfälle att 
träda in. Vilka aktörer var det som bifogade kommentarer om det individuel-
la programmet” och vilka intressen representerade de? 

Till att börja med inkom sammanlagt 223 yttranden som kommenterade 
förändringen av iv. Om dessa aktörer grupperas i kategorier framträder föl-
jande (fösta siffran anger antalet formella remissinstanser, den andra spon-
tant inkomna svar).315 
 
A. Kommuner, landsting, kommun- och landstingsförbund (49 + 35 = 84 st) 
B. Arbetsmarknadsparter och branscher (34 + 12 = 46 st) 
C. Universitet och högskolor samt relaterade myndigheter (13 + 8 = 21 st) 
D. Statliga myndigheter (9 st) 
E. Aktörer med specifika elevgrupper i fokus (10 + 3 = 13 st) 
F. Alternativa anordnare (11 + 3 = 14 st) 
G. Företrädare för barn och ungdomar, elever och studerande (5 + 3 = 8 st) 
H. Övriga (i huvudsak skolor och lärar- eller ämnesföreningar) (2 + 26 = 28 st) 
 
Detta illustrerar hur det kontextuella formuleringssammanhanget ser ut. I 
figur 6 har jag valt att placera in aktörsgrupperna i förhållande till figur 3, 
d.v.s. där uppdelningen mellan formulerings- och realiseringsarena skissera-
des som sammanlänkade med varandra och inramade av det omgivande 
samhället. Figuren har kompletterats med Bernsteins begrepp officiella re-
kontextualiserande fält respektive pedagogiska rekontextualiserande fält. 
Därtill skiljs mellan aktörer involverade i produktion och aktörer verksamma 
med reproduktion. Utifrån detta framträder följande: 
  

                                 
315 Denna kategorisering är min egen och att betrakta som ett resultat i sig. Det bakomliggan-
de arbetet och de olika kategorierna framträder i detalj i appendix. Här har jag valt att endast 
fokusera på resultaten.  
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Figur 6: Aktörsgrupper fördelade på olika fält. 

I denna undersökningsdel befinner vi oss på formuleringsarenan. För att 
markera detta i figuren och för att understryka att alla avsändarna deltog i 
formuleringsarbetet har formuleringsarenan markerats med grått. Övriga 
bokstäver representerar de olika aktörskategorierna och placeringen anger 
var respektive avsändargrupp befinner sig i förhållande till grundordningen 
som sådan. Beroende på vilka som ingår i aktörsgruppen kan samma katego-
ri förekomma på flera platser. Grunduppdelningen i det följande är således 
att formulerings- och realiseringsarenan utgör det officiella pedagogiska 
rekontextualiserande fältet (ORF). Runt detta finns det pedagogiska rekon-
textualiserande fältet (PRF). Utanför detta finns något som skulle kunna 
beskrivas som ”det tysta fältet” och som handlar om alla dem som valde att 
inte yttra sig, eller som inte hade någon som företrädde deras intressen (mel-
lan PRF och den yttre ramen). Den alldra yttersta linjen markerar som tidiga-
re det omgivande samhället, inom vars ramar alla aktiviteter tar gestalt. Slut-
ligen kan aktörerna antingen vara verksamma i anslutning till produktion 
eller reproduktion. Detta gäller inte bara det pedagogiska fältet, utan också 
det officiella. 

Det officiella pedagogiska rekontextualiserande fältet inrymmer således 
såväl statliga organ som ”sub-agencies and local educational authorities”.316 
Med andra ord inkluderas såväl formuleringsarenan och realiseringsarenan i 
detta fält. I anslutning till formuleringsarenan finns två verksamma aktörs-
grupper. Det handlar till att börja med om myndighetskategorin, D, som kan 
delas upp i tre delar där vissa myndigheter renodlat sysslar med utbildnings-
frågor (t.ex. Skolverket), medan andra har större koppling till produktion och 

                                 
316 Bernstein, B. (1990). Class, Codes and Control, Volume IV The Structuring of Pedagogic 
Discourse. London: Routledge, s 192. 
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arbete (t.ex. Arbetslivsinstitutet). En tredje kategori är neutral i förhållande 
till perspektiv och granskar endast korrekthet i beräkningar etc. (t.ex. Stats-
kontoret). Denna placeras därför mitt emellan de båda övriga. I reproduk-
tionsfältet finns också aktörer med specifika elevgrupper i fokus, grupp E. 
Det rör sig huvudsakligen om olika centrala myndigheter med uppdrag att 
företräda enskilda intressen, såsom handikappombudsmannen. Realiserings-
arenan inrymmer såväl lokal politik och förvaltning, samt de reproducerande 
aktiviteterna i skolor. Därigenom inryms i denna såväl kategori A, d.v.s. 
kommunerna som stora delar av kategori H, med många aktiva från skolans 
direkta värld (t.ex. Sveriges Vägledarförening).  

Inom ramen för det pedagogiska rekontextualiserande fältet återfinns, i 
Bernsteins ursprungliga uppdelning, t.ex. universitet och lärarutbildningar, 
utbildningstidskrifter och andra som kan påverka utbildningspolitiken. Även 
här går det att skilja mellan aktörer företrädande reproduktion och produk-
tion. Hela aktörsgrupp B (arbetsmarknadsparter och branscher) faller inom 
ramen för den senare, medan aktörsgrupp C (universitet och högskolor) re-
spektive F (alternativa anordnare, som t.ex.  Friskolornas Riksförbund) kan 
placeras in på reproduktionssidan. Så gäller också för delar av grupp E, vil-
ket rör sig om från staten fristående organisationer som företräder enskilda 
elevgrupper (t.ex. Riksförbundet för döva). Här finns också delar av kategori 
G och H (t.ex. lärarstudenter, enskilda ungdomsorganisationer och föräldra-
föreningar). Grupp C kan också placeras som hemmahörande på produk-
tionssidan, om man väljer att betona andra aspekter av arbetet vid universite-
ten.  

Det var sammantaget ett stort antal aktörer som ville vara med och påver-
ka utvecklingen gällande det individuella programmet. De representerade 
därtill olika perspektiv. I det följande arbetar jag vidare utifrån fem aktörs-
perspektiv. Det finns ett tydligt realiseringsperspektiv i de inkomna svaren. 
Aktörerna från realiseringsarenan övergår därmed från att vara objekt för 
politiken till att bli deltagande subjekt i formuleringsakten. Utbildningspoli-
tisk formulering sker inte heller avskilt från övriga aktiviteter på formule-
ringsarenan. Andra myndigheter har sina perspektiv att bevaka. Därtill finns 
ett avnämarperspektiv, både när det gäller universitet och branscher och det 
går att tala om ett alternativt anordnarperspektiv, som synliggör att detta 
med offentlig gymnasieutbildning är en konstruktion som infaller inom ra-
men för en sammanlänkad kedja av stadier och där somliga utbildningsan-
ordnare inte släpps in. Utöver detta finns det också många organisationer 
som bevakar elevers och inte minst potentiellt svaga elevgruppers intressen. 

Mängden aktörer visar att frågor om hur utbildning skall organiseras och 
undervisning bör bedrivas, är något som engagerar. Representanter från olika 
fält träder aktivt in i formuleringsprocessen och det är påfallande att aktivite-
ten fr.a. sker genom organiserade intressen. Branschintressen är här ett slå-
ende exempel (se aktörsgrupperna i appendix). En angelägen fråga, ur ett 
demokratiperspektiv, är vilka röster och perspektiv som inte kommer till tals 
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i remissförfarandet. Det fanns t.ex. varken remissvar från elever eller föräld-
rar på de individuella programmen. Vad detta beror på lämnas emellertid 
utanför denna granskning. I stället studeras i det följande vad som vad som 
fördes fram i inkomna yttranden och vilken betydelse detta i slutänden fick. 

6.3 Remissyttranden med fokus på innehåll 
I det följande tas de identifierade aktörsgrupperna som utgångspunkt för 
studier av svarsinnehållet. Innan jag redovisar resultaten av svarsanalysen 
vill jag emellertid gå händelseförloppet något i förväg och redovisa konse-
kvenserna av remissomgången för regeringens ställningstagande gällande det 
individuella programmet (i prop. 2003/2004:140 Kunskap och kvalitet – elva 
steg för utvecklingen av gymnasieskolan) då detta motiverar den detaljerade 
genomgång som sedan följer. 

6.3.1 Propositionen   

Regeringen lade i april 2004 fram sin proposition. Den avgörande frågan 
gällde om iv i enlighet med kommittébetänkandet skulle avskaffas, eller om 
regeringen skulle ta hänsyn till remissopinionen. Så här skrev regeringen:  

Av remissopinionen framgår tydligt att det råder olika uppfattningar om det 
individuella programmets vara eller inte vara. Det inkluderande synsätt som 
Gymnasiekommittén företräder får sympati, men väcker samtidigt oro för i 
vilken utsträckning det finns en beredskap att möta och ge de aktuella elev-
grupperna en utbildning som är individualiserad och av hög kvalitet. Den 
kompetens som i dag samlats inom de individuella programmen tar, enligt 
flera instanser, lång tid att bygga upp på de ordinarie studievägarna. Reger-
ingen instämmer i att de individuella programmen bör behållas men utvecklas 
kvalitativt. Enligt regeringens uppfattning är det framför allt angeläget att 
elever på individuella program ges utbildning i samma omfattning som elever 
på nationella program. De elever som lämnar grundskolan utan att ha uppnått 
kraven på behörighet för att söka ett nationellt eller specialutformat program i 
gymnasieskolan, skall även framdeles erbjudas individuella program.317 

 
I stället för nedläggning talades det här om kvalitativ utveckling. Av de om-
fattande förändringar som föreslogs i utredningen fanns, efter remissbehand-
lingen, i stort sett ingenting kvar. Den omfattande nyordning som skulle ha 
tagit plats som en av de riktigt stora gymnasiereformerna, överlevde inte 
mötet med remissinstanserna. I stället för avveckling blev resultatet i slutän-
den en så kallad kvalitativ utveckling av det individuella programmet. För-
slaget inramades med skrivningar om att regeringen ansåg att det var viktigt 

                                 
317 Regeringens proposition 2003/04:140: Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av 
gymnasieskolan, s 53. 
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att stärka gymnasieskolans förutsättningar och att i direkt anslutning till 
grundskolan möta och fånga upp de elever som saknade behörighet att söka 
ett nationellt program. Regeringen ansåg det därtill vara av yttersta vikt att 
gymnasieskolan direkt kunde erbjuda en utbildning av hög kvalitet och som 
kunde utgöra den nödvändiga bro mellan grundskola och gymnasieskola som 
behövdes för att minimera studieavbrott och avhopp. När det gällde syftet 
med utbildningen på individuella program skulle detta vara att eleven så 
snart som möjligt uppnådde behörighet att kunna fullfölja sina gymnasiestu-
dier på ett nationellt eller specialutformat program. Genom kvalitetssats-
ningen på obehöriga elever skulle fler elever ges möjlighet att uppnå behö-
righet under det första året på ett individuellt program. Därigenom borde, 
menade regeringen, andelen elever som läste två eller flera år på individuella 
program minska. Satsningen ansågs komma att få stor betydelse för elever-
nas förutsättningar att snabbare fullfölja en gymnasieutbildning och bli bättre 
förberedda för arbetslivet. Konkret blev dock den enda förändring av skolla-
gen till sist att: ”Utbildningen skall bedrivas i en omfattning som motsvarar 
heltidsstudier.” 318 Den lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2006.  

Regeringen behöll således det individuella programmet. Med den följande 
genomgången av remissvar vill jag argumentera för att regeringen inte kunde 
gå emot de omfattande påtryckningar som kom från omvärlden om att hete-
rogeniteten inom gymnasieskolan, med iv:s avskaffande, skulle bli för stor 
och att en organisatorisk differentiering även i framtiden ansågs nödvändig. 
Svaren behandlas utifrån de fem aktörsperspektiv som identifierats ovan: 
realiseringsperspektivet, avnämarperspektivet, det alternativa anordnarper-
spektivet, ett bredare formuleringsperspektiv samt elevperspektivet.  

6.3.2 Realiseringsperspektivet 
En betydande aktörsgrupp på realiseringsarenan var kommunerna. Över 70 
procent av dem lyfte fram den heterogena elevgruppen på de individuella 
programmen och pekade på att det troligtvis skulle bli problematiskt och 
närmast omöjligt för alla obehöriga elever att klara att både läsa in gymnasi-
et och komplettera luckorna från grundskolan samtidigt. Inte minst gällde det 
elever som redan i nuläget inte klarade att följa ett nationellt program. Om 
deras behov i framtiden inte skulle kunna hanteras separat fanns en risk att 
elevgruppen kunde halka efter och förlora det lilla självförtroende den hade 
kvar. Flera befarade också att elevgruppen kunde komma att utgöra ett b-lag 
på de nationella programmen och deras skilda problematiker osynliggöras i 
mängden elever på nationella program. Botkyrka kommun betonade t.ex. 
elever som saknade studiemotivation: 

                                 
318 Skollagen (1985:100, 5 kap). Förändringen aviserades i denna proposition, men kom inte 
att läggas fram som konkret förslag förrän i den påföljande budgetpropositionen. 
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En svaghet i betänkandet är att förslagen inte i tillräcklig omfattning tar hän-
syn till de elever som saknar studiemotivation. Botkyrka kommun anser att 
gymnasiekommittén inte beaktat denna grupp ungdomars särskilda situation 
och behov. (Botkyrka kommun) 

 
Andra exempel på problem kunde vara av psykosocial karaktär eller drogre-
laterade problem.  

Förslaget att integrera obehöriga elever med övriga skulle, enligt de 
kommunala aktörerna, komma att innebära stora omställningar vad det gäll-
de det pedagogiska arbetet på gymnasieskolans ordinarie utbildningsvägar. 
Det handlade om lärarnas förändrade uppdrag, om vikten av specialpedago-
gisk kompetens, behov av studie- och yrkesvägledning m.m. Att de föreslag-
na förändringarna förväntades leda till omfattande pedagogiska konsekven-
ser nämndes i 34, 6 procent av kommunsvaren. Samtidigt rådde det delade 
meningar om denna förändring ansågs önskvärd eller inte. Nyansskillnaden 
mellan Nyköping och Norrköpings kommentarer kan illustrera skillnaden. 
Där den förra kommunen markerade att gymnasieskolans personal och led-
ning var i ett stort behov av strukturellt lugn för att kunna fokusera utveck-
lingen av det inre arbetet, betonade den senare att frågan om det kompensa-
toriska uppdraget ständigt måste hållas levande och ingå i ett pedagogiskt 
och metodiskt förnyelsearbete. En vanligt förekommande oro gällde hur 
heterogeniteten skulle kunna hanteras: 

Vi förutser att det kommer att krävas mycket stöd och resurs ute i sektorerna 
när obehöriga elever antas preliminärt och både ska hänga med i sektorns 
kurser och helst också bli grundskolebehöriga. Konsekvensen kommer att bli 
att vi får många elever med anpassade individuella studieplaner, vilket kom-
mer att kräva ytterligare studievägledarresurs. Bristen på utbildade specialpe-
dagoger är ett reellt hot och det är dessutom dyrt att kompetensutveckla ett 
stort antal lärare i specialpedagogik. (Enköpings kommun) 

 
Även bland lärar- och ämnesföreningar uttrycktes betänkligheter när det 
gällde konsekvenserna för den aktuella elevgruppen.319 En vanlig fråga var 
vad som skulle hända med elever som helt enkelt inte vill gå gymnasiet. 
Somliga pekade också på att den heterogena elevgruppen skulle kunna 
komma att innebära problem för den reguljära undervisningen och att konse-
kvenserna transporterades vidare till högskolan. Andra kommenterade att 
orsakerna till problemen snarast fanns att söka i grundskolan. Ett belysande 
exempel talar om förödande konsekvenser för samtliga elever:  

Det individuella programmet har spelat en viktig roll för att få elever på rätt 
köl. Ett avskaffande av detsamma skulle få förödande konsekvenser såväl för 

                                 
319Denna kategori kännetecknas av att de antingen företräder ett enskilt ämne, eller är förena-
de genom någon annan form av samverkan. 
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de elever som saknar grundskolans baskunskaper som för övriga elever i 
gymnasieskolan. (Historielärarnas förening) 

 
Även i svar från enskilda skolor (gymnasieskolor såväl som rena iv-skolor) 
påtalades elevgruppens skiftande behov. Det handlade genomgående om de 
pedagogiska konsekvenserna av en nedläggning av programmet. En skillnad 
är att det bland dessa yttranden finns aktörer som på ett mer aktivt sätt pro-
blematiserade begreppen integrering och segregering:  

Att sträva efter integrering till varje pris är inte någon framkomlig väg. Det 
system av speciallärare och integrering som kommittén föreslår praktiseras 
redan i dag på grundskolan. Eleverna har varit integrerade i nio år! Vi och 
våra elever är fullständigt eniga om att förutsättningen för deras lyckade re-
sultat har varit segregeringen från tidigare invanda mönster; vi kallar detta 
inkluderande segregering. (Kvarngymnasiet i Järfälla) 

 
25, 6 procent av kommunerna påtalade att grundskolan faktiskt hade ett an-
svar och att problemen lätt transformerades vidare upp i utbildningskedjan. 
En gemensam undran från flera var varför inte lösningen i stället skulle kun-
na vara att utveckla programmet, genom att öka regleringen och använda de 
goda exemplen som förebilder. En avveckling av iv skulle kräva betydande 
resurser och en omfattande fortbildning. Flera skolor med iv-verksamhet 
betonade också att man utvecklat sin verksamhet under tio års tid och att 
detta nu riskerade att slås sönder. I stället menade de att staten borde kunna 
ställa krav på alla kommuner att ha fungerande individuella program och ge 
eleverna möjlighet att utvecklas:  

Under tio års tid har vi på Uvengymnasiet arbetat med det Individuella pro-
grammet och utvecklat en verksamhet som fungerar mycket bra...Vi…anser 
att det är viktigt att ta vara på dessa goda erfarenheter. Utveckla Individuella 
programmet på de skolor där det inte fungerar i stället för att lägga ner det 
som fungerar bra för eleverna. Ställ krav på alla kommuner att ha ett funge-
rande individuellt program som ger eleverna möjlighet att utvecklas.  Indivi-
duella programmet är en möjlighet till utveckling, en andra chans - inte en 
kravlös förvaring. (Uvengymnasiet i Uppsala) 

 
Även andra skolor betonade det särskilda syn- och förhållningssättet på pro-
grammen som hade kunnat utvecklas tack vare en väl sammanhållen perso-
nalgrupp. Att ta om hand om elever vid sidan om de reguljära klasserna an-
sågs vara nödvändigt. En fråga som ställdes frekvent var varför man inte 
kunde börja i änden att ge eleverna en garanterad undervisningstid eller en 
fast kursplan. 

I kommunsvaren lyftes det framgångsrika arbetet i den egna kommunen 
fram, samtidigt som man generellt kunde vara kritisk mot andras arbete. Det 
ansågs också viktigt med den kommunala friheten att även fortsättningsvis få 
utforma sina egna modeller. Flera uttalade som t.ex. Malmö stad att det vik-
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tiga måste vara att kvaliteten på programmen utvecklades, inte med nödvän-
dighet att det måste byggas upp en ny organisation, oavsett om den befintliga 
verksamheten fungerade bra eller inte. Andra uttryckte farhågor för att de 
goda miljöer som upparbetats skulle kunna gå om intet, eftersom det skulle 
bli svårt att återskapa den specifika iv-kompetensen inom ramen för den nya 
gymnasieskolan. Kommentarerna hängde av naturliga skäl ofta samman med 
identifierandet av den heterogena elevgruppen, där det även i framtiden för-
utsattes att många skulle komma att behöva olika former av särlösningar. 
Många pekade på att problemen skulle finns kvar, även om iv avskaffades, 
och att de upplevde en osäkerhet inför framtiden, inte minst i tider av knappa 
resurser. Flera ville låta iv finnas kvar i sin helhet:  

Vi anser att slopandet av det individuella programmet är till nackdel för 
många elever. Vi har satsat stora resurser på att utveckla och bygga upp fun-
gerande individuella program med mycket värdegrundsarbete och social trä-
ning och dessa inslag riskerar nu att minska för de elevgrupper som bäst be-
höver detta. (Valdemarsviks kommun) 

 
Över hälften av kommunerna (55, 1 procent) kommenterade konsekvenserna 
för de befintliga lösningarna. Detta gjordes också av studie- och yrkesvägle-
darföreningen, som menade att man med hänsyn till elevgruppen i stället 
borde göra en nationell satsning på det individuella programmet och där 
enskilda kommuners arbete skulle kunna lyftas fram som goda exempel: 

Vi vill uppmärksamma på att de elever som idag finns på Individuella pro-
grammet inte enbart är där p gr a att de inte kommit in på sökt utbildning el-
ler på grund av avhopp eller felval. Där finns även elever som av ett flertal 
orsaker inte vill, eller mäktar med att överhuvudtaget läsa i gymnasieskolan. 
Avsaknad av motivation, mognad och intresse är inte ovanligt. Många elever 
lever i socialt svåra sammanhang och ohälsa. Vi förordar en ordentlig natio-
nell satsning på det individuella programmet istället. Det finns många goda 
exempel på hur bra det kan fungera (generellt i kommuner där IV har fått 
kosta pengar)… Vi får heller inte glömma att gymnasieskolan är en frivillig 
skolform, något måste finnas för de elever som väljer att inte delta i gymna-
sieutbildning direkt efter grundskolan. (Sveriges Vägledarförening) 

 
Vägledarföreningen ställde sig också frågande till om det verkligen var så att 
en fullständig ommöblering var den bästa lösningen, eller om den nuvarande 
skolan med mer resurser och justeringar skulle kunna fungera bättre. I svaret 
ifrågasattes kommitténs övertro på kommunernas förmåga, vilja och ekono-
mi att fullt ut sjösätta och bedriva en gymnasieutbildning. Förslaget sågs 
som en utopi, eftersom alla kommuner, trots goda intentioner, också hade att 
hantera en begränsad ekonomi.   

De svar som hittills redovisats har varit kollektiva, i meningen att de olika 
svaren inte endast rörde författaren av dem utan ett bakomliggande kollektiv. 
Bakom andra svar står enskilda aktörer, företrädesvis lärare, som också valt 
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att delta i formuleringsarbetet. Flera uppmärksammade en reformtrött yrkes-
kår som undrade vad som skulle komma att ske när visionerna så småning-
om skulle möta verkligheten. En lärare talade om förslaget som den sista 
dödsstöten, eftersom hon såg oförenligheten mellan de enorma förändrings-
kraven, lärarnas uppgivenhet och kommunernas bristande resurser:   

Tyvärr har lärarnas åsikter, som många gånger framförts i ett förebyggande 
syfte, inte respekterats tillräckligt mycket, utan experter och politiker har 
ändå fattat "omöjliga" beslut på skolans område. Detta har fört med sig en in-
dignerad lärarkår, då auktoriteten urgröpts och det har blivit allt svårare att se 
mening med sitt yrkesval. (Karaktärs- och kärnämneslärare) 

 
Det denna lärare efterlyste var respekt för det pedagogiska arbetet. Inom 
realiseringsperspektivet framfördes också andra argument mot en nedlägg-
ning av programmet. Närmare 79,5 procent av kommunerna pekade på de 
ekonomiska konsekvenserna eller som t.ex. Sundsvalls kommun uttryckte 
det:”…vill vi ha en gymnasieskola för alla, så måste vi också vara beredda 
på att det för med sig ökade kostnader.” Förändringarna skulle inte endast 
medföra implementeringskostnader, utan därtill ökade driftskostnader. Me-
dan den förstnämnda kostnaden upphör efter ett tag, i och med att fortbild-
ning etc. klarats av, så innebär den andra en bestående fördyring. Kommen-
tarerna handlade om båda dessa konsekvenser: 

I kommitténs förslag är de ekonomiska konsekvenserna, såväl för införande-
perioden som på längre sikt, endast summariskt redovisade. Att den reforme-
rade gymnasieskolan enligt kommitténs förslag skulle kunna bedrivas utan 
ökade driftskostnader är sannolikt inte möjligt. De ökade rättigheter som ele-
ven ges och den försvårade planeringssituation som uppstår för kommunerna 
kommer med stor säkerhet att ge ökade kostnader inte bara initialt utan även 
på längre sikt. Det är därför nödvändigt att staten tillsammans med Kommun-
förbundet kontinuerligt följer upp kommunernas kostnader för reformen och 
säkerställer att finansieringsprincipen fullt ut tillämpas. (Vetlanda kommun) 

 
Implementeringen skulle komma att kosta, inte minst eftersom gymnasiesko-
lans personal skulle tvingas till vidareutbildning. 30 procent av kommunerna 
påtalade behovet av fortbildning och 16 procent uppmärksammade därtill 
tidsaspekten på reformen. Av alla kommuner var det endast en enda (Kung-
älv) som varken kommenterade kostnaderna för omställningen, risken för 
negativa konsekvenser när det gäller elevgruppen eller konsekvenserna för 
elevgruppen och det befintliga arbetet inom iv.320 Ett resultat som förvånade 
mig var att en så stor andel av kommunerna trots alla probleminriktade 
kommentarer ändå uttryckte sig positivt om de föreslagna förändringarna. 
Utifrån vad vi sett ovan kunde man vänta sig att det endast skulle vara ett 

                                 
320 Den enda kommentaren handlar om att det kan vara svårt att motivera att icke behöriga får 
företräde framför behöriga. 
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fåtal, men hela 28 kommuner uttryckte sig i positiva termer, ofta som ingång 
till kommentarerna som helhet. Intressant är också att positiva kommentarer 
verkar vara sammanlänkade med ett antal olika ”om och men”, i termer av 
villkorade eller problemorienterade ”ja”. Inte sällan är det samma argumen-
tation som förekommer i de olika yttrandena oavsett om ingången är positiv 
eller negativ. Ingången verkar snarast vara ett sätt för kommunerna att profi-
lera sina svar politiskt. En positiv ingång är på intet sätt det samma som ett 
renodlat ja-svar. 

Sammanfattande kommentar 

Sammantaget framförde realiseringsaktörerna samstämmigt att en skola för 
alla inte kunde uppnås med enkelhet. Heterogeniteten gjorde att de olika 
behoven svårligen skulle låta sig hanteras inom ramen för de reguljära un-
dervisningsgrupperna. Även om den pedagogiska differentieringen betona-
des så måste svaren också ses som ett stöd för att en inre differentiering mås-
te kunna tillåta organisatorisk differentiering. Detta hade i många kommuner 
varit en framgångsrik väg för att kunna tillgodose skiftande elevbehov. En 
omställning förväntades bli mycket kostsam, vilket återkommande påtalades. 
Kommunerna ville ha garantier att finansieringen säkerställdes innan föränd-
ringarna accepterades. 

6.3.3 Avnämarperspektivet 

Med avnämare avses de aktörer som verkar i steget efter det att gymnasie-
studierna avslutats. Kategorin inrymmer såväl arbetsmarknadsparter och 
branscher som universitet och högskolor. Precis som de realiserande aktö-
rerna uppmärksammade dessa aktörer den heterogena elevgruppen på iv. 
Oavsett alla intentioner om integrering markerades att det alltid skulle kom-
ma att finnas elever som inte vill eller klarar av att gå på de nationella pro-
grammen. Bland arbetsmarknadsparter och branscher uppmärksammade 
70,5 procent elevgruppen på iv och heterogeniteten inom den. Flera pekade 
på specifika behov och det orimliga i att genomföra förändringen så länge 
som elevgruppen var så pass stor. Risken skulle finnas att eleverna, precis 
som tidigare i historien, hamnade i gränslandet mellan arbetsmarknads- och 
utbildningspolitik: 

Tanken är god i sig, men tidpunkten att genomföra den är helt fel. Så länge 
15 procent av eleverna i gymnasieskolans första årskurs går på det individu-
ella programmet, behövs detta för att förbereda eleverna för studier på en sek-
tor. Eleverna på det individuella programmet kräver kompetens och resurser. 
De mår bra av att gå där och de flesta trivs. Därför bör man ta tillvara de po-
sitiva erfarenheter som finns från dagens IV och PRIV och föra in dem i den 
nya gymnasieskolan. (Svenskt Näringsliv) 
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Även bland universitet och högskolor uppmärksammades den heterogena 
elevgruppen. I 52 procent av svaren kommenterades i någon form att om-
ställningen skulle medföra att den aktuella elevgruppen drabbades på ett 
oacceptabelt sätt. Göteborgs universitet ansåg att det vore både oetiskt och 
opedagogiskt att försätta en stor grupp elever i situationer där de på förhand 
var dömda till upprepade misslyckanden och nederlag. Kommentarerna 
handlade också om åtgärder för att på ett bättre sätt kunna tillgodose elev-
gruppens behov. Flera uppmärksammade den pedagogiska utmaningen i att 
inkludera iv-eleverna i de ordinarie grupperna:   

En relativt stor grupp i dagens gymnasieskola finner sina arbetsformer inom 
ramen för det individuella programmet. Det nya förslaget innebär en väsent-
lig pedagogisk utmaning när alla studerande skall ingå i "vanliga" klasser. 
Högskolan ser detta som något positivt men samtidigt ökar risken att de lågt 
studiemotiverade kommer att känna sig ännu sämre rustade än i den gamla 
gymnasieskolan. (Högskolan i Borås)  

 
Den allra vanligaste kommentaren från universitet och högskolor gällde oron 
för att gymnasieskolans utbildningsnivå höll på att sjunka. 81 procent marke-
rade detta och flera pekade likt Umeå universitet på att detta var fallet redan 
innan den föreslagna reformen. Man kunde inte se hur förslaget skulle med-
föra ökade reella förkunskaper hos de studerande. Snarare konstaterades en 
svårighet i att kunna förena djup och bredd. Att lägga ned det individuella 
programmet och låta de obehöriga eleverna integreras med övriga sågs som 
ett direkt hot mot kvaliteten. Förändringarna skulle därmed äventyra kvalite-
ten också på högskolans utbildningar: 

I ett AVNÄMARPERSPEKTIV befarar Linköpings universitet att de som 
går ut den nya gymnasieskolan inte kommer att ha kunskaper som är tillräck-
liga för en högskoleutbildning av dagens standard och kvalitet, eller för ett 
direkt inträde i yrkeslivet. (Linköpings universitet) 

 
38 procent av universiteten och högskolorna uppmärksammade att hanteran-
det av den heterogena elevgruppen skulle få omfattande pedagogiska konse-
kvenser. Frågan i fokus var om gymnasieskolans kunskapsdifferentiering 
gick att lösa, om det ens var önskvärt att hålla samman grupperna och i så-
dana fall om behov av kompetensutveckling och förstärkning av kompeten-
sen från iv. Mitthögskolan som i övrigt var positivt inställd saknade t.ex. en 
redogörelse för den pedagogiska idén i betänkandet. Chalmers menade att 
den pedagogiska kompetensen inte fanns, vilket ansågs leda till sänkta kun-
skapskrav: 

Heterogena grupper kan enligt vår erfarenhet vara berikande för undervis-
ningen, men ju större spännvidden är vad gäller ambitioner och studiefärdig-
heter desto svårare är det att tillgodose varje enskild elevs undervisning enligt 
dennes individuella behov. De lärarresurser som behövs för detta finns dess-
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värre inte i dagens gymnasieskola och förslaget kommer därmed inte vara till 
gagn för någon kategori av elever vare sig dessa är studiemotiverade eller ej. 
En sannolik utväg blir att sänka kunskapskraven och detta kommer på sikt att 
spridas även till högskolan. (Chalmers) 

 
Denna uppfattning var också något som delades av arbetsmarknadsparter och 
branscher. 65 procent påtalade att gymnasieskolan måste leda fram till an-
ställbarhet. Motorbranschens yrkesnämnd var bara en av dem som påpekade 
vikten av att ha en utbildning som motsvarar de krav som framtiden kommer 
att ställa på de ungdomar som träder in på arbetsmarknaden. Aktörerna me-
nade att gymnasieskolan måste få syssla med just gymnasieutbildning: 

Eleverna måste under sin gymnasietid få sådana yrkeskunskaper att de blir 
anställningsbara i företagen. I betänkandet konstateras att en ökande del av 
yrkesutbildningen sannolikt kommer att ligga på eftergymnasial nivå i fram-
tiden. Vi delar denna uppfattning men vill samtidigt peka på att de små före-
tagen inte har förutsättningar att ta på sig en roll som utbildare. Det är därför 
viktigt att yrkesutbildningen i gymnasieskolan har en sådan kvalitet att de 
mindre företagen, utan att behöva grundutbilda elever, kan anställa elever och 
i företagen ge dem den färdigutbildning som yrket kräver. (ECY) 

 
Den förändrade pedagogiska situation som väntades uppstå skulle också öka 
arbetsbördan för lärarna. Detta påtalades självfallet av lärarnas egna organi-
sationer, men också av andra. 41 procent kommenterade, som IT-företagen, 
att gymnasielärarna redan innan den föreslagna reformen hade en svår un-
dervisningsuppgift med en stor spännvidd när det gäller elevernas förkun-
skaper vid gymnasiestart och att denna skulle öka med slopade behörighets-
regler. Ett annat exempel lyder: 

Vi ser stora svårigheter med att det skall kunna genomföras i elevens valda 
sektor. Det förutsätter att det finns personal som har de kunskaper och erfa-
renheter som krävs för att motivera och stimulera samt övervaka dessa elever 
inom varje sektor. Frågan är hur det gagnar kvaliteten i gymnasieskolan, när 
de elever som inte är behöriga till att söka en sektor kommer att kräva ökade 
lärarinsatser för att hålla jämna steg med behöriga elever. (Sveriges Hant-
verksråd, Sveriges Frisörföretagare) 

 
I stället för att utmana den redan ansträngda pedagogiska praktiken identifie-
rades två huvudsakliga lösningar. Den ena gällde grundskolan. 67 procent 
inom gruppen arbetsmarknadsparter och branscher påtalade gymnasiesko-
lans placeringsrealitet. Gymnasieskolan måste helt enkelt få inrikta sig på sitt 
uppdrag, att förse eleverna med rätt förkunskaper för studier eller yrkesliv, 
annars transporterades problemen vidare i utbildningssystemet. Grundskolan 
måste därför ta sitt ansvar. I olika svar betonades att detta var för såväl ele-
vernas som gymnasieverksamhetens och avnämarnas skull. Att ta bort de 
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individuella programmen var, menade t.ex. Företagarna, att dölja grundsko-
lans misslyckande: 

En av tio elever saknar idag behörighet till gymnasiet och drygt 15 % av ele-
verna i gymnasiet går det individuella programmet. Det är ett underkännande 
av grundskolan. Resurser bör sättas in så tidigt som möjligt i grundskolan, för 
att elever i behov av särskilt stöd ska ges en rimlig lärosituation och en chans 
att tillgodogöra sig studierna. Att ta bort det individuella programmet och 
sänka kraven på behörighet är ett sätt att söka dölja grundskolans misslyck-
ande. (Företagarna) 

 
Att detta var något som också universitet och högskolor ansåg har redan 
framgått genom betoningen på att undervisningskvaliteten höll på att sjunka. 
Det som inte hanterades på respektive utbildningsnivå transporterades vidare 
i utbildningskedjan. Varje nivå måste därför ta ansvar för det som hörde 
hemma där: 

En av gymnasieskolans uppgifter är att förbereda eleven kunskapsmässigt in-
för högskolestudier och här finns brister idag. Det märks tydligt på högskole-
nivå…Vi menar att det som eleven inte lyckats uppnå i kunskapsväg på 
grundskolan inte ska hänskjutas till gymnasieskolan och vidare till universi-
tets- och högskolenivå. (Södertörns högskola) 

 
Den andra lösningen som framfördes var att det individuella programmet, 
åtminstone tills vidare, borde få vara kvar. Där fanns kompetensen att klara 
av uppdraget och det ansågs vara av stor vikt att denna togs till vara. Detta 
gällde oavsett om eleverna i slutänden skulle integreras, vilket i sin tur skulle 
kräva ett omfattande förberedelsearbete för att åstadkomma en allmän peda-
gogisk omställning, eller om den långsiktiga lösningen blev att grundskolan 
tog ett större ansvar. Högskoleverket menade t.ex. att om iv avskaffas for-
mellt, så skulle det komma att återuppstå reellt, men då i än mindre kontrol-
lerade former: 

Högskoleverket menar att denna utformning av övergångsreglerna endast 
passar en liten grupp av studiemotiverade elever som har förutsättningar att 
börja sina gymnasiestudier samtidigt som de kompletterar en eller flera av 
grundskolans ämnen. Högskoleverket anser i motsats till kommittén att det 
även i fortsättningen kommer att finnas behov av former för att kunna ta 
emot elever som av olika skäl inte klarar en gymnasial studiegång. Om det 
inte finns något formellt individuellt program kan det hända att ett sådant 
skapas på informella vägar, vilket skulle vara olyckligt. (Högskoleverket) 

 
29 procent av svaren från universitet och högskolor betonade vikten av kom-
petensen inom iv-verksamheten. Andelen var ännu högre bland arbetsmark-
nadsparter och branscher. Där uttrycktes positiva kommentarer gällande 
verksamheten vid de individuella programmen och vikten av att ta till vara 
erfarenheterna i 63 procent av svaren. Bland kommentarerna fanns också de 
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som likt Lärarförbundet påpekade att det även fortsättningsvis skulle komma 
att föreligga ett behov av en särskild organisation för elever med stort behov 
av stöd i mindre grupper, liksom för elever som inte klarar gymnasieskolan 
trots omfattande stöd. Där fanns också de som menade att problemen så 
småningom skulle komma att ebba ut, om grundskolan tvingades leva upp 
till sitt ansvar. Under övergångsperioden kunde emellertid iv, enligt flera, 
fungera som en lösning på innevarande problem: 

Dessutom anser Metallgruppens Utbildningsråd, trots att vi har kritik mot det 
individuella programmet, att det vore värt att pröva att låta det individuella 
programmet få fortsätta att utvecklas med de kommuner som har väl funge-
rande lösningar som förebild. Målsättningen måste självklart vara att proble-
met med obehörighet till gymnasieskolan på lång sikt måste lösas i grundsko-
lan samt att det individuella programmet successivt ska krympa i omfattning 
och att en utfasning av programmet skall ske. (Metallgruppens Utbildnings-
råd m.fl.) 

 
Samtidigt som programmet skulle kunna krympa markerades att det även i 
fortsättningen skulle vara nödvändigt att ha en särskild organisation för ele-
ver i behov av stöd i mindre grupper. Detta betonades t.ex. av TCO.  

En påfallande skiljelinje mellan denna aktörskategori och den tidigare är 
att kommentarer om behovet av ekonomiska resurser inte alls var så domine-
rande i svaren. För arbetsmarknadsparter och branscher förekom sådana 
kommentarer endast i 32,6 procent av svaren och var därtill av mycket olika 
karaktär. Några påpekade likt SACO att kommunerna har ett begränsat skat-
teutrymme och att det kan finnas en svårighet generellt att få den ekonomis-
ka ekvationen att gå ihop. Andra var mer inriktade på vilka som skulle 
komma att drabbas om resurserna blev otillräckliga. En del pekade på kon-
sekvenser för eleverna, andra för lärarna och ytterligare andra på dem som 
står som mottagare av skolans bristande resultat. 

Bland universitet och högskolor tillhörde kommentarer i ekonomiska frå-
gor över huvud taget inte de vanligaste kommentarerna. Till viss del ingick 
det emellertid i kommentarerna gällande implementeringen av reformen. Det 
rörde då kompetensutvecklingen ute i kommunerna och möjligheterna för 
högskolorna att kunna förbereda lärarutbildningarna för att kunna ta emot 
och fortbilda också de redan verksamma lärarna. Därför påtalades att fort-
bildningen också leder till ökade kostnader för såväl stat som kommun:  

…kommitténs förslag kommer om det skall genomföras fullt ut att vara re-
surskrävande för både staten och kommunerna pga att förslaget förutsätter en 
omfattande kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare för en fram-
gångsrik implementering. (Mitthögskolan) 

 
Sammanlänkat med kommentarer om fortbildning var också kommentarer 
gällande samordningen inom utbildningssystemet, både när det gällde ut-
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bildningsinstanser och olika utredningar. 57 procent av aktörerna uttryckte 
ett missnöje över att inte ha blivit tillfrågade, eller kände sig förbigångna i 
ställningstagandet. Särskilt upprörande menade aktörer, som t.ex. Chalmers, 
att detta var då regeringen hade som målsättning att 50 procent av eleverna 
skulle läsa vidare i högskolan. Detta borde göra det naturligt att stämma av 
vilka krav som måste ställas på gymnasieskolan. Så hade emellertid inte 
skett och därför markerades ett missnöje:  

Inledningsvis finner universitetet det anmärkningsvärt att endast 11 av lan-
dets närmare 40 universitet och högskolor fått betänkandet på remiss. I dag 
går ca 45 % av gymnasieeleverna vidare till högre studier före 25 års ålder 
(och statsmakternas ambition är att denna andel skall öka till 50 %) vilket gör 
högskolan till den enskilt största avnämaren för gymnasieskolans utbildning. 
Mot bakgrund av detta finner universitetet också att samspelet, samt problem 
och möjligheter i övergången, mellan gymnasieskolan och högskolan inte till-
räckligt har analyserats i betänkandet. (Uppsala universitet) 

 
Även om påfallande många likheter återfanns i de olika aktörsgruppernas 
svar är det således också annat som skiljer beroende på vilket perspektiv som 
bevakades. 

Sammanfattande kommentar 

Även inom denna aktörskategori lyftes det pedagogiska grunddilemmat 
fram. Aktörerna markerade att heterogeniteten skulle bli allt för stor för att 
gymnasieskolan skulle kunna uppfylla sina syften gentemot sina avnämare. 
Det blir i deras svar tydligt att en skola för alla, när den når gymnasieskolan, 
inte uteslutande kan baseras på det demokratiska syftet, utan att det me-
ritokratiska syftet gör sig gällande från den omvärld för vilken skolan utbil-
dar. Gymnasieskolan har en annan placeringsrealitet än grundskolan, med ett 
steg närmare produktion och högre utbildning. Den måste leverera det den 
utlovar, annars måste t.ex. en organisatorisk differentiering göras på högsko-
lor och universitet, med förberedande preparandår eller liknande. Differenti-
eringsproblematiken skulle på detta sätt flytta ett steg vidare upp i utbild-
ningshierarkin. För att inte heller företagen skulle behöva svara för grundut-
bildningen ansågs den organisatoriska differentieringen i gymnasieskolan 
vara nödvändig. Samtidigt betonades att den pedagogiska differentieringens 
misslyckande i grundskolan måste uppmärksammas. Över lag kritiserades 
den bristande samordningen mellan olika nivåer inom utbildningssystemet. 
  

6.3.4 Det alternativa anordnarperspektivet 

Aktörerna inom det alternativa anordnarperspektivet tydliggör att även om 
uppdelningen i olika stadier är konstant så innebär detta inte med nödvän-
dighet att frågan om vem som skall få anordna den samhälleliga utbildningen 
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ligger fast. Allt som allt rör det sig om 14 aktörer som erbjöd alternativa 
utbildningar till kommunalt ungdomsgymnasium. Inom gruppen kan tre 
olika kategorier identifieras. 

En första underkategori är aktörer inom vuxenutbildning. Riksförbundet 
för kommunal och statlig vuxenutbildning uppmärksammade i sitt yttrande 
att 25 procent av eleverna avbryter sina gymnasiestudier studier eller lämnar 
gymnasieskolan utan slutbetyg. Dessa elever behöver, menade förbundet, ha 
en möjlighet att kunna återvända till studier. I fråga om det individuella pro-
grammet markerades att detta i många kommuner genomfördes i samarbete 
med komvux. Om det individuella programmet avskaffades skulle detta 
därmed få konsekvenser också för komvux. Mot bakgrund av detta ansåg 
förbundet att det var anmärkningsvärt att betänkandet i sådan liten utsträck-
ning uppmärksammat just vuxenutbildningen. Inte minst gällde det behovet 
av flexibilitet. Liknande kommentarer förekom hos flera aktörer:  

CFL menar därför att det är principiellt viktigt att statsmakterna inte vidtar 
åtgärder vilka kan försämra möjligheten till flexibilitet i lärandet för de vux-
na. Tvärtom borde målet vara att inom ramen för det livslånga lärandet ge 
möjlighet till ökad flexibilitet och därmed till ökad individuell anpassning – 
naturligtvis inom de ramar som nationellt fastställda styrdokument ställer 
upp. (Nationellt centrum för flexibelt lärande) 

 
Över lag var det betoningen på att kunna presentera flexibla lösningar för 
individuella behov som lyftes fram.  

En andra underkategori var aktörer verksamma med folkbildning, d.v.s. 
olika studieförbund och folkhögskolor. Enligt Folkbildningsrådet var det 
enligt gällande förordning inte möjligt för en folkhögskola att anta elever till 
de allmänna behörighetsgivande kurserna om deltagarna var under 18 år. 
Däremot kunde dessa elever gå en folkhögskolekurs som individuellt pro-
gram på uppdrag av hemkommunen, förutsatt att denna betalade interkom-
munal ersättning till folkhögskolan. Folkhögskolan tog därigenom varje år 
sammanlagt emot ca 200 elever på det individuella programmet. Om det 
individuella programmet avskaffades skulle emellertid kommunernas nuva-
rande möjlighet att välja folkhögskolan som lösning för elever med särskilda 
behov komma att påverkas. Detta var något som uppmärksammas av samtli-
ga aktörer inom denna kategori, liksom att folkhögskolan hade en lång tradi-
tion av att utgöra en alternativ skolform för studier på gymnasial nivå. 
Kommittén borde, enligt dessa aktörer, ha övervägt om inte andra utbild-
ningsanordnare har bättre förutsättningar att tillgodose vissa av de studeran-
des behov. Det betonades bl.a. av Runö folkhögskola, att folkhögskolornas 
särskilda pedagogik och miljö kunde erbjuda förutsättningar för elever som 
kunde behöva alternativa studieformer. Gamleby folkhögskola menade att 
det kompensatoriska uppdraget hade allt vinna på om fler vägar mot målet 
hade uppmärksammats: 
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Ökad genomströmning, kompensation av sociala ojämlikheter och en mera 
sammanhållen utbildning är en än mer svårlöst ekvation när man samtidigt 
ska kunna börja i gymnasiet utan att ha en fullständig grundskola i botten. 
Här borde utredningen övervägt möjligheten att involvera andra utbildnings-
anordnare, t ex folkhögskolan, för att hitta flera vägar att angripa problemet. 
(Gamleby folkhögskola) 

 
Folkbildningsförbundet menade att det fanns en betydande risk att många 
elever skulle komma att känna främlingskap inför den föreslagna strukturen. 
Ett alternativ hade varit att stärka studieförbundens möjligheter att göra 
kompensatoriska insatser. 

I den tredje underkategorin hade alla det gemensamt att de hade koppling 
till olika friskolor. Enligt Friskolornas Riksförbund fanns ett stort intresse att 
starta fristående gymnasier med individuellt program för obehöriga elever. 
Detta var dock inte möjligt med nuvarande bestämmelser. Om det individu-
ella programmet avskaffades skulle detta förvisso formellt möjliggöra för 
friskolorna att erbjuda obehöriga elever utbildning. Reellt skulle det emeller-
tid inte vara praktiskt genomförbart, eftersom förslaget också innebar att 
anordnaren skulle vara skyldig att erbjuda samtliga kurser det första året. 
Flera av aktörerna argumenterade därför för ett bibehållande av iv, men med 
förändringen att även friskolor i framtiden skulle tillåtas att bedriva denna 
undervisning:    

Förslaget att ersätta det individuella programmet med individuell studiegång 
avstyrks. Förbundet anser däremot att även fristående gymnasier skall få möj-
lighet att anordna individuella program. (Friskolornas Riksförbund) 

 
Förbudet för fristående skolor att få anordna individuella program innebar att 
olika pedagogiska inriktningar med ambition och kompetens att ge individu-
ellt anpassad gymnasieundervisningvar förhindrade från att bedriva under-
visnings för dessa elever. Detta påtalades t.ex. av Waldorfskolefederationen. 

Sammanfattande kommentar 

Sammantaget uttryckte dessa aktörer en frustration över att inte ha blivit 
medräknade som potentiella realiseringsaktörer i förhållande till den aktuella 
elevgruppen på iv. Frustrationen låg i att de antingen ansåg sig vara experter 
på just denna typ av verksamhet, eller hyste en önskan om att bli det i fram-
tiden. Utbildningssystemet var i deras ögon betydligt mer komplext än att 
bara innebära en rak och entydig linje från grundskola, via gymnasium till 
högskola. För denna aktörskategori sågs heterogeniteten inte som ett pro-
blem. Det ansågs snarast vara utgångspunkten för verksamheterna. Proble-
met låg snarare i att definitionen av ”en skola för alla”, för den aktuella elev-
gruppen, kommit att handla om just en skola, den offentliga. Först efter 
gymnasiet upphörde den sammanhållna skolan. All organisatorisk differenti-
ering fram till dess var, med gymnasiekommitténs definition, exkluderande, 
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oavsett det enskilda behovet och oavsett om den pedagogiska differentie-
ringen skulle kunna äga rum i en alternativ form. Det fanns ingen utbild-
ningsmarknad när det gällde iv och om gymnasieskolan lyckades fanns hel-
ler inget behov av komvux för dessa elever. Problemet för dessa aktörer var 
således att det demokratiska syftet likställdes med den sammanhållna formen 
och att visionen i detta skede inte lät sig tecknas i termer av misslyckanden 
eller otillräcklighet. 

6.3.5 Ett bredare formuleringsperspektiv  
Med denna specifika kategori vill jag uppmärksamma att den utbildningspolitis-
ka formuleringsakten inte endast rör en avgränsad utbildningspolitisk sfär med 
tillhörande myndigheter, utan också inrymmer andra myndighetskategorier. 
Utöver skolmyndigheter finns bland de inkomna remissvaren också svar från 
myndigheter med inriktning på arbetsmarknad eller arbetsliv och från myndig-
heter med granskande funktionen.  

Myndigheter med inriktning på utbildning representerades av Skolverket, 
Myndigheten för skolutveckling och Myndigheten för kvalificerad yrkesut-
bildning. Samtliga delade uppfattningen att gymnasieskolan skulle stödja 
eleverna i att, oavsett förmågor, få tillgång till utbildning, inom ramen för 
sektorerna. Den inkluderande skolan var en självklar utgångspunkt. Såväl 
Skolverket som Myndigheten för skolutveckling menade därtill att eleverna 
inte bara skulle kunna söka och antas, de skulle också slippa att vara preli-
minärt antagna. När det gällde problem och farhågor menade samma instan-
ser att tidpunkten för omställningen var ett problem, eftersom den skulle 
sammanfalla med den olyckliga kombinationen av omfattande pensionsav-
gångar och stora elevkullar. Därtill ansågs tidsplanen vara för snäv. Föränd-
ringarna behövde förberedas, både nationellt och lokalt. Skolverket var den 
enda av de tre som uppmärksammade verksamheten på dagens individuella 
program:   

Skolverket anser att möjligheten att i den individuella planen lägga in andra 
verksamheter som syftar till att stödja elevens motivation och utveckling 
måste kunna anordnas även i den framtida gymnasieskolan och att detta med 
fördel kan ske inom respektive sektor. (Skolverket) 

 
Det var inte iv som sådant som skulle värnas, utan att vissa av inslagen skul-
le garanteras inom ramen för de nya sektorerna. Med andra ord var det långt 
ifrån ett underkännande av betänkandet som framfördes från utbildnings-
myndigheterna. Den mest kritiska kommentaren kom från Myndigheten för 
kvalificerad yrkesutbildning som pekade på att delar av förslaget byggde på 
antaganden och förutsättningar som både måste utvecklas vidare och som 
kunde förändras över tid. Det påpekades vidare att flera mål inte följdes av 
tydliga analyser av hur de bäst kunde nås. Men även om vägvalen därmed 



 184 

inte alltid ansågs självklara, så var de enligt myndighetens bedömning rikti-
ga. Den positiva tonen förenade således de tre. Precis som kommittén förs 
resonemangen i dessa yttranden i anslutning till gymnasieskolans demokra-
tiska syfte.  

Med en ny myndighetskategori i fokus ändrar tonen i texterna karaktär. 
Såväl Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksrevisionsverket (RRV) och Stats-
kontoret underkände betänkandet. Det uppfyllde helt enkelt inte de krav som 
ansågs rimliga att ställa. Riksrevisionsverket menade t.ex. att förändringarna 
i praktiken skulle innebära en ny gymnasiereform och att det var olyckligt att 
kommittén inte undersökt om syftet hade kunnat nås med mindre genomgri-
pande medel inom ramen för nuvarande programstruktur. Osäkerheten om 
fördelarna med förändringarna menade verket vara så stor att försöksverk-
samheter borde övervägas. Själv förespråkade verket ”långsamhetens lov”, 
och åberopade historien som vittne för detta – att mycket förra gången inte 
blivit som det var tänkt, trots att man bergfast trott på det som sjösattes: 

Detta talar för att man måste vara mycket mer ödmjuk nu, inse att det kan 
finnas mängder av fällor och problemskapande inslag i det förslag till 
genomgripande förändringar som kommittén lagt fram och därför göra sitt för 
att förebygga dem. Därför bör man enligt RRV skynda långsamt, pröva de 
förslag som lagts fram (parallellt med alternativa förslag) i liten skala och 
vänta med att bestämma vilka och hur stora förändringar som bör göras av 
dagens gymnasieskola till dess att man har ett bra beslutsunderlag. (RRV) 

 
RRV underkände kommitténs arbete både när det gällde problembilden och 
konsekvensanalyser. Väl kända problem, som t.ex. elevers bristande förmåga 
och motivation hade inte uppmärksammats och om uppdraget var att komma 
till rätta med ett antal problem så borde kommittén ha gått mer på djupet och 
analyserat olika alternativ. Den borde också ha redovisat inte bara önskade 
effekter, utan även uppmärksammat målkonflikter och risker vad gällde det 
oönskade. Riksrevisionsverket underkände därmed det mesta av vad ett be-
tänkande behöver innehålla för att kunna ta ställning. Ekonomistyrningsver-
ket koncentrerade sin kommentar till konsekvensredovisningen: 

 ESV anser att kommitténs konsekvensutredning över de upprättade förslagen 
inte är tillfredsställande. I det kapitel som ska redovisa konsekvenserna av 
förslagen är de förda resonemangen oftast av sådan låg kvalitet och tenderar 
att vara så dåligt underbyggda att det inte går att använda som underlag för 
beslut. Kommittén behandlar inte heller alternativen till förslagen och vad 
som händer om förslagen inte alls genomförs, det s.k. nollalternativet. Inte 
heller finns en ordentlig genomgång av de effekter och kostnader som försla-
gen förväntas leda till och det saknas resonemang om de avvägningar och be-
dömningar som ligger till grund för förslagen. (ESV) 

 
Denna kritik skulle kunna vara av allmän karaktär och inte specifikt syfta på 
den föreslagna förändringen av iv-verksamheten. Följande citat förtydligar 
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dock att det uttryckligen rörde sig om kommentarer i förhållande till den 
föreslagna förändringen gällande iv:  

Ett exempel på detta i konsekvensredovisningen är förslaget om att obehöriga 
elever skall tas in och påbörja studier i gymnasieskolan…ESV kan konstatera 
att det saknas ett resonemang om de avvägningar som gjorts för att komma 
fram till slutsatsen om en samhällsekonomisk vinst. Det finns uppenbart 
mängder med risker och även kostnader med ett dylikt förslag. Dessa risker, 
till exempel i form av minskade incitament för studier, påverkan på den sam-
lade kvaliteten på utexaminerade studenter, är inte beskrivna i konsekvensut-
redningen. (ESV) 

 
Det demokratiska syftet med gymnasieutbildning är frånvarande. Inriktning-
en ligger på ekonomi och länkar snarast till det meritokratiska syftet. Stats-
kontorets yttrande utgör i någon mening en kombination av de båda övriga, 
om än i mindre utförliga termer. Statskontoret kunde inte tillstyrka ett ge-
nomförande av förslagen, eftersom de ansågs vara otillräckligt underbyggda 
och ifrågasatte också om de föreslagna åtgärderna verkligen skulle få de 
förväntade konsekvenserna. En tveksamhet uttrycktes också om nyttan verk-
ligen stod i proportion till kostnaderna. Med hänvisning till de bristande 
ekonomiska konsekvensredovisningar förenade sig Statskontoret med de 
båda övriga i underkännandet av betänkandet som beslutsunderlag. 

Den sista myndighetskategorin har den gemensamma nämnaren att de i 
någon mening har arbetsmarknaden eller arbetslivet i fokus. Arbetsmark-
nadsstyrelsen (AMS), Arbetslivsinstitutet (ALI) och Institutet för tillväxtpo-
litiska studier (ITPS) var alla tveksamma till förslagen. Institutet för tillväxt-
politiska studier som i övrigt var positivt till flera av kommitténs förslag, 
ansåg att de slopade behörighetskraven borde ses över ytterligare. Argumen-
tationen för detta var emellertid knapphändig. Det var den däremot inte hos 
de båda övriga som båda riktade in sig på såväl elevgruppen, som på varifrån 
problemen kom och hur de skulle åtgärdas. Arbetslivsinstitutet ansåg t.ex. att 
risken att elever inte slutför sin gymnasieutbildning skulle komma att öka 
markant om det individuella programmet avskaffades. Arbetsmarknadssty-
relsen menade också att detta skulle få konsekvenser för möjligheten till 
sysselsättning: 

Detta får konsekvenser för de ungas möjligheter till etablering på arbets-
marknaden eller tillgång till högre studier…Sett under en längre tid löper 
dessa ungdomar en stor risk för återkommande tid i arbetslöshet eller en i öv-
rigt svag förankring på arbetsmarknaden. (AMS) 

 
Samtidigt påpekade AMS att problemen ofta härrör från studiesvårigheter i 
grundskolan och hur viktigt det är att resurser sätts in tidigt i skolsystemet. 
Resursfrågan ansågs också avgörande för möjligheten att förse eleverna på 
gymnasiet med en god utbildningsbakgrund. Det handlade då framför allt om 
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lärarresurser, inte minst i form av specialpedagoger. Arbetslivsinstitutet an-
såg också att det individuella programmet borde behållas. För att råda bot på 
den skiftande kvalitet som kunde förekomma borde emellertid programmet 
ges ett tydligare programinnehåll med garanterad undervisningstid. De obe-
fintliga föreskrifterna för programmet pekades därmed ut som en orsak till 
förekommande skillnader. Det kan därmed konstateras att dessa myndigheter 
inte är lika omhuldande om den inkluderande visionen som skolmyndighe-
terna. De är heller inte är lika fördömande när det gäller betänkandet som de 
granskande myndigheterna.  

Sammanfattande kommentar 

Genom sina olika perspektiv förhöll sig myndigheterna olika till skolans 
dubbla syften.  Myndigheter med fokus på reproduktion betonade det demo-
kratiska uppdraget, medan myndigheter riktade mot produktionen lade beto-
ningen på det meritokratiska uppdraget. Medan skolmyndigheter betonade 
den pedagogiska differentieringen öppnade övriga upp för organisatorisk 
differentiering. Notervärt är också att kategorin granskande myndigheter inte 
bara underkände kommitténs konsekvensbeskrivning, d.v.s. dess framtids-
bild, utan också dess problembeskrivning, som således rörde historien. Med 
andra ord finns det aktörer inom det officiella fältet som har som uppgift att 
säkerställa rimligheten och balansakten mellan förflutenhet och framtid och 
därtill att bilden av det förflutna tecknas komplett och trovärdigt.  

6.3.6 Elevperspektivet 321 

Det finns ingen skola utan elever. I det omgivande samhället finns också gott 
om föreningar som agerar ur elevperspektiv. Bland dem som sände in syn-
punkter i förhållande till det individuella programmet återfanns två grupper – 
å ena sidan aktörer som på olika sätt företrädde barn och ungdomar, elever 
och studerande i allmänhet och å andra sidan de som företrädde mer specifi-
ka elevgrupper. 13 aktörer företrädde någon elevgrupp som hade specifika 
behov och som tidigare haft god hjälp av de individuella programmen. Här 
fanns företrädare för ungdomar placerade vid ungdomsinstitutioner, elever 
med funktionshinder, svårt rörelsehindrade, döva och synskadade för att 
nämna några. Samtliga dessa ansåg att det var positivt att gymnasieskolan 
skulle bli mer sammanhållen och bli till för fler, inte minst för den elevgrupp 
som de representerade. Detta var något som aktörerna stridit för. Samtidigt 
väckte förslaget farhågor. Skulle det finnas tillräckligt med kompetens och 

                                 
321 Även om dessa aktörer kan sägas stå för elevperspektivet måste det noteras att rösten från 
iv-eleverna, d.v.s. den grupp som samtliga aktörer säger sig villa värna, är tyst. Det finns inte 
ett enda yttrande från elever på det individuella programmet bland de insända remissvaren.  
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resurser för att kunna realisera förslagen? Farhågorna uttrycktes enligt föl-
jande: 

Vi saknar skrivningar kring hur kommunerna ska klara dessa mål. Finns för-
mågan, viljan och kompetensen hos våra politiker och beslutsfattare att göra 
dessa förändringar? Många kommuners ekonomi har under flera år varit väl-
digt ansträngd. Stora resursinskränkningar har lett till ökad arbetsbelastning, 
stress och otillfredsställande arbetsmiljö bland elever och personal, med oac-
ceptabelt höga sjukskrivningstal som följd. (Riksföreningen för skolsköters-
kor) 

 
Handikappombudsmannen riktade också kritik mot att situationen för elever 
med funktionsnedsättning, inte minst på de individuella programmen, utvär-
derats och redovisats. Det finns fler exempel på att det trots den intensiva 
önskan från dessa aktörer om att gymnasieskolan skulle bli till för alla, fanns 
en oro för framtiden. Vad skulle hända om den nya gymnasieskolan inte 
kunde leva upp till de förväntningar den födde och vad skulle hända med den 
flexibla undervisningssituation som många av dessa elevgrupper så väl be-
hövde? Flera pekade också på att elevgruppen var heterogen och att det även 
i framtiden skulle kommer att finnas behov av särlösningar samt att kompe-
tensen behöver utvecklas inom gymnasieskolan. Samma frågor återkom i de 
yttranden som mer allmänt företrädde elever och ungdomar. Även här mar-
kerade flera aktörer att de föreslagna förändringarna gick i positiv riktning, 
men det påtalades samtidigt att det kunde ifrågasättas vad i rättssäkerheten i 
förslaget om preliminär antagning egentligen bestod. Den allra vanligaste 
kommentaren gällde vad förändringen skulle komma att kräva i form av 
ekonomiska och personella resurser. Förberedelsetiden måste vara lång och 
en genomgående farhåga var att även denna reform skulle visa sig vara un-
derfinansierad. Besparingar skulle kunna komma att ske på bekostnad av 
elevernas välbefinnande: 

Det kommer att kräva mycket resurser att implementera förslaget på ett bra 
sätt. Med den förra gymnasiereformen i ryggen som ledde till stor förvirring 
för alla vi som verkar i skolan är vi oroliga att även denna reform kommer att 
få för lite resurser för att fungera bra. Det krävs mycket resurser inte bara i 
form av pengar utan även i form av information och kompetensutveckling. 
(Elevorganisationen i Sverige) 

 
Det verkar således ha funnits en uppfattning även bland dessa aktörer om att 
det inte räcker med en vilja att åstadkomma förändringar. Pedagogisk diffe-
rentiering var önskvärd, men satsningar måste också åtföljas av ekonomiska 
resurser för att vara något värda i slutänden. Det individuella priset kunde 
annars bli högt. Även inom denna aktörskategori förekommer röster som 
påtalar att gymnasieskolan på relativt kort tid har genomgått stora föränd-
ringar och som ifrågasatte om det inte var att bryta den nödvändiga arbetsron 
att komma med ytterligare stora förändringar. Sveriges elevråd markerade 
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t.ex. att det inte var acceptabelt att fler årskullar skulle blir försökskaniner 
för system som inte fungerade. Aktörerna inom denna kategori sällade sig 
således till de representanter från realiseringsarenan som vittnade om sina 
erfarenheter av att befinna sig inom ramen för ett decentraliserat system och 
vad centrala reformer kräver för att lyckas.  

Sammanfattande kommentar 

Det är tydligt att de olika aktörerna inom denna kategori riktade uppmärk-
samheten mot skärningspunkten mellan organisatorisk och pedagogisk diffe-
rentiering liksom även mot styrsystemet som sådant. Gemensamt för svaren 
var en önskan om en för alla sammanhållen skola men det påtalades samti-
digt att eleverna med specifika behov kunde bli dem som drabbades om he-
terogeniteten blev allt för stor inom ramen för de sammanhållna klasserna. I 
den decentraliserade ordningen var det inte säkert att kompetensen eller 
pengarna fanns och då kunde den organisatoriska differentieringen trots allt 
vara att föredra före den pedagogiska. Det demokratiserande uppdraget sat-
tes således inte heller ur detta perspektiv över det meritokratiska. Det var 
inte tillräckligt att endast höra till.  

6.4 PRIV-promemorian  
Samtidigt som kommittén avslutade sitt arbete avlämnades en promemoria, 
Ökade möjligheter för elever i gymnasieskolan att följa undervisningen på 
ett programinriktat individuellt program (U2003/532/G), som en arbets-
grupp inom utbildningsdepartementet fick ett drygt halvår på sig att arbeta 
fram. Bakgrunden var att regeringen i skrivelsen Utbildning för kunskap och 
jämlikhet – regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola 
och vuxenutbildning (rskr. 2001/02:188) beskrivit situationen gällande gym-
nasieskolans individuella program och omgående ville vidta förändringar för 
att möjliggöra för samtliga elever att följa undervisningen på ett programin-
riktat individuellt program.322 För att påskynda detta, som ansågs vara för 
viktigt för att invänta de eventuella förändringar som gymnasiekommitténs 
arbete skulle kunna komma att innebära, tillsattes arbetsgruppen. Detta vitt-
nar i sig om att aktiviteterna på formuleringsarenan inte alltid följer några 
logiska och givna mönster. Uppdraget för arbetsgruppen var att föreslå möj-
liga lösningar och författningsförändringar. Utgångspunkten var att behörig-
hetsreglerna skulle ligga fast. Förslaget som gruppen förde fram var i huvud-

                                 
322 Ett programinriktat individuellt program innebär att eleven börjar en utbildning bestående 
av kurser på ett nationellt program, samtidigt som eleven fortsätter studierna i det eller de 
ämnen på grundskolenivå där eleven ännu inte uppnått behörighet. När eleven klarat betyget 
godkänd tas den formellt in på det nationella programmet. Programmet vänder sig därmed till 
den delen av eleverna inom det individuella programmet med minst bekymmer. 
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sak att kommunerna skulle bli skyldiga att i första hand erbjuda individuella 
program i form av PRIV. 

Promemorian sändes ut på parallell remiss med kommittébetänkandet 
SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. Den sändes ut till 96 instanser,323 
varav 51 kommuner. 64 svarade och 6 spontana remissvar kom in.324 Kom-
muner eller kommunförbund svarade för 40 svar och det är dessa som skall 
uppmärksammas här. I samband med genomgången av kommunkategorin 
kommenterades tidigare att många kommuner valde att markera sin politiska 
tillhörighet med en positiv ingång, trots att de som regel bifogade kommen-
tarer av mer ifrågasättande karaktär. Svaren dominerades då av ekonomiska 
kommentarer och kommentarer gällande implementeringen. Där fanns även 
kommentarer gällande konsekvenser för den aktuella elevgruppen och be-
fintliga modellen. Med hjälp av de nya data som PRIV-svaren ger kan bilden 
nyanseras. Som framgår av följande tabell var kommentarer gällande eko-
nomin fortfarande vanliga (42,5 procent), men inte alls lika vanliga som när 
det gäller vikten av flexibilitet (72, 5 procent) för att möta behoven hos den 
heterogena elevgruppen (62,5 procent). Mindre vanliga kommentarer var 
betydelsen av arbetet i grundskolan (30 procent), liksom nödvändigheten av 
samordning (17,5 procent).325 
 

 
Figur 7: Kommuner om PRIV - andel svar per svarskategori.
                                 
323 Överlappande med dem som fick kommittébetänkandet på remiss. 
324 Egentligen inkom nio spontana svar, men tre av dessa utgick eftersom de fanns represente-
rade bland de formella instanserna. 
325 I materialet förekommer t.ex. också svar på frågan om den bästa tidpunkten för föränd-
ringarna. Här ges blandade svar, å ena sidan att det är viktigt att regleringen kommer i gång så 
snart som möjligt, å andra sidan att det är viktigare att förslagen samordnas. Intressant är att 
flera instanser pekar på PRIV-förändringen som en viktig erfarenhetsgivare inför framtida 
beslut och omställningar. 
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Frågan är hur denna förskjutning kan förstås. Min bedömning är att det har 
att göra med att PRIV-promemorian är så mycket mer fokuserad till en enda 
fråga, som dessutom inte är så kontroversiellt formulerad, utan där det indi-
viduella programmet fortfarande kunde få finnas kvar. Frågan gällde kort 
och gott om PRIV skulle bli huvudalternativet av iv.   

Precis som i fråga om kommittébetänkandet förekom olika ingångar när 
det gällde hur kommunerna valde att kommunicera sina synpunkter. An-
märkningsvärt är att de flesta denna gång var så mycket mer positiva till 
omställningen. Ett fåtal kommuner valde att markera sitt avståndstagande 
från förslaget. De flesta inledde emellertid i termer av tillstyrkande, instäm-
mande och delad uppfattning. Medhållandet gjordes emellertid som regel 
även här med några tillägg. Kommentarerna handlade till en del om att 
PRIV, oavsett om detta förstods som ett avskaffande av iv eller en variant av 
det, inte skulle kunna tillgodose alla elevers behov. Den grupp ungdomar 
som förslaget vände sig mot var helt enkelt för heterogen. Kommentarer 
kring detta kunde lyda som i följande exempel: 

Naturligtvis kommer även fortsättningsvis en betydande andel av "IV-
eleverna" att kräva särskilda åtgärder från kommunens sida - åtgärder som 
inte ryms i PRIV-konceptet. Detta gäller inte minst den ökande andelen ele-
ver där sociala faktorer utgör det huvudsakliga hindret för inlärning. (Eksjö 
kommun) 

 
Frågan om heterogeniteten riktade i sin tur uppmärksamheten mot den andra 
markeringen; att kommunerna förutsatte att verksamheten även i fortsätt-
ningen måste vara flexibel nog att kunna tillgodose dessa skiftande behov. 
Detta innebar i sin tur att verksamheten vid det individuella programmet i 
någon form måste finnas kvar. Inte sällan hänvisades det till arbetet som den 
egna kommunen bedrev och även fortsättningsvis ville göra. Detta framgår 
till viss del av exemplen ovan och en viss överlappning förekommer således. 
Följande svar tydliggör flexibilitetskategorin:  

Förutsättning för framgång med det individuella programmet är att verk-
samheten anpassas till elevernas behov och intressen. Inom Marielundsgym-
nasiet bedrivs därför en individualiserad verksamhet även om den kan be-
skrivas i några huvudgrupper, t.ex. behörighetskompletterande elever, elever 
med särskilt behov av stöd (DAMP, ADHD m.fl.), invandrarelever (SFI), 
"Second chance school", "Bas-klasser" (elever med särskild social problema-
tik). För många elever är inte PRIV-verksamheten i dess normala form ett al-
ternativ.” (Norrköpings kommun) 

 
PRIV-promemorian öppnade på ett helt annat sätt än kommittébetänkandet 
upp för en tydlighet när det gäller vad kommunerna ansåg som för- och 
nackdelar i förslagen. En mer detaljerad bild framträder när det gäller elev-
gruppens behov och vikten av flexibilitet baserad på bibehållen iv-
erfarenhet. Förändringarna kommenteras på ett helt annat sätt än tidigare i 
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positiva ordalag. Kommunerna var som regel positiva till förändringar inne-
bärande förbättrade möjligheter för eleverna på programmet att få en kvalita-
tiv utbildning, samtidigt som det förekom kommentarer om att detta inte får 
innebära första steget i ett avvecklande av iv. Det fanns också några som 
uttryckte att förändringen skulle kunna utgöra en slags försöksverksamhet 
för en eventuell avveckling. Detta kunde både ses som ett hot och en möjlig-
het. PRIV-promemorian, eller vad som kan kallas ”iv-light”, verkar på ett 
helt annat sätt än betänkandet ha fått kommunerna att överväga vad förslaget 
att förändra iv verkligen skulle komma att innebära för själva verksamheten, 
inte bara för den kommunala plånboken. PRIV var en lösning som inte hota-
de den relativa homogeniteten på de nationella programmen och innebar 
därmed ett mindre sammantaget omställningsarbete. Därtill skulle heteroge-
niteten på iv kunna minskas. PRIV var en differentieringsåtgärd på gränsen 
mellan pedagogisk differentiering och nödvändig organisatorisk differentie-
ring. 

6.5 Sammanfattande diskussion  
Remissfasen innebär att politiska ställningstaganden stäms av med omvärl-
den innan de slutgiltigt läggs fast. Detta är en del i det rekontextualisering-
sarbete som präglar det diskursiva formuleringsarbetet och gäller således 
också beslut i hur organiseringen av en skola för alla skall se ut. I kapitlet 
har jag visat vilka aktörer som deltog i avstämningsarbetet, vad det var som 
framfördes och att det som framfördes också hade betydelse för den politiska 
händelseutvecklingen. Här skall några av resultaten kommenteras ytterligare.    
 

6.5.1 Ett relationellt formuleringsarbete och ackumulerade 
aktörsstämmor  
I mina inledande kapitel presenterades en uppdelning mellan formulerings- 
och realiseringsarena som gör det möjligt att följa texters rörelse över tid och 
inom och mellan arenor. Remissyttrandefasen gör det tydligt att de båda 
rummen i det enskilda skeendet kan smälta samman. Om textens rörelse 
enligt den ursprungliga uppdelningen normalt innebär att länka olika arenor 
till varandra så handlar det i denna fas inte bara om ett distanserat länkande, 
en mediering (då innebörder från en social praktik förflyttas till en annan) 
mellan textproduktion och konsumtion. Realiseringens aktörer deltar här, 
tillsammans med andra, i själva textproduktionen, som aktiva subjekt i for-
muleringsakten. Detta innebär att de som vittnen till hur det förflutna gestal-
tat sig träder in i nuet och har möjlighet att kommentera den narrativa kon-
struktion, som i detta fall gjorts av kommittén. Detta skede i formulerings-
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processen öppnar upp för en potentiell maktkamp mellan det som tidigare 
benämnts i termer av olika ”battling narratives”. Ju fler röster som vittnar 
samstämmigt, desto större blir trovärdigheten.  

Genomgången visar att organiseringen var något som engagerade och be-
rörde fler än endast politiker på formuleringsarenan. Åtta olika aktörsgrup-
per, sammanslagna till fem perspektiv, ville ge sin version av hur förslaget 
att avskaffa det individuella programmet uppfattades. Men begreppet aktör 
är inte entydigt. När en enskild kommun sänder in ett svar kan detta svar i 
sig själv sägas utgöra ett individuellt yttrande, bakom vilket det finns en 
aktör.  Men bakom denna aktör finns oftast ett tiotal, ibland hundratals 
andra, som medverkat i förberedelserna av yttrandet. I den kollektiva grup-
pen kommuner samlas dessa individuella yttranden till att bli en enda massiv 
stämma. När kommun efter kommun, tillsammans med skolor, ämnesföre-
ningar och enskilda lärare samstämmigt markerade sina tveksamheter inne-
bar detta också att stämman blev stark och tydlig. På samma sätt sändes in-
dividuella yttranden från arbetsmarknadsparter och branscher samt olika 
universitet och högskolor in. Även om det är tydligt att det förekommit ett 
formuleringssamarbete mellan t.ex. branschorganisationer, så har varje en-
skild organisation, genom sina företrädare tagit ställning i den aktuella frå-
gan och lade till kommunernas stämma ytterligare en stark och tydlig acku-
mulerad röst från det omgivande samhället. Det samma gäller universitets- 
och högskolorna. Att hantera motståndet från alternativa anordnare var för-
modligen i sig inte en anledning för regeringen att ändra uppfattning i frå-
gan. Det var samstämmigheten med övriga som hade betydelse. Förslaget 
möttes t.o.m. med tveksamhet av företrädarna för de grupper för vilken re-
formen skulle vara till och därtill underkändes utredningsarbetet som sådant 
också av granskande myndigheter. Svaret blev så massivt och samstämmigt 
att regeringen inte kunde göra annat än att anpassa organisationen efter om-
världens uppfattning. Att några skolmyndigheter uttryckte sig positiva för-
ändrade inte helheten. Eftersom skola ytterst är en samhällelig angelägenhet 
kunde inte missnöjet från detta omgivande samhälle negligeras. Delstudien 
visar att aktiviteten att göra skola också i formuleringsskedet är en relationell 
aktivitet där såväl realisering som övrig omvärld är närvarande.  

6.5.2 Narrativ trovärdighet och utbildningspolitisk 
historiekonstruktion 
Utgångspunkten för dem som stod i begrepp att formulera remissvar var att 
kommittén inte bara hade valt ett visionsbaserat ställningstagande där den 
pedagogiska praktiken utmanades, utan att detta också legitimerades med ett 
specifikt vetenskapligt perspektiv på det förflutna. I det följande tas detta 
som utgångspunkt för en diskussion om historiekonstruktion och betydelsen 
av narrativ trovärdighet. 
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Historiens betydelse för kampen om framtiden 

Genomgången av olika yttranden visar att aktörerna, inte minst de från reali-
seringsarenan, valde att träda in i formuleringsakten och utöver att markera 
ett missnöje med kommitténs förslag, också protestera mot kommitténs hi-
storieskrivningar. Bakom svaren ligger, i kommunernas fall, 10 år av arbete 
inte bara som anordnare av det individuella programmet, utan som verk-
samma i ett decentraliserat styrsystem, vars syfte var att underlätta lokal 
anpassning till olika elevers behov. Att iv såg olika ut i olika kommuner, 
betydde enligt dessa aktörer inte att det fungerade dåligt överallt. Det verka-
de snarare finnas gott om goda exempel att bygga vidare på och de enskilda 
bilderna av iv som verksamhet stämde således inte överens med den som 
tecknades gällande helheten. Kommunernas berättelser låg snarast i linje 
med den bild av ”iv som helande länk” som kommittén valde bort. Denna 
bild fick också stöd av de verksamma på olika iv-program. Den betonades 
därtill av aktörer utanför den direkta realiseringen. Såväl elever, som föräld-
rar, företrädare för specifika elevgrupper liksom representanter för universi-
tet och högskolor, branscher och näringsliv förenades i ett ifrågasättande av 
om kommunerna och lärarna vid de ordinarie gymnasieprogrammen verkli-
gen skulle förmå att klara uppdraget.  

Flera var skeptiska till den förväntade pedagogiska differentieringen på de 
ordinarie programmen. I stället för att låta differentieringsfrågan ta ytterliga-
re ett steg uppåt i utbildningshierarkin, och ge acceptans för att i det sam-
manhållna också inrymma gymnasieskolan, vändes uppmärksamheten mot 
grundskolan. Iv:s existens visade, enligt flertalet, att produkten av grundsko-
lan inte var en sammanhållen elevgrupp utan att den inrymde en relativt stor 
grupp elever som den av olika anledningar inte lyckats inkludera. Denna 
grupp var därtill heterogen. Det var i förhållande till denna heterogenitet som 
den organisatoriska differentieringens vara eller icke vara diskuterades i de 
olika svaren. Var det pedagogiskt möjligt att inkludera samtliga elever i de 
ordinarie grupperna eller krävde heterogeniteten en bibehållen organisatorisk 
särlösning? Flera aktörsgrupper argumenterade, utifrån sina egna erfarenhe-
ter, för det senare. Framför allt gällde detta när det redan fanns en tillgänglig 
kompetens inom ramen för en befintlig organisatorisk lösning. Här trädde 
också enskilda lärare in i skeendet och lät förstå att skolans inre självförstå-
else inte låter sig provoceras utan protest. Bakom deras yttrande går det att 
spåra närvaron av skolan som institution och som riktar uppmärksamheten 
mot att detta med att ändra den yttre organisationen för aktiviteten är något 
helt annat än att ändra aktörernas traditionellt etablerade handlingsmönster. 
Lärarna stod emellertid inte ensamma i sitt ifrågasättande, utan fick stöd från 
andra aktörsgrupper. När frågan senare i samband med PRIV avgränsades 
till att endast handla om den specifika elevgruppen med minst bekymmer 
förändrades svaren i mer bejakande riktning. Det sammanhållna blev då 
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realistiskt i förhållande till erfarenheterna av realisering och konstruktionen 
kunde godkännas.  

Renodlat stod slaget inte mellan många olika berättelser, utan mellan 
kommitténs och övrigas i förhållande till hanterandet av heterogeniteten. 
Bilden av det förflutna underkändes och de levda erfarenheterna kom på 
detta sätt att bli ett kraftfullt vapen i kampen om framtiden. De deltagande 
aktörerna kom med sina samlade erfarenheter inte endast att underkänna 
historiebeskrivningen, de kom därigenom också att agera gate-keepers mot 
framtiden. Detta kunde de emellertid inte veta i den stund de skrev. I händel-
se av att regeringen trots allt skulle bejaka kommitténs förslag användes 
förflutenheten därför också för att villkora förändringar i framtiden. Särskilt 
gällde detta kommunerna som upplevt hur det var att försöka inrätta iv sam-
tidigt som staten överlämnade genomförandet till kommunerna. Detta skedde 
i en tid präglad av ekonomiska bekymmer, vilket tycks ha gjort kommunerna 
vaksamma på att inte acceptera några nyordningar utan tillförsel av ekono-
miska medel. Med hjälp av förflutenhetens erfarenheter undanbad de sig ett 
liknande framtidsscenario. Även i detta fick de stöd av andra. De massiva 
kraven på ekonomiska medel kan ha varit avgörande för beslutet att inte gå 
vidare med försöken att satsa på pedagogisk differentiering. Det är i detta 
också påtagligt att den yttre kontexten var en annan än vid ingången till 
1990-talet. De förhoppningar som tidigare funnits om vad ett decentraliserat 
genomförande skulle möjliggöra, hade ett decennium senare bytts till mate-
rialiserade erfarenheter, där kommunerna lärt sig vad omställningen krävde i 
förhållande till den nationella formuleringen. I den decentraliserade styrord-
ningen, där kommunerna står för genomförandet, tycks finansieringsprinci-
pen (d.v.s. att inga nya statliga satsningar skall göras utan att ny ekonomiska 
medel följer med) vara ett vapen i kampen om framtiden. Genomgången 
visar att den politiska formuleringen måste ligga i linje med hur de historiska 
vittnena till beskrivna verksamheter uppfattar det förflutna. Framtidskon-
struktionen riskerar annars att falla på grund av bristande narrativ trovärdig-
het. 

Ett bortvalt perspektivs reella återinträde  

Remissfasen innebär att balansakten mellan framtid och förflutenhet, som i 
detta fall en parlamentariskt sammansatt kommitté arbetat fram, stäms av 
med hur de deltagande aktörerna och omvärlden uppfattar den. Bilden av det 
förflutna är inte något oproblematiskt, som enkelt låter sig tecknas. Det för-
flutna ligger så nära i tid att skildringen måste stämmas av med andras sam-
tidsberättelser av hur de upplevt det som varit. De studerade svaren inrym-
mer emellertid inte endast aktörernas erfarenheter. Där framskymtar också 
ett bortvalt vetenskapligt perspektiv, som riktar uppmärksamheten mot ge-
nomförandeprocessen. Som jag visat handlade diskussionerna i flertalet ytt-
randen om den potentiella övergången från organisatorisk till pedagogisk 
differentiering och vad detta skulle komma att innebära. Svaren uppmärk-
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sammar relationen mellan elevgruppernas sammansättning, de pedagogiska 
processerna och skolans resultat. Med detta aktualiseras det ramfaktorteore-
tiska tänkande som utvecklades i relation till grundskolebeslutet och som 
rörde samma typ av frågeställningar. Flera aktörsgrupper betonade att ett 
avskaffande av iv skulle få omfattande pedagogiska konsekvenser för den 
reguljära undervisningen. De mellanliggande pedagogiska processerna skul-
le, precis som Dahllöf visade, komma att påverkas. 40 år efter det att grund-
skolan inrättades är problematiken fortfarande den samma, medan de olika 
perspektiv som skall belysa den är ersatta. Kommittén valde i stället begrepp 
som inkludering och exkludering vilket knyter det politiska valet till frågan 
om gymnasieskolans demokratiska syfte, medan en diskussion i förhållande 
till ram, processer och resultat också öppnar upp för en avstämning mot det 
meritokratiska. Möjligen är det därför som de studerade svaren ligger i linje 
med det ramfaktorteoretiska sättet att argumentera. I diskussionen om gym-
nasieskolan är det påfallande att det demokratiska syftet inte är det överord-
nade, utan att den måste leva upp till sina avnämares krav. Relationen mellan 
undervisningsgruppens förändrade sammansättning, de förväntade konse-
kvenserna för de pedagogiska processerna och de försämrade resultat som 
förväntades bli effekten återkom i de olika svaren. Den skisserade utveck-
lingen var en bidragande anledning för aktörerna att säga nej till avskaffan-
det av det individuella programmet. Flera aktörsgrupper pekade också på att 
det för denna specifika elevgrupp inte bara var resultaten som var värda att 
beakta, utan framför allt processerna som sådana. Samma resonemang fanns 
inrymt i den alternativa bild av iv som kommittén valde bort. Där betonades 
just betydelsen av processen som närmast ett mål i sig. Problemet ansågs 
ligga i de allt mer avgränsade målsättningarna för programmet. I förläng-
ningen av detta går det att diskutera om statliga förändringar av ramförut-
sättningarna för iv (i form av t.ex. ändrade behörighetskrav för att komma in 
på gymnasieskolan) också förändrat innebörden för själva verksamheten. 
Den hade inte bara utökats utan också fått tydligare inriktning med betoning 
på resultat. Det är rimligt att ställa frågan om det egentligen var nationella 
politiska beslut som förorsakade programmets expansion och därigenom 
också dess påstådda ”misslyckande”. På detta sätt kan det ramfaktorteoretis-
ka tänkandet inte endast användas för att analysera utvecklingen i de reguljä-
ra grupperna, utan också för att analysera utvecklingen på det individuella 
programmet. Detta perspektiv utnyttjades inte av kommittén, men var påtag-
ligt närvarande i många remissvar.  
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Kapitel 7 Riksdagsbehandlingen 

7.1 Inledning 

7.1.1 Frågeställningar  
I detta tredje och sista delskede på formuleringsarenan uppmärksammas 
arbetet i riksdagen. Medan remissyttrandefasen i princip utplånade gränsen 
mellan formulerings- och realiseringsarenorna utspelar sig detta skede inom 
ramen för en betydligt mer avgränsad delarena, med tillträde endast för ett 
begränsat antal aktörer. Utgången av händelseutvecklingen är tämligen gi-
ven, inte endast genom att propositioner som regel är förankrade i en majori-
tet innan de presenterats. I det aktuella fallet hade regeringen därtill markerat 
att den inte hade för avsikt att gå vidare med nedläggningen av det individu-
ella programmet, utan att utveckla programmet kvalitativt. Trots att det där-
med var en ”icke-fråga” som behandlades pågick en aktivitet i förhållande 
till texten, som rörde sig genom olika faser i riksdagsbehandlingen, och där 
studier av processen gör det möjligt att utvinna ytterligare kunskaper om hur 
det går till när styrsystemet tar konkret gestalt.  

Tidsramen för studien omfattar ett år, från hösten 2003, då iv-frågan fort-
farande inte hade besvarats av regeringen, t.o.m. hösten 2004 då riksdagsde-
batten hölls och beslutet om en kvalitetshöjning för det individuella pro-
grammet fattades. Nedslagen görs i tre olika skeden; motionsförfattande, 
utskottsbehandling och riksdagsdebatt, som behandlas inom ramen för två 
delar. I den första delen undersöks hur heterogeniteten gällande differentie-
ringsfrågan i riksdagen såg ut och vilka försök som gjordes för att skapa en 
sammanhållen politik. Frågorna besvaras med fokus på oppositionens poli-
tik, d.v.s. den alternativa politiken. I tidigare kapitel har det framgått att det 
även inom oppositionen fanns olika uppfattningar gällande det individuella 
programmet. Genom att studera partiernas motionssvar blir det möjligt att 
fördjupa kunskaperna om varje partis ställningstagande och identifiera likhe-
ter och skillnader mellan partierna. Genom att studera utskottsreservationer 
blir det också möjligt att identifiera försök till samarbeten dem emellan. Den 
andra delen behandlar riksdagsdebatten. Utöver att följa upp de olika alter-
nativen undersöks hur kampen mellan de olika partierna tog gestalt.  
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7.1.2 Analytiska verktyg och metodologiska utgångspunkter 

Differentiering 

Precis som i tidigare delar är det differentieringsfrågan som fokuseras. Där-
för återkommer här den analytiska uppdelningen i organisatorisk och peda-
gogisk differentiering. Med pedagogisk differentiering menar jag kommenta-
rer där det uttryckligen riktas förväntningar på lärare och aktiviteten i klass-
rummet. Gränsdragningen mellan organisatorisk och pedagogisk differentie-
ring är emellertid inte knivskarp. För att kunna illustrera skiljelinjer mellan 
partierna kompletteras begreppen därför med en tids- och innehållsdimen-
sion. Med tid menar jag att det är en öppen fråga hur mycket tid som skall 
sättas av för att eleverna skall nå målen. Grundskolan, och även gymnasie-
skolan, kan med andra ord potentiellt förlängas för de elever som så behöver 
det. Det går då att tala i termer av tidsdifferentiering. Innehålls- eller linjedif-
ferentiering handlar om en tillåten uppdelning av eleverna utifrån olika al-
ternativ, d.v.s. man tillåter undantag från kravet att alla skall läsa samma 
innehåll. Om de enskilda förslagen betonar en åtskillnad mellan olika studie-
vägar benämns detta i det följande linjedifferentiering. På detta sätt kan såväl 
tids- som innehållsdifferentiering ha både en pedagogisk och organisatorisk 
prägel. I det följande har jag valt att låta sammanhanget där åtgärderna före-
kommer få avgöra hur de skall förstås. Detta gäller även för det som i diffe-
rentieringstermer handlar om att göra avkall på att det sammanhållna måste 
ske inom ramen för offentlig regi. Detta alternativ kan ses som en organisa-
torisk differentiering, utanför den ordinarie skolan. Det kan också ses som en 
pedagogisk. I det senare fallet åberopas arbetssättet snarare än formen.  

Diskursiva göranden, normgivande värdeuppfattningar och battling 
narratives  

Riksdagsarbetet gör det möjligt att synliggöra utbildningspolitikens normati-
va utgångspunkt, det som Weber beskrev som normgivande värdeuppfatt-
ningar. Abbots ”battling narratives” används i detta sammanhang för att 
uttrycka vad det är som utspelar sig inom ramen för riksdagsdebatten. Här 
återkommer också frågan om den diskursiva ordningens relationella karak-
tär, att formuleringsarbetet inte bedrivs i ett vakuum utan i växelspel med 
realisering och omvärld.   

Strukturerande villkor och empiriskt material 

Genom studien uppmärksammas såväl betydelsen av de enskilda aktörerna 
som de strukturer som omger dem, inte minst betydelsen av att aktiviteterna 
tar gestalt inom ramen för riksdagens specifika ordning. 

Riksdagsarbetet präglas av specifika arbetsvillkor gällande såväl organi-
seringen av arbetet över riksdagsåret som i förhållande till enskilda ärendens 
behandling. De yttre villkoren för riksdagsarbetet är väl kända. Riksdagen 
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har den lagstiftande makten och fattar beslut i kammaren efter det att lagför-
slagen behandlats i de olika utskotten, i detta fall Utbildningsutskottet. För-
slag läggs huvudsakligen av regeringen (i form av propositioner) och reak-
tionen från övriga partier presenteras i form av motioner. Riksdagens arbets-
år (riksmötet) löper grovt förenklat läsårsvis326 och inleds, ett vanligt år i 
mitten av september327 med att regeringen i regeringsförklaringen presenterar 
vilken politik den vill föra. Senast den 20 september lämnar regeringen se-
dan budgetpropositionen för det kommande året.328 15 dagar efter detta pre-
senterar oppositionen sina budgetalternativ. Under samma tvåveckorsperiod 
infaller den allmänna motionstiden, vilket är den enda period på året då de 
enskilda ledamöterna är fria att lägga motioner i vilken fråga som helst. För 
oppositionspartierna är detta således det stora tillfället att få presentera en 
samlad politik och motioner lämnas därför i alla förekommande frågor, kol-
lektivt och enskilt. Varje år inkommer tusentals motioner under denna tid. 
Dessa motioner samlas sedan upp och bearbetas av de olika utskotten under 
riksmötet, ofta i samband med nya regeringspropositioner inom anslutande 
frågeområde, i detta fall gymnasieskolan.329 Mellan utskottstillfällena disku-
terar ledamöterna de frågor som kommer upp med de partikamrater som 
sitter i andra utskott. Detta arbete är organiserat genom förberedande kom-
mittémöten och möten med partiernas samlade riksdagsgrupper. När utskot-
tet berett frågan färdigt presenteras ett betänkande som debatteras i kamma-
ren innan det blir föremål för omröstning och beslut. Debatten protokollförs, 
liksom omröstningen. Riksdagen skickar därefter ett kort meddelande, en 
riksdagsskrivelse, till regeringen och talar om vilket beslut som har fattats. 
Regeringen har sedan att verkställa beslutet. Detta är den formella ordning-
en.  

Aktiviteterna i riksdagsprocessen inrymmer således betydande inslag av 
textproduktion, utifrån givna villkor. I kapitlet görs nedslag i tre skeden av 
riksdagsprocessen. Det första skedet innebär författande av motioner, enskilt 
eller kollektivt, uteslutande partivis. Det andra präglas av möten mellan en-
skilda riksdagsledamöter från samtliga partier, i utskottet, resulterande i en-
skilda eller kollektiva reservationer. I det tredje möts ett urval av dessa le-
damöter i kammaren för direkt konfrontation, i en protokollförd debatt. Det 
går att följa en textkedja enligt följande: proposition – motion – utskottsbe-
tänkande – protokollförd debatt – beslut. I det fall som studeras här består 
kedjan av följande dokument:  
 
Hösten 2003: Prop. 2003/04:1 samt motioner under allmänna motionstiden. 

                                 
326 Riksmötet pågår året om även om kammaren gör uppehåll under sommaren, julen och 
påsken. Dessutom är det under höst och vår sammanträdesfritt i kammaren var fjärde vecka. 
327 Valår sker detta först i oktober. 
328 Valår kan den nya regeringen vänta ända till den 15 november med att presentera budget-
propositionen. 
329 Vanligtvis behandlas dessa frågor på våren eftersom hösten i huvudsak ägnas åt budgeten. 
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Våren 2004: Prop. 2003/04:140 samt motioner med anledning av prop. 
Hösten 2004: Utbildningsutskottets betänkande, rikdsdagsdebatt och beslut 
 
Det empiriska materialet för studien är olika riksdagsdokument. Även om 
fokus i det följande ligger på alternativpolitiken har jag valt att också till del 
uppmärksamma majoritetspolitiken. Eftersom villkoren för oppositionen huvud-
sakligen handlar om att reagera på regeringens förda politik så inrymmer de 
olika texterna påfallande grad av intertextualitet. Förståelsen av den ena vinner 
därför på att ta del av den andra. I den specifika riksdagsbehandling som stude-
ras uppmärksammas därför budgetpropositionen hösten 2003 (prop. 2003/04:1, 
utgiftsområde 16) och proposition 2003/04:140 Kunskap och kvalitet – elva steg 
för utvecklingen av gymnasieskolan. Eftersom tillbakadragandet av förslaget 
att avskaffa det individuella programmet kom först med propositionen på 
våren 2004 formulerades oppositionspolitiken gällande det individuella pro-
grammet m.m. således vid två olika tillfällen, präglade av olika utgångs-
punkter. Inom ramen för riksdagsbehandlingen utskottsbehandlades de emel-
lertid vid ett och samma tillfälle. Därför uppmärksammas också motionerna 
från båda tillfällena.  

De motioner som studeras här är antingen parti- eller kommittémotioner 
gällande gymnasieskolan. Detta kan i studien innebära en potentiell obalans 
mellan partierna, eftersom vissa slår samman motionerna (gällande t.ex. 
grundskolan och gymnasieskolan), medan andra hanterar utbildningsnivåer-
na separat. På samma sätt kan angränsande frågor, som lärlingsutbildning, 
folkbildning och ungdomspolitik ha brutits ut eller behandlats samlat. Be-
dömningen är dock att de olika nedslagen över tid gör att partiets samlade 
politik trots allt framträder. En annan viktig avgränsning är att allt i motions-
svaren inte tagits med. Koncentrationen ligger på besvarandet av differentie-
ringsfrågan. Frågor om betygssystem, det nya kärnämnet historia etc., som 
var aktuella i propositionen, har därför inte tagits med i behandlingen.  

När det gäller utskottsarbetet studeras de borgerliga partiernas reservatio-
ner gällande frågor som berör differentieringsfrågan. I debatten har samtliga 
yttranden studerats för att kunna göra en fördjupad analys utifrån ett antal 
teman. 

Aktörer 

Inom ramen för riksdagsarbetet går det att skilja mellan aktörer som har 
aktiv inverkan på politikens utformning, t.ex. de olika partigruppernas tjäns-
temän, och aktörer som t.ex. riksdagens stenografer som endast för proto-
koll. Samtliga deltar i formuleringsarbetet, men har olika betydelse för inne-
hållet. I detta kapitel ligger betoningen på de synliga aktörerna i riksdagsar-
betet, riksdagsledamöterna.  

När det gäller dokumenten som studeras i kapitlets första delstudie fram-
träder de enskilda aktörerna indirekt, som ansvariga för propositioner re-
spektive motioner. I den påföljande utskottsbehandlingen blir de enskilda 
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aktörerna bakom processerna synligare. Vid beslutstillfället den 9 september 
2004 hade utskottet följande sammansättning:  
 
För (s) 7 st: Jan Björkman, Agneta Lundberg, Louise Malmström, Sören 
Wibe, Christer Adelsbo, Göran Persson i Simrishamn, Christer Erlandsson.  
För (v) 1 st: Britt-Marie Danestig. 
För (mp) 1 st: Mikaela Valtersson  
För (m) 3 st: Sten Tolgfors, Tobias Billström och Per Bill 
För (fp) 2 st: Ulf Nilsson och Ana Maria Narti 
För (c) 1 st: Sofia Larsen  
För (kd) 1 st: Inger Davidson  
 
Understrykning innebär att personen också deltog i debatten den 20 oktober 
2004, vilken uppmärksammas i kapitlets senare del. Där framträder aktivite-
terna genom de enskilda aktörernas inlägg i debatten. Den enda som tillkom 
var utbildningsminister Thomas Östros. Genom att studera deras inlägg 
uppmärksammas att nationell utbildningspolitisk formulering tar gestalt ge-
nom mänsklig aktivitet och där aktörer, samtidigt som de agerar inom strikta 
ramar, genom sina personligheter och erfarenheter påverkar händelseutveck-
lingen.  

7.1.3 Ytterligare metodkommentarer 

Studien bygger uteslutande på analyser av text. I detta ligger en utmaning 
vad gäller urval och tolkning. Tolkningarna har gjorts mot bakgrund av de 
teoretiska utgångspunkter som presenterats ovan. När det gäller urvalet är 
materialet till att börja med offentligt och lättillgängligt. Det går att ta del av 
via riksdagens hemsida. Utgångspunkten för studien var att jag ville få skil-
jelinjerna mellan partierna att framträda. Sådana förekommer inom majorite-
ten, bestående av den socialdemokratiska minoritetsregeringen, miljöpartiet 
och vänsterpartiet. Propositionstexterna inrymmer emellertid inget av vilka 
förhandlingar som ligger bakom texten. Att olikheter funnits framträder 
emellertid i debatten. Riksdagsdebatten inrymmer 62 inlägg och samtliga 
dessa har detaljstuderats. Den redovisade analysen görs utifrån olika teman i 
förhållande till studiens frågeställningar. Valet att komplettera med en studie 
av oppositionens motioner gjordes eftersom en jämförelse mellan dessa kun-
de få heterogeniteten att framträda tydligare. För att inte rangordna partierna 
valde jag att presentera dem i bokstavsordning.  
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7.2 Differentieringsfrågans rörelse genom motionssvar 
och utskottsbehandling 
Hösten 2003 hade regeringen inte slutgiltigt tagit ställning i fråga om det 
individuella programmet. För att visa utgångsläget inför den allmänna mo-
tionstiden så redovisas inledningsvis budgetpropositionens skrivningar gäl-
lande programmet. Därefter presenteras något mer utförligt regeringens pro-
position 2003/2004:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av 
gymnasieskolan.  

7.2.1 Regeringens propositioner  

Budgetpropositionen hösten 2003330 

I budgetpropositionen för 2004 beskrevs utvecklingen gällande individuella 
program som otillfredsställande. Orsaken var det ökande antalet elever (läs-
året 2002/2003 ca 16 procent av eleverna i år 1) liksom att programverksam-
heterna uppvisade varierande kvalitet. Ett problem som identifierades var att 
kommunerna var fullt fria att välja utformning, vilket i somliga fall resulterat 
i en allt för låg ambitionsnivå. Om framtiden för det individuella program-
met som sådant nämndes emellertid ingenting. Efter de generella beskriv-
ningarna konstaterades att utökade kvalitets- och stödinsatser skulle komma 
att behövas i grundskolan, liksom systemförändringar i gymnasieskolan. 
Koncentrationen i fråga om sådana förändringar lades uteslutande på pro-
graminriktat individuellt program (PRIV). Regeringen hänvisade tillbaka till 
utvecklingsplanen från år 2002 där det betonats att förändringar borde göras 
för att öka möjligheten för samtliga elever att följa undervisning på PRIV. 
En satsning på PRIV skulle, enligt regeringen, innebära en starkare koppling 
mellan det individuella programmet och de nationella programmen. Den 
promemoria som sambehandlades med gymnasiekommitténs betänkande 
kommenterades, liksom de positiva reaktionerna på denna. Däremot nämn-
des inget om reaktionerna på förslaget att avskaffa iv. Att gymnasiekommit-
téns arbete hade remissbehandlats uppmärksammades dock vad gällde 
missnöjet med den korta implementeringstiden. Tidpunkten hängde samman 
med själva PRIV-lösningen, eftersom denna, enligt utgångspunkten, var 
avsedd att fungera under en övergångsperiod, fram till dess de eventuella 
ändringar som gymnasiekommitténs föreslag skulle komma att träda i kraft. 
Regeringen delade remissinstansernas syn när det gällde behovet av mer tid 
för kursplanearbete och kompetensutveckling. Den förordade därför att för-
ändringarna skulle träda i kraft den 1 juli 2007. När det gällde gymnasie-
kommitténs förslag i övrigt avsåg regeringen att återkomma med en proposi-
tion våren 2004.  

                                 
330 Prop. 2003/2004:1 Utgiftsområde 16. 
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Sammanfattande kommentar 

I detta inledande skede fanns inget som tydde på att iv skulle bli kvar. Ten-
densen var, genom betoningen på det integrerande PRIV, att resultatet i slut-
änden skulle bli ett bortval av organisatorisk differentiering till förmån för 
pedagogisk. Vilka exakta förändringar som skulle komma gick inte att utlä-
sa, mer än att det skulle komma att innebära systemförändringar. Däremot 
framgår önskvärdheten av ytterligare pedagogisk differentiering i grundsko-
lan. Det var således denna utgångspunkt som förelåg då de enskilda partierna 
författade sina motioner under allmänna motionstiden. När de i senare mo-
tioner besvarade regeringens proposition gällande gymnasiekommitténs för-
slag hade situationen förändrats.   

Regeringens proposition 2003/2004:140 Kunskap och kvalitet - elva steg 
för utvecklingen av gymnasieskolan 

Redan i föregående kapitel citerades denna proposition i det att den tydligt 
markerade remissopinionens betydelse för beslutet att låta det individuella 
programmet få finnas kvar. Här skall den uppmärksammas något mer i de-
talj. Propositionen byggde på en överenskommelse mellan den socialdemo-
kratiska regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet. De borgerliga partiernas 
motionssvar riktades således inte bara mot regeringen, utan hela den socialis-
tiska majoriteten. Det var med andra ord mellan de båda politiska blocken 
som den verbala kampen stod. Frågan var vad kampen handlade om när iv 
inte längre var en stridsfråga. 

I inledningen av propositionen tecknades en bild av den svenska gymna-
sieskolan som i jämförelse med andra länder ”…håller…hög kvalitet, med-
ger stor valfrihet för eleverna och erbjuder ett brett utbud av utbildningar 
och kurser. Vår gymnasieskola omfattar, till skillnad från i de flesta länder, 
både studieförberedande utbildningar och yrkesutbildningar med en gemen-
sam kunskapsbas”.331 Efter en tillbakablick på 1990-talets omfattande re-
formarbete, som enligt regeringen hade inneburit en väsentlig ambitionshöj-
ning, konstaterades att reformen i stort varit framgångsrik, med fler som 
fullföljde en treårig gymnasieutbildning.332 Samtidigt konstaterades att gym-
nasieskolan behövde utvecklas och kvaliteten höjas, så att fler elever nådde 
målen. Eftersom elever som inte fullföljde sin utbildning till stor del åter-
fanns på de yrkesförberedande programmen och det individuella program-
met var det mot dessa som åtgärderna måste riktas. Att sänka kunskapsambi-
tionerna sågs inte som ett alternativ. I stället skulle insatserna riktas mot att 
fler elever fick de kunskaper som krävdes. Förslagen samlades i elva punk-
ter, vilket var avsevärt mindre än det omfattande förslag som gymnasie-
                                 
331 Regeringens proposition 2003/2004:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen 
av gymnasieskolan, s 12. 
332 Ambitionshöjningen beskrevs i tre steg. För det första betonades att gymnasieskolan skulle 
vara till för alla ungdomar. För det andra rörde det kärnämneskurserna på samtliga gymnasie-
program och för det tredje förlängdes yrkesutbildningarna till tre år.  
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kommittén hade presenterat. Regeringen menade dock att dessa riktade in-
satser skulle vara tillräckliga för att möta gymnasieskolans utmaningar. För-
slagen skulle med något undantag börja tillämpas efter den 1 juli 2007. Här 
skall koncentrationen riktas mot fyra av dessa förslag; ökad kvalitet på indi-
viduella program, förstärkt kvalitet på yrkesinriktade program, satsning på 
en modern lärlingsutbildning och att kärnämnen borde präglas av utbildning-
ens inriktning.333  

Den första åtgärden gällande de individuella programmen var att behörig-
hetsreglerna föreslogs ligga fast. Regeringen ville slå vakt om gymnasieut-
bildningens kvalitet och likvärdighet och ange den kunskapsnivå som kräv-
des för studier på gymnasienivå. Det poängterades samtidigt att syftet inte 
var att utestänga elever från att läsa sådana kurser som de hade kapacitet att 
klara. Den andra åtgärden var att elever som studerade på individuella pro-
gram skulle erbjudas studier på heltid, så att utbildningen i omfattning blev 
likvärdig den som gavs elever på nationella program. Med detta tog reger-
ingen också ställning för att programmet skulle bli kvar, d.v.s. utgöra alter-
nativet för de elever som lämnat grundskolan utan behörighet. Det betonades 
att elevgruppen på iv var heterogen och att orsaken till att det saknades pro-
graminnehåll var att utbildningen skulle vara individuellt utformad. Flexibi-
litet och frihet sågs som en fördel. Däremot ansågs det viktigt att eleverna 
fick en utbildning med viss kontinuitet, jämnt fördelad över veckans dagar. 
Därför föreslogs motsvarande heltidskrav som gällde för kommunerna i an-
ordnandet av nationella program. Innehållet kunde alltjämt vara komplette-
rande grundskolestudier, studier i kurser på nationella program samt arbets-
platsförlagt lärande eller praktik. Förändringen skulle träda i kraft 1 juli 
2006. Regeringen lyfte också fram betydelsen av den individuella studiepla-
nen, som ansågs särskilt betydelsefull för elevernas rättssäkerhet. En särskild 
fråga som behandlades var vad som skulle hända med elever som avbröt sina 
studier på nationellt program.334 Regeringen meddelade att den hade för av-
sikt att återkomma i frågan om det kommunala uppföljningsansvaret.  

När det gällde yrkesutbildningarna betonades att samhällets insatser på 
detta utbildningsområde måste ske i nära överensstämmelse med arbetslivets 
och samhällets behov. Av denna anledning skulle det bl.a. inrättas en Yrkes-
utbildningsdelegation. I övrigt lades koncentrationen i huvudsak på en ar-
gumentation kring varför regeringen ville behålla kravet på gemensamma 

                                 
333 De övriga var; ämnesbetyg skulle ersätta kursbetygen, inrättandet av en gymnasieexamen – 
med tillhörande gymnasiearbete, frisökning för elever oavsett kommun, historia som kärnäm-
ne, grundprincipen att inga kurser skall omfatta mindre än 100 poäng och att lokala kurser 
skulle kvalitetssäkras av Skolverket.  
334 För dessa valde regeringen att betona en åtgärdskedja i tre steg. I första hand skulle åtgär-
derna riktas mot stöd på studievägen, i andra hand byte av studieväg. Först i tredje hand skulle 
individuellt program aktualiseras. Bakgrunden som angavs var att statistiken visade att arbetet 
på de individuella programmen var mer framgångsrikt för elever som kom direkt från grund-
skolan. För gymnasieavhopparna var problemen större. I övrigt lades fast att det även i fort-
sättningen skulle finnas särskilda introduktionskurser för invandrare (s.k. IVIK). 
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kärnämnen, också när det gällde lärlingsutbildningen. Skolverket gavs i upp-
drag att utreda och lämna förslag till närmare utformning av lärlingsutbild-
ning som ett attraktivt och valbart alternativ inom gymnasieskolan. Den möj-
lighet som redan fanns att gå lärlingsutbildning inom ramen för det individu-
ella programmet skulle även fortsättningsvis få finnas kvar.  

Förslaget att behålla den gemensamma kärnämnesbasen presenterades i 
medvetenhet om att många elever på de yrkesförberedande programmen inte 
nådde målen. För att förbättra resultaten markerades att: ”Olika alternativa 
pedagogiska metoder måste utvecklas och användas för att öka måluppfyl-
lelsen.”335 Ett sätt som lyftes fram var att låta undervisningen präglas av den 
utbildning som eleverna gick, s.k. infärgning. Ett annat var samverkan med 
karaktärsämnen. Uppläggen kunde således variera, däremot inte målen och 
kursplanerna. Dessa skulle även fortsättningsvis vara gemensamma.   

Sammanfattande kommentar 

Med propositionen gjorde regeringen ett antal viktiga markeringar i differen-
tieringsfrågan. Den skulle även i framtiden tillåta organisatorisk differentie-
ring, för dem som grundskolan inte lyckats ge behörighet trots alla insatser 
av pedagogisk differentiering. För dem som antagits till gymnasieskolan 
skulle pedagogisk differentiering vara huvudåtgärden. Först när allt annat 
var uttömt skulle dessa elever kunna hänvisas till individuellt program. Ar-
gumentationen går i dessa avseenden att jämföra med en slags tidsdifferenti-
ering, d.v.s. iv kunde fånga upp grundskoleelever som inte klarat sin behö-
righet utan behövde längre tid. Slutligen höll regeringen fast vid kunskapsmå-
len, d.v.s. den tillät ingen uppdelning i termer av innehålls- eller linjedifferentie-
ring. En skola för alla innebar per definition också samma kunskapsbas, även 
om det betonades att det kunde bli bättre resultat genom s.k. infärgning. Målet 
skulle således nås genom en påbjuden pedagogisk differentiering. 

7.2.2 Partimotioner och enskilda motioner 

I det följande uppmärksammas oppositionspartiernas motionssvar från den 
allmänna motionstiden hösten 2003 och med anledning av proposition 
2003/2004:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymna-
sieskolan. Även här ligger betoningen på frågor om heterogenitet och diffe-
rentiering. 

Centerpartiet 

I centerpartiets partimotion Allmän utbildning togs utgångspunkten i att alla 
elever kan och vill lära sig, och det markerades uttryckligen att inget svinn 

                                 
335 Regeringens proposition 2003/2004:140 Kunskap och kvalitet -  elva steg för utvecklingen 
av gymnasieskolan, s 30. 
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på vägen kunde accepteras.336 Samtidigt beskrevs hur gymnasieskolan brot-
tades med stora problem. Elever kom till gymnasieskolan med bristande 
förkunskaper, de gick ut gymnasieskolan utan att vara godkända i flera äm-
nen och de hoppade av sin utbildning. En orsak till problemen ansågs vara 
den tidigare gymnasiereformens ambitionshöjning. Centerpartiet såg emel-
lertid ingen lösning i att sänka ambitionsnivån, d.v.s. det var restriktivt när 
det gäller en tillåten innehållsdifferentiering.  Däremot markerades att man 
inte kunde acceptera utredningens förslag och ta in obehöriga elever på 
gymnasieskolan. Heterogeniteten hade en gräns. 

När det gällde undervisningen på de nationella programmen ansåg partiet 
således att alla elever även fortsättningsvis skulle läsa kärnämnen. De kunde 
dock anpassas till den praktiska utbildningens ämnesområde och fack för att 
stimulera motivationen att lära. När det gällde arbetsformerna nämndes inget 
uttryckligt, mer än att man ville individanpassa skolan mer. Partiet uppmärk-
sammade också elevernas reella rätt till individuella studieplaner, satsningar 
på att tidigt uppmärksamma läs- och skrivproblem samt inrättande av speci-
alpedagogtjänster. Här nämndes särskilt elever för vilka särskola är ett alterna-
tiv. Föräldrar skulle inte behöva ställas inför valet ”…att antingen välja grund-
skola med bristande resurser för särskilt stöd eller särskolan”. En tidig dia-
gnostisering kunde utöver övriga satsningar bidra till att upptäcka problem. 
Avgörande för valet av organisatorisk form skulle vara barnets egen förmåga 
att kunna tillgodogöra sig undervisningen.  

För elever med problem på gymnasienivå ansågs en nedläggning av det 
individuella programmet inte lösa några som helst problem. Lösningen an-
sågs i stället ligga i att satsa större kraft och resurser på grundskolan. Grund-
skolans problem kunde inte skjutas vidare till gymnasieskolan, då urholka-
des kvaliteten. När det gäller iv som sådant menade partiet att resultaten 
varierade och man argumenterade för att ”...ta vara på den kunskap och det 
engagemang som finns också utanför det offentliga skolväsendet för att ge 
dessa elever rätt till stöd och stimulans för vidare studier”. Även fristående 
skolor skulle således, enligt centerpartiet, kunna erbjuda undervisning inom 
ramen för iv. Därtill argumenterades för att fristående skolor måste ”…vara 
förpliktade att erbjuda utbildning på lika villkor för alla elever, även elever 
som kräver extra ekonomiska resurser som t.ex. funktionshindrade barn”. 
Det betonas särskilt att de fristående skolorna erbjöd en mångfald av peda-
gogiska inriktningar.  

Övriga åtgärder som nämndes var bl.a. satsningar på lärlingsutbildning, 
där det praktiska lärandet kom till sin rätt. Även folkhögskolor nämndes som 
alternativ, inte minst för skoltrötta elever och invandrare. I fråga om funk-
tionshindrade markerades att partiet varit motståndare mot avvecklingen av 

                                 
336 Detta är den enda av oppositionspartierna som inte har partiledaren som första namn. 
Första nämn är Håkan Larsson.  
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specialskoleverksamheten.337 Den integrerade undervisningen betonades vara 
en rättighet och inte en skyldighet: ”Segregation kan vara något positivt – 
när den är självvald.” Partiet föreslog också inrättandet av ett nytt riksgym-
nasium för blinda och synskadade barn med multifunktionshinder, eftersom 
de dittills saknat tillräckligt med möjligheter att studera vidare efter grund-
skolan. På detta sätt gavs åtskilliga exempel på organisatorisk differentiering 
för att tillgodose specifika behov. Med en positiv inställning till andra an-
ordnare än de traditionella och offentliga var partiet sammangaget för en 
kombination av differentieringsåtgärder. I detta ingick vikten av en tidig 
pedagogisk differentiering, som därtill skulle fortsätta på högre nivå, med 
bibehållna kärnämnen.    

Även i motionen med anledning av proposition 2003/2004:140 Kunskap 
och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan betonades sats-
ningar på grundskolan. Även om gymnasieskolan brottades med en hel del 
problem och delar av gymnasieskolan behövde förändras så låg lösningen i 
en satsning på grundskolan: ”Om regeringen inte börjar från början och 
löser problemen där de uppstår kommer vi aldrig att få den gymnasieskola 
vi önskar.” Partiet vände sig emot ett system där det lappades och lagades i 
slutet, där problemen lämnades vidare till nästa nivå. Man betonade att det 
måste finnas olika lösningar utifrån vad som bäst passade den enskilde ele-
ven. Den individuella studieplanen borde spela en viktig roll. Med dessa 
förändringar skulle också på sikt det individuella programmet kunna avskaf-
fas. För de elever som trots alla insatser inte nådde målen i ett eller två äm-
nen kunde en individuell studiegång med särskilt stöd och extraundervisning 
i gymnasieskolan vara ett alternativ. För elever med stora kunskapsluckor 
ansåg man det bäst att de läste färdigt inom grundskolans försorg. Med andra 
ord öppnade partiet upp för tidsdifferentiering. Partiet föreslog också en 
utbildningsgaranti för elever som påbörjar studier före 20 års ålder att full-
följa utbildningen upp till 25 års ålder.  

I övrigt föreslogs satsningar på lärlingsutbildning, med argumentationen 
att det var viktigt att öppna fler vägar fram till en godkänd gymnasieutbild-
ning. Partiet lyfte än en gång fram vikten av att anpassa kärnämnena efter 
utbildningens inriktning. Samtidigt höll man fast vid den höga ambitionsni-
vån, att ge högskolebehörighet. Med andra ord inrymde centerpartiets mo-
tioner en blandning av olika differentieringsåtgärder och med betoningen på 
kärnämnen markerade partiet att det inte endast värnade det meritokratiska 
syftet. Gymnasieskolan hade dock en tydlig gräns för vilka den skulle ta 
emot. 

                                 
337 Detta handlar om nedläggningen av Ekeskolan och Hällsboskolan, som enligt centerparitet 
hade en samlad specialkompetens. 
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Folkpartiet 

Folkpartiets gymnasiemotion bar titeln God yrkesutbildning eller grund för 
vidare studier – en gymnasieskola med kvalitet. Den inleddes med konstate-
randet att skolan är ett av samhällets viktigaste verktyg för att ge alla jämlika 
chanser, men att jämlikhet inte nås genom att ge alla elever en likadan ut-
bildning. I stället skulle varje elev ”…mötas på sin egen nivå, utifrån sina 
intressen och framtidsplaner och ha möjlighet att utvecklas i sin takt”. Folk-
partiet menade att det faktum att 40 procent av tjugoåringarna inte nådde upp 
till gymnasieskolans mål innebar att det som skulle bli en gymnasieskola för 
alla, i stället var på väg att bli en gymnasieskola för hälften. Ett grundläg-
gande problem ansågs vara att gymnasieskolan fick överta problem som 
borde ha lösts i grundskolan. En annan bidragande orsak till elevers miss-
lyckanden ansågs vara gymnasieskolans krav på att eleverna skulle uppnå 
högskolebehörighet. Framför allt gällde detta de höga teoretiska kraven på 
de yrkesinriktade programmen. Samtidigt som ribban sattes för högt för vis-
sa sattes den för lågt för andra. Ett problem, menade partiet, var att skolan i 
för hög grad var utformad för genomsnittseleven. På detta sätt är det tydligt 
att partiet uppmärksammade heterogeniteten och att den identifierades som 
problematisk. För att komma till rätta med problemen föreslogs en rad åtgär-
der.  

Folkpartiet ansåg att det individuella programmets storlek och måluppfyl-
lelse var ett problem. Man ville därför avskaffa programmet och föra över 
resurserna till grundskolan. Eleverna skulle få läsa i grundskolans regi till 
dess de uppnått behörighet. Resurserna skulle användas till extraundervis-
ning, läxhjälp, prioritering av baskunskaper etc. För barn och ungdomar med 
behov av särskilt stöd ville partiet återupprätta speciallärarutbildningen. Ele-
ver med inlärningssvårigheter skulle även fortsättningsvis få hjälp i gymna-
sieskolan, men antalet som behöver det skulle med satsningarna på grund-
skolan ha minskat. De enda som i framtiden skulle få anpassad gymnasieut-
bildning var sådana med speciella skäl, t.ex. elever med utländsk bakgrund, 
för vilka det också skulle göras särskilda satsningar. Partiet markerade också 
att man tidigare sagt nej till nedläggningen av specialskolor för flerhandi-
kappade och ville ha särskilda bidrag för svårt handikappade elever.  

Flera av de föreslagna åtgärderna på gymnasiet syftade till att bryta upp det 
som partiet kallade för homogeniseringen. Man föreslog att kravet på högskole-
behörighet avskaffades. I stället skulle undervisningen ”…organiseras så att 
elever som behöver mer tid för inlärning får det, medan andra elever ska kunna 
gå vidare i en snabbare takt och kunna fördjupa sig”. Kärnämnen skulle både 
kunna läsas i olika takt och kunna ha olika innehåll beroende på program. Ge-
nom att ge kurserna olika innehåll skulle undervisningen anpassas efter ele-
vens intresseområde och ambitionsnivå. Den största förändringen gällde de 
yrkesförberedande programmen, som folkpartiet ville göra till renodlade 
yrkesprogram. De skulle bli mer praktiskt inriktade samtidigt som alla skulle 
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erbjudas möjlighet till mer teoretiska studier. Partiet ville därtill inrätta en 
kvalificerad lärlingsutbildning, vilket, enligt partiet, inte skulle förväxlas 
med den arbetsplatsförlagda utbildning som i framtiden skulle kunna ges till 
elever som trots alla insatser inte nådde upp till gymnasiebehörighet. Kraven 
för behörighet måste emellertid kunna variera. Folkpartiet ansåg också att 
samtliga ämnen borde kunde läggas ut på entreprenad, så länge som lärar-
kompetens och undervisningskvalitet upprätthölls. Folkhögskolor nämndes 
som bra alternativ, inte minst genom deras inslag av olika pedagogiska tradi-
tioner. 

Sammantaget representerar de olika förslagen hela skalan av differentie-
ringsåtgärder. Den pedagogiska differentieringen, inte minst på grundskolan, 
skulle öka. Samtidigt skulle homogeniseringen på gymnasiet brytas. Det 
individuella programmet skulle förvisso avskaffas, men annan organisatorisk 
differentiering skulle inrättas. Folkpartiet var positivt till såväl innehålls- 
som tidsdifferentiering och tydligt tillåtande även i fråga om linjeuppdel-
ning. Detta var än tydligare i motionen med anledning av proposition 
2003/2004:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymna-
sieskolan. Där föreslogs att det kursutformade gymnasiet borde ersättas med 
linjer och där ämnen varierade till omfattning och innehåll. Alla utbildnings-
vägar skulle inte nödvändigtvis resultera i högskolebehörighet, allra minst 
lärlingsutbildningen. Samtidigt skulle samarbete med högskolor kunna inne-
bära att kvaliteten höjdes och ambitiösa elevers intressen kunna tas till vara. 

 I fråga om det individuella programmets utveckling sågs detta som ett 
misslyckande och i stället för att endast utöka den tid eleven skulle få under-
visning på programmet menade man att: ”Det är hög tid att ta ett helhets-
grepp på problemet att så många lämnar grundskolan utan att ha nått de 
mest basala kunskaperna.” Därför skulle grundskolans ansvar utökas till att 
gälla elever som inte längre var skolpliktiga. Med andra ord påtalades än 
tydligare möjligheten till tidsdifferentiering. Det markerades också att elever 
med läs- och skrivsvårigheter behövde speciallärare och specialpedagoger 
även i gymnasieskolan. Åtgärderna kan ses som ytterligare ett försök att 
reducera heterogeniteten i de ordinarie klasserna. Huruvida speciallärarna 
skulle arbeta i eller vid sidan om klasserna specificerades emellertid inte. I 
motionerna nämndes nästan inget om pedagogisk differentiering. Det var 
organisatoriska uppdelningar som diskuterades och betoningen låg på det 
meritokratiska uppdraget. 

Kristdemokraterna 

I En gymnasieskola för framtiden beskrev kristdemokraterna att gymnasie-
skolan genomgått en mycket omfattande strukturförändring under de senaste 
tio åren. Inte minst handlade det om att mer än 90 procent av en årskull nu-
mera gick i gymnasiet. Detta hade ägt rum samtidigt som gymnasiets utbild-
ningar blivit allt mer homogena: ”Skillnaderna mellan de olika programmen 
minskar och de teoretiska kraven ökar. Det har lett till att många elever slås 
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ut och att andra inte lär sig det de ska.” Resultatet av detta hade, menade 
partiet, blivit att var fjärde gymnasieelev lämnade skolan utan fullständiga 
betyg och det individuella programmet blivit ett av de största. Förändringar-
na hade skapat nya utmaningar som alla skolor inte har lyckats möta, trots 
närvaron av engagerad personal och ambitiösa elever. Med andra ord identi-
fierades heterogeniteten i elevgruppen och problemen att tillgodose de olika 
behoven inom den rådande ordningen. 

Lösningen på problemen ansågs inte vara ännu en genomgripande reform. 
Det betonades att gymnasiekommitténs förslag riskerade att spä på proble-
matiken snarare än att lösa den. Inte minst gällde detta de elever som behö-
ver mest hjälp och stöd. Kristdemokraterna betonade att när i stort sett alla 
elever fortsatte på gymnasieskolan så ställde detta krav ”…på såväl gymna-
sieskolans organisation som undervisningsmetoder”. Detta krävde också en 
insikt om att kunskap är ett mångfacetterat begrepp och att kunskapssynen 
behövde utvecklas. Undervisningen i kärnämnena skulle, enligt kristdemo-
kraterna, vara varierande och flexibel. Utgångspunkten skulle oavsett lös-
ning vara alla elevers förutsättningar, behov och intressen. Partiet betonade 
också värdegrundsarbetet för att eleverna skall kunna ta till sig kunskap. För 
att stimulera elevernas utveckling behövde kunskapssynen utvecklas i alla 
ämnen. Annars riskerades en statisk och faktafixerad skola. Partiet menade 
också att gymnasieskolan måste vara flexibel nog att kunna möta alla elever 
där de stod, oavsett intresse och begåvning. Skolan måste därtill bli bättre på 
att möta elever i behov av särskilt stöd. Individuella studieplaner, stöd- och 
specialundervisning nämndes specifikt. På detta sätt var den pedagogiska 
differentieringen påtagligt närvarande i motionen. 

Innehållsdifferentieringen länkades till denna. Alternativet stod inte mel-
lan nationella program och individuella. Det gick därtill att förändra innehål-
let på de olika programmen. En organisatorisk lösning ansågs vara att inrätta 
alternativa yrkes- och lärlingsutbildningar, som erbjöds den praktiskt intres-
serade eleven. För dem som av olika anledningar inte fick plats på nationellt 
program skulle det individuella programmet i någon form finnas kvar. Partiet 
uttryckte också sitt stöd för att ha grupper inom de nationella programmen 
som tillhörde iv: ”Eleverna kan därmed läsa karaktärsämnena på det natio-
nella programmet samtidigt som de får stöd i kärnämnena. På så sätt får 
eleverna möjlighet att utvecklas socialt och kunskapsmässigt samtidigt som 
samhällets skyldighet att stödja i kärnämnena klargörs.” En skola för alla 
innebärande högskolebehörighet för alla skulle därför ersättas med flera alterna-
tiv för eleven att välja mellan. Man förordade kunskap och kärnämneskompe-
tens men vände sig mot likriktning. Partiet pekade därtill på att det var en 
orimlig begränsning att inte låta fristående skolor driva det individuella pro-
grammet. Man lyfte särskilt fram att fristående skolor drivs med alternativa 
och nyskapande pedagogiska metoder som kan göra skolorna väl lämpade att 
ta emot elever utan studiemotivation och som av olika anledningar har svårt 
att klara de nationella programmen. Kristdemokraternas motion hade således 
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en betoning på pedagogisk differentiering, samtidigt som den öppnade upp 
för en organisatorisk differentiering. 

Kristdemokraterna återkom i sin motion med anledning av proposition 
2003/2004:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymna-
sieskolan till att gymnasieskolans utbildningar blivit allt mer homogena och 
att skolformen måste anpassas för att till såväl form som innehåll kunna 
möta eleverna på rätt nivå. Partiet pekade på att gymnasiekommitténs förslag 
skapat oro i gymnasieskolan och att det därför var positivt att de stora struk-
turella förändringarna uteblev. Regeringen kritiserades dock för att satsning-
en på yrkesutbildningar sköts på framtiden, att den presterat en otillräcklig 
satsning på lärlingsutbildning och att satsningen på de individuella pro-
grammen låg så långt fram i tiden. Partiet ville i stället för en ny yrkesutbild-
ningsdelegation se ett lärlingsprogram inom ramen för ett eget program. Man 
såg dock positivt på att lärlingsutbildning med anställning behålldes: ”Det är 
viktigt för att skapa förutsättningar som möter alla elevers olika behov.” 
Partiet ansåg att det individuella programmet skulle få finnas kvar och ville 
att de nya former som provats för iv, i form av t.ex. PRIV, utvecklades. Pro-
grammet garanterade att det skulle finnas personal till hands för elever som 
behövde särskilt stöd samt inte klarat behörigheten till gymnasieskolan. Att 
programmet blivit så stort måste dock ses som ett misslyckande och kristde-
mokraterna ville påskynda den satsning som regeringen föreslagit om hel-
tidsstudier. I stället för att träda i kraft den 1 juli 2006 föreslog partiet den 1 
juli 2005. Därtill ville partiet tillåta fristående skolor att anordna individuella 
program. Argumenten för detta handlade om att många fristående skolor 
ansågs drivas med alternativa och nyskapande pedagogiska metoder. Detta 
kunde göra skolorna väl lämpade att ta emot elever utan studiemotivation 
och som av olika anledningar hade svårt att klara de nationella programmen. 
Alla borde, enligt kristdemokraterna, få bidra med kunnande för att skapa 
högre kvalitet och mångfald. Utbildning på entreprenad nämndes som ett 
tänkbart alternativ. Partiet menade att det var nödvändigt att ständigt söka 
nya lösningar när det gällde såväl pedagogik och skolutveckling som drifts-
former. Partiet argumenterade också för att kommunerna åter borde bli skyl-
diga att följa upp de ungdomar under 20 år som inte är inskrivna på gymna-
siet.  

Utöver organisatoriska satsningar betonades att undervisningsmetoderna 
var viktiga. Därför lyftes lärarna fram som nyckelaktörer och utöver särskil-
da lärarsatsningar nämndes vikten av att rektorerna hade tillräcklig kompe-
tens att leda det pedagogiska arbetet och att lärarna fick avlastning av andra 
yrkesgrupper. Partiet menade att det var skolans ansvar att kunna möta och 
stödja varje elev utifrån dennes förutsättningar. Samtidigt som skolan skulle 
vara flexibel att möta olikheterna markerades elevens eget ansvar. Partiet 
ville införa ansvarskontrakt mellan elev, skola och hem, alternativt mellan 
eleven och skolan efter myndighetsdagen och återkom till vikten av värde-
grundsarbetet, liksom kunskapssynen i de olika ämnena. Partiet kommente-
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rade också att oproportionerligt stor andel av undervisningen användes för 
kunskapskontroll. Skolverket skulle därför ges i särskilt uppdrag att utforma 
olika examinationsformer. Den allmänna högskolebehörigheten kritiserades. 
I stället skulle innehållsvariation tillåtas på de olika programmen. Kombina-
tionen av pedagogisk och organisatorisk differentiering var tydlig. Där fanns 
också inslag av tids- och innehållsdifferentiering. 

Moderaterna 

I motionen Utbildning för varje elev beskrev moderaterna att syftet med 
deras utbildningspolitik var att varje individ ”…skall kunna lägga en hög-
kvalitativ kunskapsgrund för sitt livsprojekt”. Bristande individualisering 
angavs också som en av huvudorsakerna till problemen i den svenska skolan. 
Partiet menade att skolpolitiken präglats av förakt för praktiska kunskaper 
och en rädsla för elitism. Inte minst gällde detta gymnasiet där alla elever 
trots att de varken ville eller kunde tvingades gå i ett universitetsförberedan-
de gymnasium. Samtidigt som vissa elevers teoretiska kunskaper tänjdes 
över bristningsgränsen och deras praktiska kunnande klipptes av så tilläts, 
enligt partiet, inte teoretiskt begåvade elever att utveckla sina talanger. Parti-
et betonade uttryckligen att: ”De sammanhållna klasserna får inte bli ett 
självändamål, det måste vara individens behov av utbildning som styr och då 
är många gånger mindre grupper mest ändamålsenliga.” Det borde, enligt 
partiet, finnas en större frihetsgrad för skolan att organisera och pedagogiskt 
utforma undervisningen. Det viktiga måste, menade partiet, vara att elever 
når målen, inte hur vägen dit ser ut. Redan så långt syns ett identifierande av 
heterogeniteten och att de sammanhållna klasserna inte betraktades som det 
överordnade målet.  

Moderaterna pekade på att skolan har två uppgifter gällande innehållet i 
utbildningen, att ge allmänbildning och en individanpassad utbildning utifrån 
intressen och fallenhet. Utgångspunkten för gymnasieskolan var att det rörde 
sig om en frivillig vidareutbildning. För att såväl studiemotiverade som stu-
dietrötta eller yrkesinriktade elever skulle kunna lyckas och utvecklas i 
gymnasiet menade moderaterna att kravet på behörighet till universitetsstu-
dier kunde släppas. Gymnasieskolan måste ge stor frihet för eleverna att 
forma sin utbildning och oavsett val måste undervisning och vägledning vara 
relevant för utbildningen. Däremot skulle behörighetskraven till gymnasiet 
behållas. På det sättet kunde en viss nivå på de gymnasiala studierna garante-
ras genom att eleverna hade tillräckliga förkunskaper. Det är påtagligt att 
partiet betonade gymnasieskolans meritokratiska syfte. 

I fråga om åtgärder för att kunna tillgodose olika behov pekade partiet på 
vikten av att alla i skolan skulle mötas av höga förväntningar. Hänsyn skulle 
tas till att alla elever är olika. Därför behövde undervisningen individanpas-
sas och det borde finnas stor flexibilitet vad gällde undervisningsmetoder. 
Varje elev skulle ha en kunskapsplan som utgick från de nationella kun-
skapsmålen och eleverna skulle kunna välja att studera i olika takt. För dem 
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som riskerade att inte nå målen skulle insatser sättas in tidigt. Exakt hur 
satsningarna skulle se ut måste, enligt partiet, bestämmas på skolnivå. Ex-
empel kunde vara speciallärare, läxläsningshjälp och sommarundervisning. 
Den flexibla skolan måste, enligt moderaterna, tillåta särlösningar, t.ex. för 
grupper med DAMP eller ADHD. Partiet argumenterade också för en lärlings-
utbildning, som ett arbetsplatsförlagt och slagkraftigt alternativ till gymnasieut-
bildning. Man var därtill för en ökad integration av gymnasieskola och högsko-
la. På detta sätt kunde även ambitiösa elevers intressen tas till vara. Det be-
tonades att utförandet fungerar bäst i pluralism, d.v.s. en mångfald av skolor 
skulle finnas och utbildning på entreprenad tillåtas. Även om moderaterna i 
denna motion inte kommenterade det individuella programmet kan det kon-
stateras att betoningen på individ och flexibilitet gjorde att paritet, samtidigt 
som den betonade vikten av pedagogisk differentiering inte ställde sig 
främmande för organisatorisk differentiering. Tidsdifferentiering och inne-
hållsdifferentiering bejakades och partiet var positivt till att tillåta andra an-
ordnare än de offentliga.  

I den motion som presenterades med anledning av proposition 
2003/2004:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymna-
sieskolan utvecklades skrivningarna gällande gymnasieskolans problem. 
Avhoppen länkandes till teoretiseringen av yrkesutbildningen och brister i 
grundskolan. Partiet betonade därför vikten av grundskolans arbete och me-
nade att dess problem också blev gymnasiets, när elevernas förkunskaper 
visade brister. Högskolan blev i sin tur lidande, när problemen flyttades vi-
dare i utbildningskedjan. Med andra ord identifierades differentieringspro-
blematiken och lösningen var, enligt moderaterna, inte att tvinga in elever 
med bristfälliga kunskaper på utbildningar de hade begränsade förutsättning-
ar att klara av. Åtgärderna skulle i stället sättas in i grundskolan. De elever 
som inte uppnått behörighet skulle dock få läsa vidare, i samma form som 
tidigare, d.v.s. på individuella program. Dessa program skulle också få an-
ordnas av fristående skolor, eftersom dessa visat sig duktiga på att entusias-
mera de elever som den kommunala skolan inte lyckats så bra med. Den 
”diversifiering” som erbjöds, sågs som något positivt. Moderaterna kritisera-
de regeringen för att den ”…inte övergett det kollektivistiska synsättet”. När 
det gällde framtida reglering av det individuella programmet menade mode-
raterna att formuleringar som att undervisningen bör vara jämnt fördelad 
över veckans dagar rimmade illa med uppfattningen att alla elever på iv är 
individer och att det är de individuella behoven som skall vara styrande. 

Partiet återkom till att gymnasieskolan är en frivillig utbildning och att 
såväl yrkesinriktade som studiemotiverade elever måste kunna lyckas och 
utvecklas i gymnasiet. Det betonades att det inte kunde ligga något egenvär-
de i att alla blir högskolebehöriga och att gymnasieelever i större utsträck-
ning än grundskoleelever måste få inflytande över sin utbildning. En lär-
lingsutbildning med huvudsakligen arbetsplatsförlagd utbildning kunde göra 
att gymnasieskolan blev till för fler. Partiet ville även i framtiden se kurserna 
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som byggstenar i gymnasieutbildningen. När det gällde s.k. infärgning av 
kärnämnen i förhållande till utbildning menade moderaterna att regeringen 
lade sig i den pedagogiska friheten. Sammantaget återkommer kombinatio-
nen av olika differentieringsformer.  

Sammanfattande kommentar 

Efter genomgången av partiernas motioner går det att se en likhet i att alla 
markerade att heterogeniteten i gymnasieskolan var ett problem som måste 
åtgärdas. Gemensamt är också att samtliga var betydligt mer tillåtande vad 
gäller olika differentieringsformer än motståndarsidan, som den kommer till 
uttryck i propositionen. Samtidigt finns påtagliga skiljelinjer. Medan två 
partier (kristdemokraterna och moderaterna) förordade att det individuella 
programmet skulle få vara kvar, så menade de övriga (centerpartiet och folk-
partiet) att det borde kunna avvecklas i takt med att insatserna från grund-
skolan gjorde det överflödigt. Mellan de båda förstnämnda gick emellertid 
en skiljelinje i att kristdemokraterna ville se en snabb insats för att stärka 
regleringen av programmen, medan moderaterna menade att en reglering 
gick emot hela programmets idé. Folkpartiet och moderaterna hade diame-
trala uppfattningar gällande den övergripande organiseringen av gymnasie-
skolan. Medan moderaterna förordade kursgymnasiet, betonade folkpartiet en 
uppdelning i linjer. Folkpartiet var också det parti som tydligast betonade orga-
nisatorisk differentiering. Även moderaterna och kristdemokraterna kunde tänka 
sig en uppluckring vad gällde kravet på högskolebehörigheten. Detta kunde 
dock inte centerpartiet. Tillsammans med kristdemokraterna var centerpartiet 
också det parti som tydligast markerade betydelsen av pedagogisk differenti-
ering, även om den utvecklades mest hos de förstnämnda. Samtliga partier 
var positiva till alternativa anordnare och att dessa även skulle få ordna indi-
viduella program, så länge dessa fanns kvar. 

7.2.3 Utskottsbehandlingen 

Efter motionsgenomgången framträder såväl likheter som skillnader mellan 
de borgerliga partierna. Frågan var därför om och i sådana fall kring vad de 
samlades när tiden kom för utskottsbehandlingen. 

I det aktuella betänkandet finns 84 alternativa förslag till beslut. Samtliga 
avslogs av utskottsmajoriteten, vilket gav upphov till 90 reservationer.  I det 
följande används de reservationer som relaterar till frågan om det individuel-
la programmet för att ge en överblick av oppositionens positioner i differen-
tieringsfrågan. I fråga om det individuella programmet framlades reservatio-
ner enligt följande: 
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Tabell 1: Oppositionens reservationer i anslutning till iv-frågan 

 
Förslag Reservationer från oppositionen: 

C                   Fp                    Kd                M 
Avskaffande av indi-
viduella program 

Gemensam 
med fp 

Gemensam 
med c 

  

Förslag om individu-
ella program 

  Egen Egen 

Individuella program 
vid fristående skolor 

Gemensam 
med alla 

Gemensam 
med alla 

Gemensam 
med alla 

Gemensam 
med alla 

Det kommunala 
uppföljningsansvaret 

    Egen  

 
Tabellen visar att centerpartiet och folkpartiet samverkade i det att de beto-
nade att iv på sikt skulle kunna avskaffas med en tydligare satsning på 
grundskolan. Moderaterna och kristdemokraterna valde däremot att i separa-
ta motioner betona att iv borde bli kvar, antingen med tidigarelagd kvalitets-
satsning eller med betoning på missnöje med att regeringen lade sig i och 
detaljstyrde. Samtliga förenades i kravet på att tillåta fristående skolor att 
anordna individuella program. Kristdemokraterna var utöver detta ensamma 
om att sätta förslaget om det individuella programmet i relation till det 
kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar utanför gymnasiet.  

Utöver de direkta frågorna om iv hade de fyra oppositionspartierna ge-
mensamma reservationer i tre av de uppmärksammade frågeområdena.338 Det 
gällde arbetsro, införande av en lärlingsutbildning, samt i fråga om elever i 
behov av särskilt stöd.339 I fråga om högskolebehörighet som mål för gymna-
sieutbildning var alla utom centerpartiet överens om att detta inte hade ett 
egenvärde. När det gällde rektors roll som pedagogisk ledare förenades alla 
utom moderaterna. Kristdemokraterna och centerpartiet hade en gemensam 
reservation om utökade krav i fråga om individuella studieplaner. Modera-
terna och centerpartiet skrev tillsammans om att ersätta skolplikt med indivi-
duell kunskapsrätt och flexibel skolstart. Utöver dessa reservationer tillsam-
mans med andra presenterade partierna enskilda reservationer med följande 
innehåll:  
 

                                 
338 Två av dessa byggde på kristdemokratiska motionssvar, medan lärlingsfrågan ingick i 
samtliga motioner. 
339 Reservationen byggde på ställningstagandet att alla elever är olika och lär på olika sätt och 
att gymnasieskolan måste vara flexibel att kunna möta de olika behoven. För elever i behov 
av särskilt stöd nämndes speciallärare, individuella studieplaner, stöd- och specialundervis-
ning.  
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Centerpartiet: reserverade sig till förmån för en utbildningsgaranti vad gäll-
de möjligheten att fullfölja gymnasiestudier till 25 års ålder.   
 
Folkpartiet: reserverade sig till förmån för linjer i gymnasieskolan och mot 
infärgning av kärnämnen samt för möjligheten till externa examinationer 
liksom för reella yrkesinriktade program, varierande behörighetskrav till 
gymnasiet och i fråga om profilskolor. 
 
Kristdemokraterna: reserverade sig i fråga om värdegrundsarbetet i gymna-
sieskolan, en utveckling av kunskapssynen, ansvarskontrakt, varierande ex-
aminationsformer, nationella prov i samtliga karaktärs- och kärnämnen, va-
rierande behörighetskrav till gymnasiet och betydelsen av elevvård. 
 
Moderaterna: reserverade sig för kvalitetssäkring av skolor, mot att reger-
ingen genom infärgning lade sig i det pedagogiska arbetet, möjlighet att läsa 
högskolekurser i gymnasieskolan, i fråga om behörighetskrav till gymnasiet, 
om yrkesutbildning utan krav på högskoleförberedande studier 
 
I utskottsbetänkandet finns också sju särskilda yttranden, varav två gällde 
här relevanta frågeställningar. I det ena fallet var det folkpartiet som ville 
förtydliga att alla som valt att inte läsa in gymnasiebehörighet under ung-
domsåren skulle ha rätt att göra det i vuxen ålder och då också kunna välja 
om de ville göra det i kommunal regi, via folkbildningsorganisation eller 
annan anordnare. I det andra fallet meddelade miljöpartiet att det var för att 
fristående skolor skulle få anordna individuella program, men att det funnits 
vissa frågor som inte kunnat lösas i fråga om detta. Partiet hade därför för 
avsikt att återkomma till riksdagen i denna fråga. 

Genomgången visar att varken den avgränsade frågan om iv eller den 
större differentieringsfrågan har ett enda entydigt svar. Det rör sig om kom-
plexa kombinationer av åtgärder, där olika förslag kan förena respektive 
splittra en majoritet respektive opposition. För den borgerliga oppositionen 
framträder flera skillnader partierna emellan, även om huvudinriktningen var 
den samma. Frågan är vilken betydelse detta kom att få för debatten. 

7.3  Riksdagsdebatten 
Riksdagsdebatten är följdenligt det tredje skedet inom ramen för riksdagsbe-
handlingen. Här löper också de båda tidigare samman. Om motionerna visa-
de partiernas isolerade och renodlade svar på differentieringsfrågan, så kan 
utskottsbehandlingen betraktas som en jämförande och jämkande tillställ-
ning, då partierna öppnar upp för gemensamma reservationer med andra. 
Inför debatten är det reservationerna, i förhållande till propositionstexten, 
som utgör underlaget för debatten. Från de snäva utskottsformuleringarna 
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vidgas texterna i detta skede åter till att lyfta fram det individuella och sam-
tidigt inrymma direkt konfrontation.340 Inte minst gäller detta de replikskiften 
som följer på enskilda inlägg. En utgångspunkt för det följande är dock att 
konfrontationen aldrig riktas mot de egna samarbetspartierna, utan mot mot-
ståndarsidan.  

Den riksdagsdebatt som här studerats ägde rum den 20 oktober 2004 och 
inrymde tio medverkande aktörer. Varje deltagare hade ett tillfälle för anfö-
rande och därefter utrymme för ett antal repliker. De 62 inlägg som gjordes 
kan delas upp i fem olika skeden. Det första debattskedet omfattar 16 inlägg 
och inleddes med att Tobias Billström (moderaterna), Ulf Nilsson (folkparti-
et) och Inger Davidson (kristdemokraterna) i tur och ordning höll sina anfö-
randen. Fjärde talare var Britt-Marie Danestig (vänsterpartiet) och därefter 
följde en replikväxling i förhållande till denne, med de aktörer som dittills 
trätt in i debatten. Det andra skedet i debatten omfattar inlägg 17-34 och 
inleddes med anföranden från Sofia Larsen (centerpartiet) och Mikaela Val-
tersson (miljöpartiet), varefter replikväxling följde i förhållande till den se-
nare. I denna deltog samtliga borgerliga partier. Det tredje skedet inrymmer 
endast ett anförande, från Agneta Lundberg (socialdemokraterna), med replik 
från kd (35-39). Det fjärde skedet innebar att utbildningsminister Thomas Östros 
(socialdemokraterna) trädde in i debatten, med anförande och påföljande replik-
skifte, där samtliga borgerliga partier deltog. Sammanlagt omfattar detta skede 
yttrande 40 – 56. I det femte skedet (yttrande 57-62) framträdde tre talare, 
Sten Tolgfors (moderaterna), med replik av vänsterpartiet, samt ett därtill 
avslutande anförande av Ana Maria Narti (folkpartiet).  

Jag har valt att göra nedslag i dessa olika skeden utifrån tre olika teman. 
Ett första tema, benämnt profilering, handlar om vad de olika debattörerna 
valde att presentera gällande partiets egen politik. Betoningen ligger fortsatt 
på oppositionspartierna. Vad lyftes fram och hur markerades skiljelinjen 
gentemot regeringen?  

Ett andra tema handlar om konflikt och koalition. Jag har tidigare visat att 
det fanns skiljelinjer mellan de borgerliga partierna och även antytt att det 
verkade finnas skiljelinjer inom majoriteten. Hade de identifierade skiljelin-
jerna mellan partierna betydelse för debatten och i sådana fall på vilket sätt? 
Samtidigt gav såväl propositioner som olika reservationer uttryck för försök 
att hålla samman. Syns detta också riksdagsdebatten?  

Ett tredje tema handlar om relation. Medan det föregående temat upp-
märksammat relationen mellan de deltagande aktörernas och partierna avser 
relation i detta fall att aktiviteterna på formuleringsarenan sker i relation till 
realiseringsarenan och det omgivande samhället. Är detta också något som 
framträder i debatten?  

                                 
340 Anförandena görs i verbal form men går att ta del av i protokoll, d.v.s. den talade texten 
transformeras omgående till skriven.  
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7.3.1 Tema 1: Profilering 

Genom att studera inledningen på varje anförande går det att identifiera vad 
det var som partierna valde att betona och om och i sådana fall hur de därtill 
i sin argumentation markerade skiljelinjen gentemot regeringens förda poli-
tik. Partierna presenteras här i turordning, utifrån när de trädde in i debatten. 

Moderaternas Tobias Billström valde att lyfta fram reservationen om kva-
litetssäkring. Han betonade problemet med att gymnasieskolan kommit att 
bli en förlängning av grundskolan, när den i stället borde vara en fortsättning 
på den. Orsaken var, enligt Billström, problemen i den obligatoriska grund-
skolan, som hade kommit att förskjutas till den frivilliga gymnasieskolan. 
Efter denna inledande problembeskrivning riktades ljuset mot regeringen 
och utbildningsministern, som också fysiskt pekades ut som att denne ”hu-
kade mellan bänkraderna”. Medan många elever upplevde att de fastnat i en 
torktumlare, där det är mörkt och som bara snurrar runt och ur vilken man 
inte kommer ut, hade regeringen förslösat tiden med att skjuta på besluten. 
Felet var, menade Billström, kravet på att alla elever skulle läsa akademiska 
ämnen. Med detta glömdes många elever bort. Han övergick därefter till att 
kritisera regeringen för att allt sedan Ylva Johansson 1997 lovade en modern 
lärlingsutbildning fortfarande inte ha kommit till skott och pekade också på 
att Göran Persson hållit åtskilliga tal om löften, som senare aldrig infriats. 
Regeringens proposition talade, enligt Billström, inte bara för behovet av ett 
maktskifte i kammaren, utan hela det ideologiska anslaget i den svenska 
skolan behövde förändras, från reparation till kunskapsinhämtning. 

Folkpartiets Ulf Nilsson valde att koncentrera uppmärksamheten till re-
servationerna om linjedifferentiering och lärlingsutbildning. Nilsson inledde 
med en direkt fråga om de förslag som regeringen presenterat verkligen skul-
le komma att förändra något i positiv riktning, för alla gymnasieelever. Sva-
ret för folkpartiet var ett självklart nej, eftersom många misslyckas. En för-
ändring måste, enligt Nilsson, sikta på att hjälpa elever med problem, vilket 
inte gjordes om alla erbjöds samma utbildning. Alla skulle inte bli studenter 
direkt efter gymnasiet, man skulle kunna vänta med det och få komma till-
baka senare. Nilsson menade att det var dags för en förändring innebärande 
att varje utbildningsnivå måste ta ansvar för sitt. Bilden av det tio år gamla 
sammanhållna gymnasiet talade, enligt Nilsson, sitt tydliga språk. Det var 
inte bara siffrorna som var dystra, där fanns också en falsk valfrihet. På 
grund av utvecklingen av allt för irrelevanta kurser behövdes en återgång till 
ett linjegymnasium. Därtill måste grundskolan ta sitt ansvar. Individuella 
programmet togs här som exempel. Detta, menade Nilsson, borde inte behö-
va fungera som hjälpklass, där grundskolan repeterades. Regeringen kritise-
rades också i fråga om bristande förslag gällande lärlingsutbildning. 

Kristdemokraternas Inger Davidson yrkade bifall till reservationerna gäl-
lande värdegrunden och högskolebehörigheten. Att 90 procent av alla elever 
i en årskull gick vidare till gymnasiet ställde nya krav på både utformning 
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och innehåll. Det individuella programmets utveckling sattes in i detta sam-
manhang. Den första viktiga uppgiften menade hon var att se till att eleven 
fick möjlighet att ”…utvecklas efter sin förmåga, erbjuds en trygg miljö, 
ställs inför rimliga krav och får ta eget ansvar”. Detta sågs som en förut-
sättning för arbetet och Davidson kritiserade regeringen för att inte med ett 
ord kommentera hur detta skulle förverkligas genom arbete med värdegrun-
den. Hon menade att varje gymnasieskola i sin kvalitetsredovisning skulle 
redovisa hur arbetet med värdegrunden bedrevs. Frågan ställdes samtidigt till 
regeringen, vilka åtgärder den redovisat på området. Davidson påtalade det 
positiva i att regeringen skrotat förslaget att avskaffa det individuella pro-
grammet. Även om grundskolan i framtiden skulle tvingas lägga en bättre 
grund, så måste de som inte platsar på nationella program få en chans att 
komma igen. Davidson kunde dock inte förstå varför kvalitetssatsningen 
skulle behöva dröja så långt fram i tid. Hon förstod inte heller varför inte 
fristående skolor skulle få anordna dessa program. Detta sågs som ett av 
många exempel på en slags ”stopp- och proppåtgärder” som regeringen tyck-
tes älska. Davidson argumenterade också för att variationen mellan eleverna 
krävde ett programutbud som återspeglade intresse, lust, inriktning och pla-
ner för resten av livet. Att förbereda 100 procent för högskolestudier när 
målet samtidigt var att hälften skulle gå vidare ansågs ologiskt. 

Centerpartiets Sofia Larsen yrkade bifall till reservationerna om individu-
ell kunskapsrätt och lärlingsutbildning och inledde med en markering att om 
man som ansvarig politiker får skarpa varningssignaler att något inte står rätt 
till, så har man ett ansvar att åtgärda det. Regeringen hade emellertid valt det 
motsatta. Fler elever lämnade skolan med sämre kunskaper. Larsen stämde 
in i Davidsons undran hur det kom sig att regeringen inte frågade sig vad 
orsakerna var till problemet. Hon pekade bl.a. på kunskapssegregation, av-
hopp, könsuppdelning och betygsstress och menade att en sådan gymnasie-
skola inte kunde accepteras. Regeringen, som hade makten, hade inte bara 
misslyckats, den saknade därtill vilja att förändra. Larsen menade att det inte 
fungerade att laga och lappa i slutet, man måste förebygga från början. Hon 
pekade vidare på att det var grundskolan som förorsakade många av gymna-
sieskolans problem. Kunskapsrätt handlade om att kunskapsmålen var vikti-
gare än tiden, d.v.s. de nio åren i grundskolan. Larsen jämförde centerparti-
ets satsningar med regeringens som accepterade faktum och satsade på det 
individuella programmet. Programmet såg Larsen som en efterhandslösning. 
Larsen kritiserade därutöver regeringen för att varken ha lagt tid eller resur-
ser på att utreda frågan om lärlingsutbildning.   

Sammanfattande kommentar 

Resultaten visar till att börja med att varje parti tog tillfället i akt att lyfta 
fram partiets kärnfrågor och på detta sätt anlägga olika perspektiv på debat-
ten. Samtidigt som skiljelinjerna mellan partierna därigenom framträder är 
det också tydligt att partierna förenades i kritiken av regeringen. Regeringen 
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tog antingen för lång tid på sig att prestera förslag, saknade vilja till föränd-
ring, misstog sig när det gällde problemen eller riktade åtgärderna åt fel håll. 
De egna förslagen presenterades därmed i ljuset av regeringens påtalade 
brister.  

7.3.2. Tema 2: Konflikt och koalition 

För att visa att en stor del av debatten å ena sidan ägnades åt att betona enig-
het mellan de egna samarbetspartners och å den andra markera skiljelinjer 
och bristande trovärdighet hos den andra har jag valt att fokusera på de tre 
replikskiften som följde på anföranden hållna av majoritetsföreträdarna. 
Genomgången inleds med en kortfattad genomgång av den debatt som följde 
på vänsterpartiets och miljöpartiets anföranden i skede ett respektive två 
(jämför med den inledande indelningen). Mer fördjupat studeras skede fyra, 
då utbildningsministern Tomas Östros trädde in i debatten.  

Replikskiftet med vänsterpartiet  

Britt-Marie Danestig (v) var den förste talaren i debatten som företrädde 
riksdagsmajoriteten. Hon markerade att propositionen var resultatet av ett 
samarbete och inte att betrakta som en genomgripande reform, utan ett antal 
förändringar inom befintlig struktur. Det gällde 11 områden där man bedömt 
att det funnits ett behov av kvalitetsförbättringar och hon uppehöll sig vid ett 
urval av dessa. Efter att ha talat väl för de gjorda satsningarna övergick Da-
nestig i sin avslutning till att kommentera de kommande problemen för Alli-
ans för Sverige. Betänkandet inrymde ”en snårskog” av yrkanden och visade 
tydliga skiljelinjer mellan kristdemokraternas betoning på affektiva mål och 
folkpartiets kognitiva. Hon jämförde också folkpartiets önskan om återgång 
till den hårt styrda 50-talsskolan med moderaternas mer fria skola.  

Den som framför allt valde att kommentera frågan om samarbete var 
folkpartisten Ulf Nilsson. Han ringade in gemensamma borgerliga satsningar 
innan han övergick till att kritisera Danestig utifrån deras gemensamma tid i 
gymnasiekommittén. Nilsson hade lämnat kommittén, Danetsig applåderat 
dess förslag. Nilsson ville därför veta om Danestig egentligen ville gå längre 
än propositionens förslag. Danestig pekade på skillnaden mellan individ och 
parti och också om villkoren för att regera. Detta tog Nilsson som intäkt för 
att vänsterpartiet egentligen ville gå en annan mer utslätande väg, vilket fick 
Danestig att framlägga sin personliga uppfattning att kunskapsinnehållet 
skulle komma att kräva att eleverna väntade med en del av yrkesutbildningen 
tills de avslutat gymnasieskolan. Hon kritiserade därtill folkpartiet för att 
vara bakåtsträvande, att vilja återgå till det system som fanns på 1950-talet. 
Detta var också något som skulle återkomma som en röd tråd i såväl miljö-
partiets som socialdemokraternas anföranden och replikskiften. 

Danestigs övertygelse om vikten av integrering och betydelse av ett av-
skaffande av det individuella programmet som kommit till uttryck i samband 
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med arbetet i gymnasiekommittén kom således att utnyttjas för att visa att 
riksdagsmajoriteten inte var så enig som det framställdes. På liknande sätt 
kom texter vid sidan av riksdagsarbetet att användas för att visa att miljöpar-
tiet hade svikit sina ideal, bl.a. gällande de fristående skolorna. Debatten 
bekräftar att nationellt utbildningspolitiskt formuleringsarbete sker med be-
tydande inslag av kompromisser.  

Replikskiftet med miljöpartiet  

Även miljöpartiet hade ingått i den majoritet som arbetat fram propositionen. 
Mikaela Valtersson inledde därför sitt anförande med att riksdagen hade att 
ta ställning till ett förslag som på olika sätt skulle komma att utveckla svensk 
gymnasieskola, samtidigt som hon framhöll att miljöpartiet tyckte att det var 
bra att man övergav gymnasieutredningens reformförslag. Hon menade att 
det vore fel att minska valfriheten och öka likformigheten. Därför var hon 
nöjd att man lyckats komma överens om elva viktiga punkter för att stärka 
kvaliteten på gymnasieskolan. På det sättet skulle fler elever kunna nå må-
len. Satsningen på lärlingsutbildningen betonades särskilt, med tillägget att 
man på detta sätt kan nå målen på olika sätt och med varierande pedagogik. 
Valtersson menade att man måste gå vidare med att individanpassa utbild-
ningen. Hon pekade därtill på betydelsen av lärarens bemötande, vikten av 
infärgning av kärnämnen och fortsatte med ett resonemang om betydelsen av 
att vidga synen på kunskap. Därefter övergick Valtersson till att nämna olika 
satsningar, bl.a. ämnesbetyg (vilket hon menade att det fanns anledning att 
arbeta vidare med) och satsningar på det individuella programmet. Hon av-
slutade med att framhålla att det fanns en del kloka synpunkter från andra 
partier i betänkandet, t.ex. när det gällde jämställdhetsproblematiken, men 
förvånades över folkpartiets ställningstaganden. Partiet tycktes, enligt Val-
terson, befinna sig i ett ideologiskt virrvarr och där man flera gånger hamnat 
snett. Exempel var att linjedifferentieringen skulle ske på bekostnad av fria 
val. Detta såg hon som en gammaldags konservativ skolpolitik och ställde 
frågan; vem var det egentligen som tänkte? Hon menade att partiet hamnat 
helt fel, vilket skulle visa sig i möten med elever. 

Nilsson (fp) vände sig mot att partiet inte skulle vara för det fria valet. Det 
var ju, menade han, precis tvärt om. Skolan måste tillåta olika linjer, men 
inte olika hobbykurser. Deras replikskifte kom att utvecklas till en argumen-
tation som handlade om folkpartiets ställningstaganden i dessa frågor. De 
övriga valde i stället att kritisera miljöpartiet för att ha svikit sina ideal. Bill-
ström (m) inledde med att ge ett visst erkännande åt Valterssons öppenhet 
gällande de praktiska programmen, men övergick till att kritisera henne i 
fråga om bristande samstämmighet när det gällde propositionen och en arti-
kel hon skrivit med ifrågasättande av kärnämnesstudier för alla. Han undrade 
också varför hon inte ställde upp på moderaternas reservation om möjlighe-
ten att tentera upp betyg. Valtersson svarade att hon hade förståelse för att 
Billström inte riktigt visste hur arbetet ”…går till eftersom ni inte är så vana 
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vid att ha ett verkligt ansvar och att samarbeta”. Hon menade att förslaget 
var ett viktig steg på vägen, men att man inte ändrar hela världen på en dag. 
Betygsdiskussionen ville hon ta i annat sammanhang, med öppning för olika 
alternativ. Billström reagerade med att markera att de samarbetat med miljö-
partiet i en rad frågor och att detta gått riktigt bra. Därefter övergick han till 
att peka på att miljöpartiet sålt ut kärnämnesfrågan i förhandlingarna och att 
de valt bort tillfällen att ta ett samlat grepp om betygsfrågorna. Valtersson 
avslutade med att markera att miljöpartiet var för en översyn över hur kärn-
ämnena skulle kunna anpassas och betonade att det var många politiska om-
råden där man inte kan få igenom allt när man inte har 50 procent i kamma-
ren.  

Frågorna om det borgerliga samarbetet och att miljöpartiet svikit sina 
egna ideal kom också att prägla övriga repliker. Davidson (kd) inledde med 
att hon för egen del visst hade erfarenhet av förhandlingar i regeringsställ-
ning, men reagerade på vilka frågor det var som miljöpartiet bytte bort. I 
andra sammanhang brukade partiet tala sig varmt om fristående skolor, men 
här ville man inte tillåta dem att anordna det individuella programmet. Hon 
citerade miljöpartiets särskilda yttrande där det beskrevs att det fanns frågor 
som måste lösas innan man kunde gå vidare med ett sådant förslag. David-
son ville veta vad detta gällde. Valtersson (mp) svarade att detta var en jätte-
viktig fråga, men att det inte funnits någon ”…möjlighet att bli överens om 
den frågan just nu i det här sammanhanget”. Kvarstående frågor var t.ex. 
ersättningsreglerna. Davidson svarade att det var en viktig signal till elever 
och föräldrar med barn i fristående skolor, att miljöpartiet i denna fråga 
”….överger sina vänner för att sova med fienden”. Valtersson hade ingen 
kommentar till detta.  

Även Larsen (c) lyfte fram att Valtersson argumenterat för att skolan 
skulle anpassas efter individen. I detta höll hon med helt och fullt. Det för-
vånade henne därför att miljöpartiet stod fast vid en statisk och fyrkantig 
skola och kritiserade partiet för att det verkade som att ålder skulle styra mer 
än kunskapsnivå. Hon ville veta om miljöpartiet var för en höjd kunskapsni-
vå i grundskolan och möjlighet till flexibel skolstart. Valtersson svarade att 
hon var helt överens med Larsen i detta, men att man fick återkomma till det 
i annat sammanhang. Larsen svarade att detta var skillnaden mellan dem. 
Miljöpartiet var berett att vänta, i stället för att ta problemen på allvar. På 
detta svarade Valtersson i sin tur att man inte borde överdramatisera skillna-
den. Hon menade att replikskiftet och tidigare anföranden visat att opposi-
tionen egentligen menade att propositionen var bra, och därför valde att rikta 
blicken mot annat som inte var aktuellt.  

Debatten med vänsterpartiet och miljöpartiet inrymde således kritik gäl-
lande den borgerliga oppositionens eventuella samarbetsförmåga. Samtidigt 
fick de själva utstå kritik för att ha svikit sina egna ideal för att få vara med 
och regera. Särskilt tydligt var detta i miljöpartiets fall, något som skulle 
göra att utbildningsminister Östros i sitt anförande och replikskifte valde att 
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uppmärksamma det framtida samarbetet med partiet. Frågan var emellertid 
om han i sitt anförande och påföljande replikskifte också skulle uppmärk-
samma skiljelinjerna mellan de borgerliga partierna. 

Replikskiftet med Östros 

Thomas Östros (s) inledde sitt anförande med att tacka miljöpartiet och väns-
terpartiet för ett väldigt fint samarbete med propositionen som han framhöll 
som ett viktigt led i arbetet för att stärka utbildningsväsendet. Han fortsatte 
med att det för honom som socialdemokrat var självklart att kunskap är 
grunden för människors frihet och uppehöll sig vid olika exempel på vad 
kunskap kunde bidra med. Därefter kom den större delen av anförandet att 
ägnas åt skiljelinjerna inom oppositionen. Han noterade att en scenföränd-
ring vad gällde oppositionspolitiken. Om oppositionen tidigare präglats av 
att svartmåla den svenska skolan och påstått sig ha ett starkt kunskapskrav, 
så hade plösligt positiva bilder börjat presenteras och den senaste tidens ut-
veckling hade därtill visat att borgerligheten inte heller hade så höga kun-
skapskrav. Det hade t.o.m. gått så fort att folkpartiets politik i betänkande och 
reservationer, som presenterats för kammaren, inte längre stämde överens med 
folkpartiets aktuella politik. Han syftade på en debattartikel av Jan Björklund 
och Lars Leijonborg om att gå från treåriga gymnasieprogram till tvååriga 
linjer. Detta, att ett parti sänkte kraven och kortade utbildningarna, menade 
han måste vara unikt. Han fortsatte med en uttalad osäkerhet gällande övriga 
borgerliga alternativ. Moderaterna sades ställa upp för förslaget, medan det 
för centern verkade oklarare. Han förutspådde en intressant valrörelse med 
frågan om vem som stod för höga ambitioner för barn och ungdomar. Däref-
ter övergick han till att tala om den svenska gymnaseiskolan, som han mena-
de stod sig väl internationellt, men att ambitionerna var ställda ännu högre. 
Det individuella programmet lyftes fram som ett exempel och han pekade på 
att det pågått en rasande debatt under ett par års tid. Han noterade nu en 
samhörighet mellan vänsterpartierna och kristdemokraterna och han hoppa-
des att partiet skulle stå fast vid det mod man visat och inte göra som folk-
partiet, d.v.s. skicka eleverna tillbaka till grundskolan. Därefter övergick 
Östros till att tala om yrkesutbildningen och menade att en starkare samver-
kan mellan skola och näringsliv var önskvärd och återkom till frågan om 
kärnämnena. Han markerade vikten av dessa ämnen för den enskilde indivi-
dens skull och återkom till splittringar inom borgerligheten. Centerpartiet 
började svikta gällande rätten till kunskap, folkpartiet lämnade den fullstän-
digt och moderaterna ville göra det valfritt. Östros menade att det inte vore 
ansvarsfullt att sänka kunskapskraven dramatiskt och frågade sig vilka ut-
bildningar som borde bli tvååriga.  

Som svar på detta markerade Nilsson (fp) att förslaget om tvååriga utbild-
ningar inte gällde alla yrkesutbildningar, utan att problemet i debatten var att 
utbildningsministern m.fl. inte talade om verkligheten utan om sin ”…vision 
av ett antal lyckade elever som klarar sig bra genom treåriga yrkespro-
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gram”. Verkligheten var dock den att mer än hälften misslyckades. Det vore 
med denna bakgrund bättre att lyckas med en tvåårig utbildning med gedigen 
yrkesinriktning. Kärnämnen var viktiga, men det måste finnas alternativa 
kärnämneskurser. Han frågade Östros om denne hade något krav på vad som 
borde ingå i en gymnasieexamen. Östros svarade med att han var mycket 
nöjd med förslaget till gymnasieexamen och de höga kunskapskraven och 
kritiserade än en gång folkpartiet för att inte svara på frågan om programmen 
och sänkta kvalitetskrav, utan kompenserande satsning på vuxenutbildning. 
Östros menade att folkpartiet borde vara rädd om sin fina och stolta utbild-
ningstradition. Detta, att åberopa de borgerliga partiernas historia, var ett 
genomgående drag i Östros argumentation. Det framfördes också i förhål-
lande till centerpartiet och kristdemokraterna som uppmanades att inte följa 
efter i folkpartiets fotspår. 

I centerpartiets fall var bakgrunden den att Larsen valt att utmana utbild-
ningsministerns beskrivning av svensk skola. Hon frågade ministern om 
denne var nöjd med den förda politiken, med tanke på den kunskapssegre-
gering som förekom, liksom behovet av det individuella programmet. Larsen 
återkom till att centerpartiet på sikt ville avveckla programmet och undrade 
hur Östros såg på programmets framtid. Östros svarade att ingen behövde 
betvivla hans engagemang, att elever skulle få hjälp tidigt, att man skulle 
individualisera skolan och stärka den nationella likvärdigheten. Självfallet 
måste ambitionen vara att ingen skulle tvingas gå på individuella program. 
Han menade dock att det var orimligt att skicka tillbaka eleverna till grund-
skolan och betonade att han i detta hade stöd från kristdemokraterna. Frågan 
vändes direkt till Larsen: Hur såg deras tidigare så starka kärnämnesenga-
gemang nu egentligen ut? Larsen svarade att det förvisso låter bra att alla 
skall ha en bättre och mer individanpassad skola, men om verkligheten är en 
allt högre kunskapssegregering så räcker inte det individuella programmet. 
Om kunskapskraven fortsatt skall vara höga så måste förutsättningar för 
detta ges. Eleverna måste ha en bra grund när de kommer till gymnasiesko-
lan. Östros svarade att han genom olika satsningar verkligen värnade om 
vikten av arbetet i grundskolan, men undrade om centern, var på väg att 
lockas med i alliansens politik, att sänka kunskapskraven. Att avskaffa det 
individuella programmet vore att svika en grupp elever som behövde kvalifi-
cerade lärare, mindre grupper och möjlighet till nödvändig kunskap. Östros 
menade vidare att kommunerna behövde stödja dessa elever och det var i det 
sammanhanget han vädjade till centerparitet att inte överge sina traditionella 
ståndpunkter. I stället för att låta folkpartiet styra borgerlighetens utbild-
ningspolitik manade han till satsningar på kärnämnen etc. och menade sig 
föra en politik som centerpartiet kunde stödja. 

En som uttryckligen kommenterade att Östros ägnade yrkandet åt att peka 
på skillnader mellan de borgerliga partierna var Davidson (kd). Som sist ut i 
replikskiftet påpekade hon att hon ingick i en allians för Sverige, inte i en 
maktallians. Hon markerade därtill ett motstånd mot det ”bommersviksnack” 
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som Östros använde sig av, att kalla saker och ting för något annat än de var. 
I stället för att försvara sin egen proposition pratades om annat. Därefter 
förde hon över uppmärksamheten på lärlingsutbildningen och mindes tillba-
ka till 1997 då Ylva Johansson och Andreas Carlgren presenterat en debatt-
artikel om en lärlingsutbildning som skulle vara modern och nytänkande. Nu 
gjorde Valtersson samma sak. Davidson ville nu veta vad statsrådet tänkte 
göra för att se till att det blev något av planerna. Östros återgick till skillna-
derna mellan de olika partierna i alliansen och att det inte räckte att göra som 
kristdemokraterna, att säga att det kommer att bli roligt. Det krävdes strate-
giska beslut om bl.a. kärnämnen och utbildningstidens längd. Han ville ock-
så veta om partiet tänkte ställa upp på folkpartiets linje. När det gällde lär-
lingsutbildningarna var han övertygad om att det skulle bli ett reellt och 
stärkt utbildningsalternativ. Kristdemokraterna måste dock svara på hur de 
såg på högervridningen av utbildningspolitiken. Davidson försäkrade Östros 
att de skulle gå systematiskt till väga gällande samarbetet och svara på varje 
enskild fråga. Gällande lärlingsutbildningar undrade hon vad Östros egentli-
gen var nöjd med. Hur kunde han garantera att det blev en utbildning för 
elever som hade lust att gå programmet? Östros menade att detta var kloka 
ord från en del av oppositionen som annars verkade stå för att yrkesutbild-
ningar var för elever med inga eller låga ambitioner. Yrkesutbildningarna 
skulle vara av god kvalitet. Men då borde också Davidson, enligt Östros, 
kunna signalera avståndstagande från folkpartiets linje och ställa upp på en 
opinionsbildning som motarbetar denna typ av förslag. Han manade partiet 
att stå fast vid sina traditioner och inte sätta frågetecken för sina traditionella 
värderingar.  

Sammantaget utnyttjade således Östros samtliga de skiljelinjer som tidi-
gare identifierats mellan partierna. Med fokus på folkpartiets linjedifferentie-
ring, centerpartiets önskan om bibehållna kärnämnen och kristdemokraternas 
stöd för kvalitetssatsningar på det individuella programmet byggde Östros 
upp sitt anförande kring tecken på splittringar inom det som då var den ny-
bildade Alliansen. I replikskiftet med Billström (m) återkom frågan som 
diskuterats med tidigare majoritetsföreträdare och som gällde ämnesbetygens 
utformning. Östros svarade att det självfallet måste till en revision av kurs-
planerna så att kunskapssynen harmonierade. Målet var fördjupning, förstå-
else och sammanhang, vilket var motsatsen till moderaternas smörgåsbord 
av stressframkallande kurser. Han svarade att man tillsammans med bl.a. 
miljöpartiets Valtersson skulle arbeta vidare mot nya antagningsregler vid 
högskolan och ställde frågan hur moderaterna egentligen såg på kunskaps-
ambitionerna i den framtida gymnasieskolan. Här återkom Östros till folk-
partiets krav och näringslivets förväntningar. Billström svarade att modera-
terna självfallet kunde tillåta eleverna att gå fortare fram i gymnasieskolan, 
men återkom till att ”vänsterkartellen” var splittrad i frågan om ämnesbetyg 
och efterlyste rättssäkerhet och finansiering. Östros svarade inte på detta 
utan beskrev i stället hur man nu kunde se en samlad regeringssida mot en 
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splittrad opposition, med ”…fyra diametralt olika ståndpunkter”. Han upp-
repade skillnaden mellan folkpartiet och moderaterna och menade att det var 
dags för konkreta svar gällande vilka utbildningar som skulle förkortas. När 
Tolgfors (m) senare kom in i debatten kritiserade majoriteten för att endast 
ha kommit överens av maktpolitiska skäl, med avbön från både vänsterparti-
et och miljöpartiet under debattens gång.  

Sammanfattande kommentar 

Genomgången visar att det hade stor betydelse vilka aktörer det var som 
framträdde i debatten, att flera hade utbildningspolitiska erfarenheter som 
gick långt tillbaka i tiden och kunde aktivera dessa. Det rörde sig om indivi-
der som vågade utmana och som hade god inblick även i de andras traditio-
nella ställningstaganden. De kände också till de strukturerande villkoren för 
den utbildningspolitiska formuleringen. De olika partierna hade inte endast 
en egen politik i differentieringsfrågan. De kunde därtill identifiera sina 
samarbetspartners, hade lärt känna deras alternativ så att de kunde argumen-
tera för likheter och var samtidigt beredda på kompromiss. Här visar sig 
såväl formella som informella strukturer som påverkar hur ett anförande 
kommer till uttryck.  

En fråga som därmed infinner sig är varför aktiviteterna inrymmer dessa 
inslag. Ett svar är att i den parlamentariska demokratin handlar kampen om 
riksdagsmajoriteten och att riksdagsdebattens främsta syften är att kommu-
nicera med omvärlden. Även om debatten sällan påverkar majoritetsförhål-
landet vid det aktuella beslutstillfället, så kan den på sikt påverka styrkeför-
hållandet, eftersom majoritetsförhållandena efter nästa val kan förändras. Att 
aktiviteten ”att göra skola” inte tar gestalt i ett vakuum gör sig därmed också 
påmint i detta skede av riksdagsbehandlingen.  

7.3.3 Tema 3: Relation 

Den relationella aspekten av formulerandet handlar om att arbetet sker i rela-
tion till realiseringsarenan, men också att det sker i förhållande till omvärl-
den i övrigt. Detta har tidigare uppmärksammats framför allt gällande re-
missfasen, där dessa externa aktörer också tog aktiv del i formuleringsarbe-
tet. I riksdagsdebatten är det endast riksdagsledamöter eller regeringsföreträ-
dare som deltar. Frågan är om de i sina anföranden och repliker 
uppmärksammade såväl realisering som omvärld. I det följande sorteras 
kommentarerna under tre olika rubriker; lärarnas situation, vision-verklighet 
och omvärlden. 

Lärarnas situation 

När det gällde realisering var det framför allt lärarnas situation som upp-
märksammades. Billström (m) avslutade exempelvis sitt anförande, som till 
del ägnats åt frågor som hörde samman med betyg, med att lärarna nu var i 
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behov av arbetsro, så att de ”…får ägna sig åt undervisningen i stället för att 
lösa hur ämnesbetyg ska kunna fungera i en kursbaserad skola”. Redan 
innan dess hade han hänvisat till vad han uppfattat för signaler ”…vid hart 
när varje skolbesök…”. I sitt replikskifte med Danestig (v) gällande ämnes-
betygens införande kom frågan att kretsa kring det praktiska genomförandet. 
När Danestig uttryckte sitt förtroende för att experterna på Skolverket skulle 
lösa dessa frågor menade Billström att det var föga rättvist mot landets lärare 
att sjösätta en reform som inte hade klart för sig vart den skulle leda och inte 
heller ha avsatt medel för att genomföra en upplysning av lärarkåren. Denna 
hade redan nu nog med sin arbetsbörda. I samma replikskifte uppmärksam-
mades elevernas möjlighet att tentera upp sina betyg under resans gång, vil-
ket vänsterpartiet röstat nej till i utskottet. Danestig svarade att detta var ett 
beslut av erfarenhet. Förslaget hade prövats och lärarorganisationerna och 
lärarna som grupp hade krävt ett stopp. Även då Tolgfors (m) senare tog upp 
samma tråd återkom Danestig till lärarkåren. Hon menade att debatten in-
rymde en statisk kunskapssyn och att detta vittnade om en bild av en opro-
fessionell lärarkår. Tolgfors svarade att det alls inte var lärarkåren han miss-
trodde, utan snarare Sveriges skolpolitik i vilken Dansetig var medansvarig.  

Lärarkåren och dess arbetssituation uppmärksammades av ytterligare ak-
törer. Davidson (kd) inledde sitt anförande med en hänvisning till att gymna-
sieskolan var den skolform som genomgått den största strukturförändringen 
de senaste åren, vilket hade medfört att elever och lärare tvingats gå igenom 
stora omställningar ”…som inte har gått helt smärtfritt förbi”. Hon marke-
rade att det fanns en mättnad och längtan efter arbetsro ute i verksamheten. 
Därför var det bra att regeringen inte genomförde gymnasiekommitténs mer 
omfattande förslag. Hon hänvisade också till ett brev från en upprörd gym-
nasielärare gällande nollning, samt en artikel i DN gällande skolk. Mer än 
hälften av eleverna var, menade hon, frånvarande i det som skulle vara en 
gymnasieskola för alla. Davidson ansåg att detta talade för en genomgripan-
de diskussion om ansvarstagande och respekt, att lärarna behövde stöd från 
det omgivande samhället, både vad gällde attityder i allmänhet och av lagar 
och förordningar. Även folkpartiet som starkt kritiserade skolans resultat, 
påpekade t.ex. att allt inte är dåligt i dagens skolor. Nilsson (fp) påtalade att 
han själv hade besökt många gymnasieskolor med engagerade lärare och 
elever som trivdes.  

Att regeringen med sina stödpartier också uttryckte förväntningar på den 
realiserande lärarkåren kan exemplifieras med Valterssons (mp) uttalanden 
gällande lärarnas bemötanden, vikten av infärgning och betydelsen av en 
vidgad syn på kunskap.   

Vision - verklighet 

Andra kommentarer handlade om relationen mellan vision och verklighet. 
Redan tidigare har detta framkommit i samband med att folkpartisten Nils-
son kommenterade förslaget om tvååriga utbildningar. Hänvisningar till 
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verkligheten förekom också då Tolgfors (m) argumenterade i förhållande till 
det individuella programmet. Han menade att Östros skapat två parallella 
utbildningssystem i Sverige: ”…ett officiellt som finns i högtidstalen och där 
eleverna går grundskola, gymnasieskola, universitet, och ett reellt där en allt 
större andel går grundskola, missar målen, går individuellt program och tar 
extra år redan på gymnasiet, går direkt till komvux för att höja och komplet-
tera betygen. Sedan går man inte till högskola och universitet utan till förbe-
redande utbildningar, i collegeform med mera, och sedan kanske vidare.” 
Även Davidson (kd) betonade i sin replikväxling med Danestig (v) gällande 
den allmänna behörigheten att hon för sin del inte utgick från en drömd verk-
lighet, utan verkligheten som sådan. Och där såg det, menade Davidson, inte 
ut så som Danestig skulle vilja. Eleverna mådde dåligt och hon manade Da-
nestig att ge besked om denne tyckte allt var frid och fröjd. Danestig åter-
kom till elevernas rättighet att få med sig nödvändiga kunskaper och David-
son svarade, att kunskaper behövdes och att alla skulle önska att 95-99 pro-
cent uppnådde behörighet, men frågade samtidigt om Danestig inte såg några 
problem. Varför lämnade eleverna skolan, varför var de inte där och behöv-
des inga nya verktyg för lärare och skolledare? Danestig hänvisade till en 
kommande skollag och till att skolan inte ensam kan klara problemen. Över 
lag var omvärlden i vidare bemärkelse än skolan påtagligt närvarande i de-
batten. 

Omvärlden 

I användandet av omvärlden förekommer sådana som likt Larsen (c) påtala-
de att skolan måste motsvara kraven från samhället i dess helhet. Utöver 
sådana allmänna kommentarer kan tre tendenser noteras. En är att blicka ut 
internationellt. Exempel på detta är då folkpartisten Nilsson i replikskiftet 
med Östros påtalade att andra länder faktiskt hade uppdelningar mellan stu-
dieförberedande, yrkesförberedande och lärlingsutbildningar. De svenska 
socialdemokraterna hade emellertid valt en annan väg, att akademisera yr-
kesutbildningarna och sänka kraven på teoriutbildningarna: ”Allt för att så 
många som möjligt ska göra ungefär samma sak. Det är en skolideologi som 
har gällt sedan slutet av 60-talet.” Östros (s) svarade att verkligheten var 
den att svenska skolan lyckades väl internationellt och att systemet måste ge 
människor många chanser. Nilsson replikerade med att de två hade olika 
kunskapssyn och där han själv var den som värderade de praktiska kunska-
perna, inte det traditionella arbetarpartiet. Medan hantverksföreningar m.fl. 
skrek efter lärlingsutbildningar m.m. vägrade Östros m.fl. tänka i sådana 
termer. Han avslutade med att Sverige var det enda land i Europa utan rikti-
ga yrkesutbildningar och gymnasieutbildningar. Nilsson pekade också i sitt 
replikskifte med Valtersson på internationella erfarenheter. Han beklagade att 
hon inte var intresserad av en reell lärlingsutbildning, som t.ex. Danmark, Norge 
och Tyskland. Även Davidson (kd) gav internationella exempel på lärlingsut-
bildningar, med särskild hänvisning till Finland.   
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En annan tendens var att lyfta fram specifika svenska exempel, på pro-
blem liksom på föredömen. Billström (m) använde Rosengård, Fittja, Berg-
sjön och Botkyrka som exempel på orter med explosionsartad problemut-
veckling. Nilsson (fp) nämnde exemplet Skåne och då gällande lärlingsut-
bildning. Östros (s) lyfte i stället fram utvecklingen i Trollhättan och motor-
branschens tekniska gymnasium i Göteborg. Där utbildades, enlig Östros, 
ambitiösa ungdomar i samverkan med näringslivet. Detta knyter i sin tur an 
till ett tredje sätt att relatera till omvärlden, att åberopa specifika organisatio-
ner i sin argumentation. Det handlar då om att uttalanden från en organisa-
tion, som i sin tur förknippades med specifika ställningstaganden i förhållan-
de till de olika blocken, kunde användas som motargument mot motståndar-
nas förslag. Det första exemplet handlar om Svenskt Näringsliv som återkom 
flera gånger i Östros argumentation. Första gången användes det i anförandet 
för att argumentera mot folkpartiets förslag om tvååriga utbildningar. Östros 
menade att det inte vore ansvarsfullt att sänka kunskapskraven dramatiskt 
och frågade sig vilka utbildningar som borde bli tvååriga. Han påtalade att 
såväl Svenskt Näringsliv som fackföreningsrörelse var emot sänkta kun-
skapskrav. Detta återkom i replikskiftet med Davidson då han uppmanade den-
ne att ta avstånd från folkpartiets linje för att i stället lyssna på Svenskt Närings-
liv gällande kraven på yrkesutbildningarna. Även i det direkta replikskiftet med 
folkpartiet upprepade Östros att förslaget rimmade illa med Svenskt Näringslivs 
uppfattning och att folkpartiet helt enkelt inte tänkt igenom detta. Hela debatten 
avslutades med ett anförande av Ana Maria Narti (fp) där hon påtalade att 
om inte utbildningsministern ville lyssna till oppositionen kunde han i stället 
lyssna till LO och Ungdomsstyrelsen, som båda presenterat undersökningar 
som vittnade om att regeringen och stödpartierna led av blindhet, ”…man 
offrar stora grupper av unga människor på dogmernas altare. Det är dog-
merna om en likvärdig, likformig, enhetlig, egentligen enfaldig utbildning”.  

Sammanfattande kommentar 

Genomgången visar att debatten också inrymmer den relationella aspekten 
av ”att göra skola”. Visioner skall realiseras och samtidigt som genomföran-
det kan kritiseras framgår att åtskilliga valde att ge uttryck för att de förstått 
villkoren för lärarnas arbete. På detta sätt kommunicerade aktörerna direkt 
till realiseringsarenan. Samtidigt markerade de genom hänvisningar till ex-
terna aktörer att de hade uppfattat deras signaler och utnyttjade dem för att 
kritisera motståndarsidan.     

7.4 Sammanfattande diskussion 
Riksdagsbehandlingen uppmärksammas vanligen med fokus på produkten av 
arbetet, d.v.s. resultatet efter omröstningen, som i regel innebär att regering-
ens proposition går igenom. Därför är det också propositionsinnehållet som 
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brukar dominera. I detta kapitel har jag valt att uppmärksamma processen 
före beslutet, med fokus på den alternativa politikens rörelse genom riks-
dagsarbetets olika skeden. Med detta vill jag dels visa villkoren för proces-
sen som sådan, dels få nya perspektiv på differentieringsfrågans potentiella 
besvarande.  

7.4.1 Differentieringsfrågan  
Genom kapitlet har jag visat att såväl propositioner som motioner i långa 
stycken handlade om hur differentieringsfrågan skulle hanteras. De handlade 
genomgående om hur länge och med vilka medel den sammanhållna skolan 
skulle bedrivas. I teorikapitlet tecknades en figur (figur 2) där differentie-
ringsfrågan sades befinna sig i skärningspunkten mellan visionen om en 
skola för alla och gymnasieskolans olika syften. Med hjälp av denna går det 
att identifiera positioneringarna i fråga om riksdagspartiernas skiftande svar. 
Regeringsalternativet definierade den sammanhållna gymnasieskolan som 
inrymmande olika program, men med en gemensam kunskapsbas i form av 
bibehållna kärnämnen för alla. Partierna kunde inte tänka sig en innehållsdif-
ferentiering och absolut inte en linjedifferentiering. En organisatorisk diffe-
rentiering i fråga om det individuella programmets bibehållande kunde tillå-
tas, men i huvudsak skulle behoven mötas i form av olika former av pedago-
gisk differentiering. Argumentationen inrymde vid åtskilliga tillfällen ett 
meritokratiskt ställningstagande, att framtidens arbetsmarknad krävde kvali-
ficerad utbildning, men minst lika mycket handlade det om att ge eleverna 
möjlighet att kunna delta i samhällslivet, d.v.s. med betoning på det demo-
kratiska syftet.  

I gymnasiekommittén var det socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljö-
partiet och centerpartiet som argumenterade för ett avskaffande. Övriga var 
emot detta. I detta senare skede är bilden i princip den omvända.341 Reger-
ingspartierna ville behålla programmet, medan såväl folkpartiet som center-
partiet på sikt ville avskaffa det. Att avskaffa det individuella programmet 
kan emellertid göras med olika utgångspunkt. I utredningsskedet handlade 
argumentationen om en förväntad pedagogisk differentiering på gymnasie-
skolans ordinarie program. Här handlar det om att differentieringsproblema-
tiken måste hanteras bättre under grundskoletiden. Då kommer inte pro-
grammet att behövas. Såväl kristdemokraterna som moderaterna ansåg emel-
lertid att det fanns anledning att behålla programmet, men förde olika argu-
mentation i förhållande till regeringens förslag. Medan de förstnämna ville 
se kvalitetssatsningar genomförda tidigare, argumenterade de senare mot 
politisk inblandning i det pedagogiska arbetet. Tydligt är att de borgerliga 
partierna behandlade differentieringsfrågan oberoende av stadiegränser. 

                                 
341 Möjligen är det omsvängningen som gjorde att utskottets och gymnasieutredningens ordfö-
rande inte deltog i riksdagsdebatten.  
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Grundskolan skulle leva upp till sina mål och somliga kunde tillåta tidsdiffe-
rentiering för detta. Samtidigt innebar övergången till gymnasieskolan en 
gräns. Eleverna skulle kunna välja mellan olika vägar och flertalet av parti-
erna kunde tillåta en innehållsdifferentiering, med argumentationen byggd på 
gymnasieskolans meritokratiska syfte. Enligt de borgerliga partierna var 
gymnasieskolan frivillig och utbildningarna borde utformas utifrån vad ele-
verna ville bli. Detta betydde emellertid inte att en del skulle lämnas utanför, 
vägarna skulle emellertid kunna se olika ut. 

Om det således går att identifiera en huvudsaklig uppdelning kring beto-
ningen av det demokratiska eller det meritokratiska syftet så är detta inte 
tillräckligt för att förstå skiljelinjerna. Den måste kompletteras med ytterliga-
re en uppdelning, som har att göra med dimensionen: vision och verklighet. 
Flera borgerliga talare återkom till att de gärna skulle vilja se att alla klarade 
sig genom gymnasieskolan med godkända betyg, men att verkligheten inte 
såg ut så. De talade om visioner och drömmar, till skillnad mot realiteten, att 
det visat sig att det helt enkelt inte går att ha samma mål. För de utslagna 
elevernas skull argumenterade de för en skola som tillåter olikhet. Med 
andra ord aktiverades det demokratiska argumentet utifrån en annan ut-
gångspunkt. Därmed fick också visionen om en skola för alla ett något an-
norlunda innehåll. De borgerliga partierna menade att skolan bara kunde bli 
till för alla om den tillät påfallande inre differentiering. Det var varken for-
men eller innehållet som skulle vara lika, utan att alla fick relevant och indi-
vidanpassad utbildning. Betoningen förflyttades därmed från ”en skola för 
alla” till ”en skola för alla.”342 Anmärkningsvärt i sammanhanget är att de 
olika blocken använde kunskap och kunskapsreducering som argument för 
sina egna och mot andras förslag. Regeringsmajoriteten sade sig vara för ett 
upprätthållande av kunskapen och pekade då på kraven, medan övriga beto-
nade måluppfyllelsen, vilket för dem föranledde anpassning. Med förskjut-
ningen till gymnasienivå var den sammanhållna formen inte längre given.  

Genomgången visar också att uppdelningen i pedagogisk och organisato-
risk differentiering inte kan behandlas som ytterligheter på en skala, utan att 
så gott som samtliga partier arbetade med variationer i olika kombinationer. 
Även de borgerliga partierna betonade pedagogisk differentiering i olika 
former. De olika differentieringsförslagen kom inte heller isolerade, utan i 
ett sammanhang där partiets övriga profil ramade in beskrivningarna. Ett 
tydligt exempel på detta är kristdemokraterna som betonade värdegrundsar-
bete och ansvarsfördelning, vilket gjorde att den pedagogiska differentie-
ringen också fick en annan prägel. Det likartade innebär således inte att för-
slagen såg identiska ut mellan de olika partierna. Genom att studera de ren-
odlade alternativen erbjuds emellertid en möjlighet att tydliggöra de stora 
dragen. 

                                 
342 Här skall dock centerpartiets hållning gällande bibehållna kärnämnen åter noteras. 
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7.4.2 Riksdagsprocessen  

Genom studien framträder den strukturella mångfalden. I olika skeden av 
riksdagens arbete framträder tydliga regler för textproduktionen, som t.ex. 
påverkar när olika texter avlämnas och hur debatter hålls. Detta är de formel-
la reglerna. Samtidigt finns de reella villkoren för kampen mellan partierna. 
Medan motionsförfattandet innebär att textproduktionen försiggår individu-
ellt inom varje parti, präglas de övriga faserna av att textproduktionen sker 
relationellt, i förhållande till andra, under villkor som innebär förhandling 
och kompromiss. Samtidigt som arbetet på detta sätt styrs av kontexten så 
framträder, inte minst i debatten, de enskilda aktörerna. På olika sätt balanse-
rar dessa mellan att framhålla det egna partiets ställningstaganden och för-
svara regeringsalternativet, såväl det reella som det potentiella. Den enskilde 
debattören måste utöver välavvägda anföranden också kunna leverera spon-
tana repliker. I detta har det stor betydelse vilka företrädare partierna valt ut.  

Om riksdagsbehandlingen endast syftade till att besluta om föreliggande 
lagförslag skulle mycket av arbetet kunna reduceras. Förslaget är, som fram-
gått, redan färdigförhandlat då det läggs på riksdagens bord. Men processen 
handlar inte endast om den slutgiltiga produkten. Den har ett egenvärde i sig. 
Genom mötet mellan de enskilda partierna möts indirekt de väljare som ut-
sett riksdagsledamöterna till sina företrädare. På det sättet inrymmer proces-
sen hanterandet av olika förekommande uppfattningar i det omgivande sam-
hället. Arbetet sker också utifrån att samhället följer processerna. I motio-
nerna kan väljare läsa om partiernas politik och i debatten kan de ta del av 
mötet mellan de olika deltagarna. På detta sätt knyts formulering och om-
värld närmare varandra. Mycket av debatten går också ut på att slå in kilar 
mellan de olika partierna. Hela skedet präglas av att politik bedrivs utifrån en 
normativ utgångspunkt. Med utgångspunkt i tidigare citat av Weber framträ-
der inte minst i riksdagsdebatten ”striden om den normgivande värdeupp-
fattningen” som inte heller i den svenska riksdagen endast står mellan olika 
klassintressen, utan därtill mellan olika åskådningar. Med Abbots terminolo-
gi framträder olika ”battling narratives” och som tydligt inrymmer framhä-
vandet av den egna karaktären samtidigt som otillräckligheten hos andra 
påtalas. De mest trovärdiga berättelserna har betydelse för framtida möjlig-
heter att kunna erövra eller återerövra makten. Den politik som oppositions-
partierna förde under den studerade perioden skulle också två år senare, med 
maktskiftet hösten 2006, komma att bli den förda regeringspolitiken. Genom 
riksdagsbehandlingen framträder således inte bara det rådande regeringsal-
ternativet, utan också den potentiella framtidspolitiken.  
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Från formulering till omformulering – 
avslutande kommentarer  

Innan jag lämnar formuleringsarenan vill jag stanna upp inför det faktum att 
formuleringskontexten som sådan rör sig över tid. I kapitel fyra beskrev jag 
hur beslutet att inrätta det individuella programmet, kunde förstås som erfa-
renhetsbaserat och där differentieringsfrågans hanterade under decennier 
vävdes in i beslutet. Samtidigt beskrevs det som framtidsinriktat i den me-
ningen att det utifrån erfarenheterna riktades stora förväntningar mot den 
realiserande arenan som i den nya styrordningen skulle få huvudansvaret för 
implementeringen. I det andra formuleringsskedet hade denna framtid för-
vandlats till förflutenhet och det erfarenhetsrum som aktiverades i ompröv-
ningen blev därmed mindre omfattande. Medan de nationella politikerna vid 
det första skedet inrymde grundskolans samlade erfarenheter i sitt ställnings-
tagande kom gymnasieskolans vidare utveckling att baseras enbart på erfa-
renheterna av de senaste tio årens implementeringsarbete, med fokus på hur 
gymnasiereformen genomförts, i en tid av ekonomisk kris. Formuleringskon-
texten i början av 1990-talet och 2000-talet såg olika ut, vilket också påver-
kade politikens utformning. 

Genomgången visar samtidigt att ett och samma formuleringstillfälle i sig 
inrymmer olikheter. I det inledande kommittéskedet försökte majoriteten 
skriva fram ett visionsbaserat ställningstagande där den undervisande prakti-
ken skulle utmanas. Efter remissbehandlingen tvingades regeringen emeller-
tid att anpassa politiken, mot bakgrund av att omvärlden protesterade mot 
förslaget utifrån sina egna erfarenheter. I riksdagsbehandlingen gick det där-
till att skymta att de nationella politikerna inte längre avgränsade differentie-
ringsfrågan till gymnasiet, utan återigen började aktivera grundskolans erfa-
renheter i sina ställningstaganden. Partier som tidigare markerade motstånd 
mot iv:s avveckling argumenterade plötsligt för en nedläggning, utifrån att 
differentieringsfrågan måste ses i ett större sammanhang. Medan det grund-
läggande dilemmat därmed är det samma över tid så befinner sig annat i 
påtaglig förändring. Inte minst träder nya aktörer in i formuleringsskedet och 
som med sina personliga beslut påverkar händelseutvecklingen.    

Genom kapitlen har jag på olika sätt lagt betydande vikt vid frågan om hi-
storiekonstruktion och narrativ trovärdighet. Att forskaren har ett ansvar att 
visa att framställningen är trovärdig är en viktig komponent i detta. Genom 
att i formuleringsskede två lägga betoningen på processen bakom de politis-
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ka produkterna, kunde jag visa vad som kan ligga bakom de offentliga do-
kumenten och betydelsen av att dokumenten granskas utifrån vad de repre-
senterar. Genom studierna av processer framgick också att arbetet med ut-
bildningspolitisk formulering i sig inrymmer krav på narrativ trovärdighet. 
Samtidigt som utbildningspolitik är en normativ verksamhet som bygger på 
skilda ideologiska ställningstaganden är utbildningspolitiker inte fria att ute-
slutande använda de bilder av förflutenheten som passar dem. Bilderna mås-
te också stämma överens med hur aktörer på realiseringsarenan och i om-
världen menar att historien utspelat sig. Annars blir det antingen svårt att få 
politisk majoritet för ett beslut, eller så kan beslutet möta svårigheter vid 
implementeringen. Att jag har lagt så stor vikt vid detta beror på att den nya 
styrordning som implementerades samtidigt som gymnasiereformen också 
innebar ett utökat fokus på nationell utvärdering, d.v.s. återkoppling från 
realisering till formulering. När lokala olikhet uppmuntras måste den natio-
nella likvärdigheten garanteras genom utvärdering. Med detta har också kon-
troll och granskning kommit i förgrunden. Studien kan med sina resultat 
bidra till att medvetandegöra ett av de problem som finns inbygga i denna 
ordning: Hur skriver man bilden av skolan, när skolan i enlighet med styr-
ordningen inte ser likadan ut, utan varierar mellan 290 kommuner? För att 
ytterligare problematisera detta har jag valt att ta med den källkritiska frågan 
till studierna av hur det gick till när en kommun inrättade det individuella 
programmet. Där blir det också möjligt att studera vad som låg bakom kom-
munernas remissvar.   
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Realiseringsskedet: Att göra iv i 
Backsippeby 

Inledning med övergripande frågeställningar  
I denna del förflyttas fokus från formulering till realisering. Att göra iv i 
Backsippeby behandlar i tre kapitel hur en specifik kommun arbetade med att 
inrätta det individuella programmet. I de tidigare delstudierna har det fram-
gått att kommunerna generellt var nöjda med den egna iv-verksamheten och 
uttryckte farhågor inför en eventuell nedläggning av programmet. Kommu-
nerna ville bevara kompetensen som utvecklats i arbetet med programmen 
och i händelse av en avveckling se mer av både tid och pengar för en sådan 
omställning. Vad låg egentligen bakom dessa erfarenhetsyttringar? Hur gick 
det till när iv tog konkret gestalt, d.v.s. när de statliga visionerna mötte den 
kommunala genomförandepraktiken? Vad var det som spelade roll för reali-
seringen? När dessa frågor besvaras i det följande har jag också valt att lägga 
särskild vikt vid historiekonstruktion. Bakgrunden är att gymnasiekommit-
téns bild av det individuella programmets genomförande inte tycktes stämma 
överens med den specifika bild som kommunerna hade. Vad tillåter historien 
oss egentligen att se?  

Utgångspunkten för studien är att politikerna i Backsippeby under det sis-
ta skolstyrelsesammanträdet innan sommaruppehållet 1992 beslutade att 
kommunen skulle inrätta ett individuellt program343 och att det skulle ske 
redan det kommande läsåret.344 I ärendet beskrivs att riksdagen fastställt att 
kommunerna är skyldiga att erbjuda elever, som inte tagits in på nationella 
program, studier i form av individuella program och att skollagen föreskriver 
att styrelsen för utbildningen måste fastställa en plan för programmen. Den 
statliga formuleringen möter uttryckligen den kommunala genomförande-
praktiken. Av ärendet framgår också att det konkreta realiseringsarbetet in-
rymmer möten mellan olika delar inom realiseringsarenan. Det var skolför-
valtningen som utarbetade ärendet, som undertecknades av skolchefen. För-
valtningen föreslog att skolstyrelsen vid ett senare tillfälle skulle besluta om 

                                 
343 I ärendet redogörs också för skillnaden mellan specialutformade och individuella program. 
344 SS 1992-06-30, § 66. (SS står för skolstyrelse) 
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en ramplan, inom vilken varje elev sedan kunde få sin egen plan, fastställd 
av rektor. Underlaget för en sådan ramplan skulle tas fram av en arbetsgrupp 
inom gymnasieskolan:  

Skolförvaltningen föreslår att en arbetsgrupp inom gymnasieskolan, där syo-
konsulenter på grundskolan kan adjungeras, presenterar ett förslag till en 
ramplan samt tar fram en struktur för studierna inom individuella program, 
förslag på olika praktikformer samt kursplaneförslag på olika lokala kurser 
som ska erbjudas.345 

 
Skolstyrelsen delegerade detta arbete till rektor. Därigenom hade riksdagens 
beslut, transformerat till skollagstext, inte endast rört sig in på realiserings-
arenan, utan också vandrat genom två delarenor, skolförvaltning och skolsty-
relse, på väg mot gymnasieskolan. I protokollen framträder flera av de aktö-
rer som verkade där, bl.a. en skolchef, rektor och syo-konsulenter.  

Indirekt ges information om att kommunen hade en egen ungdomsupp-
följning,346 som övergick till att arbeta med det individuella programmet, och 
att de yrkesgrupper som var verksamma där var lärare och syokonsulenter 
(eller studie- och yrkesvägledare som de också kom att kallas, här fortkortat 
som syvare). Det går att ana den nya verksamhetens karaktär, en skola med 
betydande inslag av praktik. Den som läser ärendet i detalj kan också skymta 
att övergången till iv inte var oproblematisk. En fråga som skolstyrelsen 
hade att ta ställning till var t.ex. om ungdomarna i fortsättningen skulle få 
ersättning under sin praktiktid. När de nu skulle bli elever innebar detta att 
de från att tidigare ha haft lön, i fortsättningen endast skulle ha rätt till stu-
diebidrag. Detta ansågs utgöra ett problem och frågan sköts på framtiden. 
Den politiska oppositionen blir synlig. Samtidigt som protokollet visar på 
skiljelinjer mellan de politiska partierna, framskymtar ett styrelsearbete präg-
lat av engagemang och samarbetsanda.347 Genom det enskilda ärendet fram-
träder lokala aktiviteter i samspel mellan aktörer på olika delarenor.  

Om delstudien i förhållande till avhandlingens syfte 
Det övergripande syftet för avhandlingen, att bidra till kunskapsutvecklingen 
när det gäller styrsystemets konkreta gestaltning, besvaras i denna del genom 
fokus på realiseringsprocessens konkreta gestaltning. ”Att göra skola” syftar 
här på alla de aktiviteter som bedrivs av en mängd parallellt arbetande aktö-

                                 
345 SS 1002-09-22, § 99. 
346 Vad detta innebär redovisas mer utförligt i kapitel 4.  
347 Om detta vittnar också att den ramplan som senare utarbetades och accepterades, med ett 
tillägg från oppositionen. (SS 1992- 09-22, § 99) Någon ersättning blev det dock inte. (SS 
1992-08-25, § 87). 
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rer på olika delarenor i kommunen. Aktiviteterna framträder genom att det 
som alla arbetade med var genomförandet av det individuella programmet.  

I avhandlingens inledning beskrevs att aktiviteterna inom styrsystemet har 
en relationell, multitemporal och social karaktär. Den relationella aspekten 
återkommer i denna del genom att studierna belyser hur de statliga besluten 
transformerades till den lokala kontexten och hur statliga direktiv i övrigt fanns 
närvarande och påverkade genomförandeprocesserna. Den multitemporala 
aspekten uppmärksammas i förklaringarna av vad som tycks ha haft betydelse 
för genomförandet, inte minst uppmärksammas betydelsen av att det förflutena 
finns närvarande i nuet och kan påverka realiseringen. En betydande vikt läggs 
också vid aktörernas betydelse för genomförandet 

Metodologiska utgångspunkter  
Aktiviteterna på realiseringsarenan studeras genom en historisk fallstudie. I 
en jämförelse mellan historisk metod och fallstudiemetod menar Merriam att 
fallstudier är att föredra då man skall undersöka aktuella eller nutida skeen-
den där det inte går att manipulera relevanta variabler. Det rör sig i huvudsak 
om samma tekniker som vid historisk metod, men där studien kompletteras 
med observationer och intervjuer.348 Eftersom det här rör sig om en studie i 
förfluten tid är möjligheten till observationer utesluten. Samtidigt ligger pe-
rioden så pass nära i tid att det går att göra intervjuer. Kombinationen av de 
två metoderna blev ett sätt att utvinna mesta möjliga kunskap om realise-
ringsprocesserna.  

Genom att fördjupa undersökningen i en kommun kan fler faktorer av be-
tydelse för den lokala transformeringen identifieras. Detta görs genom att ta 
del av flera olika källor. Initialt träffade jag rektorn och den programansvari-
ge för iv i Backsippeby för en ostrukturerad och i grunden explorativ inter-
vju med syftet att informera mig om vilka frågor som skulle vara relevanta 
att ställa till protokollen.349 Fanns det över huvud taget någon koppling mel-
lan iv-verksamheten och skolstyrelsen som motiverade en genomgång av det 
omfattande skolstyrelsematerialet? Efter mötet med mina informanter var jag 
lika övertygad om meningsfullheten i detta som att skolstyrelseprotokoll 
långt ifrån skulle räcka till om jag verkligen ville säga något om hur det gick 
till när iv inrättades i Backsippeby. Mötet med de två kom på ett avgörande 
sätt att förändra hela delstudien. För att kunna levandegöra det kommunala 

                                 
348 Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod . Lund: Studentlitteratur. I boken 
beskrivs vidare att en kvalitativ fallstudie är en intensiv och holistisk beskrivning och analys 
av ett begränsat fenomen – t.ex. ett utbildningsprogram, en institution, en person, ett seende 
eller en social enhet. Särpräglande för fallstudien är att den inrymmer hanterandet av många 
olika typer av material.  
349 För vidare resonemang se Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur, s 88. 
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skeendet insåg jag att studien av skolstyrelseprotokoll skulle behöva 
kompletteras med intervjuer av olika personer som varit med och som därtill 
kunde beskriva arbetet ur olika perspektiv. Det framgick också att jag skulle 
bli tvungen att vidga studien innehållsmässigt, eftersom det individuella 
programmets genomförande inte kunde hanteras isolerat från det större 
sammanhang i vilket det ingick.   

Genom intervjuerna kunde historieskildningen bli fylligare. Efter genom-
förda intervjuer framstod det emellertid som viktigt att komplettera studien 
med ytterligare en källa, som kunde belägga trovärdigheten i aktörernas be-
rättelser. Lösningen fanns i kommunens gymnasiearkiv. Det visade sig att 
skolan arkiverat det mesta av sin 1990-talshistoria. Där finns allt från for-
mella brev mellan t.ex. förvaltning och skola till protokoll från skolans lärar-
lagsmöten. Gymnasiearkivet blev på detta sätt länken mellan de formella 
men ytliga skolstyrelseprotokollen och intervjuerna där det mesta sades, men 
där det krävdes mer av samstämmiga uppgifter.   

En fullständig fallstudie förutsätter att alla källor som går att samla in 
också tas med i studien. Detta visade sig bli en allt för övermäktig uppgift. 
Det fanns åtskilliga som kunde bidra med intressanta perspektiv på vad som 
tog gestalt i det skolkommunala livet på 1990-talet. Inte minst på skolför-
valtningen var personalen villig att ge sin version av händelseutvecklingen. 
Det kunde t.ex. handla om hur olika nämnder samverkade med varandra och 
betydelsen av vilka personer som arbetade var. Problemet var således inte att 
finna källor, utan snarare hur jag skulle hantera den stora mängden. Lösning-
en blev att avgränsa studien till de tre som nämnts.  

Till sist skall för tydlighetens skull nämnas att Backsippeby är ett fingerat 
namn för att inte avslöja vilken kommun det är, vilket inte minst är en viktig 
etisk fråga i löfte till dem jag intervjuat.350 I intervjukapitlet har också de 
intervjuade försetts med andra namn. I löftet om anonymitet ingick dock att 
jag skulle kunna kommunicera öppet med handledare och bedömare av av-
handlingen. Därför har jag också valt att redovisa exakt källhänvisning gäl-
lande skolstyrelseprotokollen. När det gäller gymnasiearkivet finns inga 
diarienummer eller liknande att hänvisa till. Därför redovisas karaktären på 
dokumentet och angivet datum. Jag har också justerat innehållet så att de 
namn som nämns på enskilda personer stämmer överens med dem som an-
vänds i intervjudelen. I övrigt utvecklas metodologiska ställningstaganden i 
de olika kapitlen. 

                                 
350 De etiska komplikationerna med att göra en studie av detta slag diskuteras i intervjukapit-
let.  
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Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkter som tidigare tecknats i förhållande till tre 
aspekter av tid går igen i delstudien. Den linjära tiden används för att sortera 
händelseutvecklingens förlopp över tid. Utgångspunkten är att det rör sig om 
ett specifikt transformeringsskede då den statligt formulerade texten skall 
växlas om till kommunal aktivitet. Den text som tidigare utformats i en soci-
al praktik skall här genom textkonsumtion transformeras till en annan. Det 
rör sig om en läroplansförskjutning som präglas av att textkonsumtion är en 
kollektiv företeelse som försiggår på flera parallella delarenor. Den linjära 
tiden, i termer av före och efter, används här för att bidra till att sortera hän-
delseutvecklingen i kommunen och sortera tidsrelationen mellan statliga 
beslut och kommunalt genomförande. På detta sätt möjliggörs också studier 
av parallella aktiviteter inom ramen för olika delskeden Att den fråga som 
behandlas gäller realiseringen av det individuella programmet gör att be-
greppen organisatorisk och pedagogisk differentiering återkommer. Här 
handlar det om huruvida ett besvarande av differentieringsfrågan på nationell 
nivå fick konsekvenser för det konkreta arbetet med eleverna. Precis som 
tidigare betonas processerna. Här handlar det om sammanlänkade processer 
mellan olika delarenor inom realiseringsarenan.  

Analysverktyget tid i tid används för att diskutera vad som hade betydelse 
för att realiseringen tog gestalt som den gjorde. I ett tidigare kapitel beskrevs 
hur Fairclough menar att relationen mellan vad som är strukturellt möjligt 
och vad som verkligen händer är komplex och att den diskursiva praktiken 
präglas av att det precis som för produktionsledet, finns specifika sätt för 
textkonsumtionen. Texten rör sig med andra ord i ett specifikt sammanhang, 
där det finns olika inramande faktorer av betydelse för hur verksamheten tar 
gestalt. Vissa strukturer är generella för kommuner i allmänhet (t.ex. när det 
gäller en uppdelning mellan politisk styrelse, förvaltning och enskilda sko-
lor). Andra är mer kommun- och verksamhetsspecifika. Inte minst gäller 
detta de enskilda aktörernas erfarenheter. På detta sätt förekommer strukturer 
på olika nivåer och jag har valt att teckna de generella utgångspunkterna före 
mötet med empirin, medan de mer specifika presenteras i mötet med källor-
na. Detta gäller alldeles särskilt de enskilda aktörerna. I kapitel 9 redovisas 
inte bara de enskilda aktörernas berättelser av hur det gick till när iv realise-
rades i Backsippeby, där placeras de också in på respektive delarenor i för-
hållande till varandra. När det gäller strukturerande villkor så aktualiseras 
begreppen historisk reproduktion och skolan som institution, för att uttrycka 
betydelsen av skolans egen historia. För andra kommunala erfarenheter som 
aktiveras i det enskilda skedet används i stället begreppet intertextualitet i 
praktik. Braudels uttryck ”en sång i flera stämmor” återkommer gällande hur 
förflutenheten på olika sätt finns med och påverkar vad som tar gestalt i det 
enskilda skedet. 
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Den tredje teoretiska utgångspunkten rör det som tidigare benämnts som 
processtid. Den används här för parallelldiskussionen om källor, vad dessa 
tillåter oss att se, samt vilka sammanfogningar som låter sig göras. Det käll-
kritiska förhållningssättet och frågan om den narrativa trovärdigheten finns 
med genom hela arbetet. Genom att hantera de skilda slagen av källor var 
och en för sig, i stället för att endast skriva en integrerad sammanställning, 
går det tydligare att förhålla sig till deras respektive trovärdighet.  

Ett antal strukturerande villkor 
Eftersom det är det relationella samspelet mellan stat och kommun och mel-
lan olika delarenor inom en kommun som är utgångspunkten för studien, har 
jag valt att rikta uppmärksamheten mot tre olika slag av strukturerande vill-
kor som hänger samman med detta. Det första villkoret rör den formella 
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun och betydelsen av förskjut-
ningar av denna. Det andra villkoret hänger indirekt samman med det första 
och handlar om styrningen av de organisatoriska förutsättningarna för kom-
munerna. Det tredje handlar om kommunspecifika villkor gällande t.ex. 
kommunstorlek och geografisk placering.  

Styrsystemets diskursiva och materialiserade förändringar 

Karlsen använder begreppet styrningsdiskurs för att peka på förskjutningar 
när det gäller föreställningar och förväntningar kopplade till styrning inom 
utbildningsområdet.351 Det finns en ständigt pågående diskussion om relatio-
nen mellan de olika nivåerna i systemet. Det är emellertid nödvändigt att 
skilja mellan dessa diskussioner och de materialiseringar som emellanåt 
sker, d.v.s. då diskussionerna leder fram till reella förändringar av systemet. 
Varje sådan reell förändring får betydelse för styrsystemets konkreta gestalt-
ning och därför blir det också viktigt att uppmärksamma detta som ett struk-
turerande villkor för kommunerna. Samtidigt som aktörerna på den kommu-
nala nivån har till uppgift att implementera konkreta styrningsförsök av sko-
lan (i mitt fall inrättandet av ett individuellt program), så kan de parallellt 
med detta vara sysselsatta med att ställa om hela sitt arbetssätt (d.v.s. imple-
mentera en ny styrordning). Hanterandet av en och samma fråga kan därmed 
över tid befinna sig inom ramen för olika materialiserade styrningsdiskurser. 
Som jag visat i kapitel 4 så fattades beslutet att inrätta det individuella pro-
grammet parallellt med en reformering av styrordningen.  

När kommunerna började realisera iv tog detta således gestalt samtidigt 
som den nya styrningsdiskursen skulle materialiseras. Efter en lång period av 

                                 
351 Karlsen, G. E. (2006). Utdanning, styring og marked. Norsk utdanningspolitikk i et inter-
nasjonalt perspektiv. 2. Uppl. Oslo: Universitetsforl, s 91 ff. 
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centraliserad styrning skulle kommunerna nu ta ett större ansvar för genom-
förandet. Viktigt i detta är emellertid att det lokala arbetet med genomföran-
de inte var nytt. Det kommunala ansvaret för att genomföra nationell skolpo-
litik sträcker sig, som tidigare nämnts, tillbaka till folkskolestadgan. När 
staten med 1919 års undervisningsplan slog fast sitt intresse för en till både 
form och innehåll mer enhetlig skola, behölls det kommunala genomföran-
deansvaret.352 Med detta befästes den grundläggande ordningen, en statligt 
reglerad skola med kommunalt genomförandeansvar.353 Under de påföljande 
decennierna ökade den statliga styrningen av kommunerna, såväl juridiskt (i 
form av en fastare skollagstiftning) som ideologiskt (i form av läroplaner) 
och ekonomiskt. Uppföljning och utvärdering blev därtill viktiga instrument 
för staten att ha kontroll över vad som utspelade sig i kommunerna. 354  

Parallellt med att staten ökade sitt ansvarstagande för utbildningen pågick 
arbetet med att skapa en sammanhållen skola för alla och ansvarsfördelning-
en var direkt sammanhängande med detta.355 Ur ett kommunalt perspektiv 
inrättades hela grundskolan därför med betydande styrning, såväl innehålls-
ligt som ekonomiskt, från staten. Samtidigt pågick en rörelse i riktning mot 
decentralisering. Redan 1947 tillsattes en decentraliseringsutredning. Denna 
skulle följas av ytterligare andra under de kommande decennierna.356 Det går 
därigenom att tala om en decennielång diskursiv förskjutning, som i slutän-
den också kom att resultera i en serie riksdagsbeslut där ansvaret för realise-
ringen knöts allt närmare kommunerna. Under 1980-talet gick utvecklingen 
vidare i riktning mot mindre av statlig styrning och mer av frihet för kom-
muner och enskilda medborgare, vilket fullbordades med antagandet av pro-
position 1990/91:18 Om ansvaret för skolan. Inom ramen för den nya mål-
styrningen blev kommunerna ansvariga för att verksamheten genomfördes 
enligt de beslut som riksdag och regering fattat. Därtill ändrades statsbi-

                                 
352 För vidare beskrivning av detta se Skott, P. (2003). En kommunal skolpraktik söker sin 
historia. I E. Forsberg, (red.), Skolan och tusenårsskiftet: en vänbok till Ulf P. Lundgren. 
STEP, Department of teacher education, Uppsala University, s 235-248.  
353 Staten engagerade sig med undervisningsplanen aktivt i skolans utformning. T.ex. betona-
des att halvtidsläsande skolor skulle ses som undantagsformer och att statsbidrag inte skulle 
ges till skolor som försvårade för landsbygdens barn att få en ordentlig skolgång. Vägar och 
problem måste t.ex. åtgärdas om detta var problemet. Även innehållsmässigt tog staten ställ-
ning för mer enhetlighet. Alla barn skulle lära sig ungefär samma saker oberoende var i landet 
de bodde. Se vidare Skott, P. (2003). En kommunal skolpraktik söker sin historia. I E. Fors-
berg, (red.), Skolan och tusenårsskiftet: en vänbok till Ulf P. Lundgren. STEP, Department of 
teacher education, Uppsala University, s 235-248.  
354 Du Rietz, L., Lundgren, U.P. & Wennås, O. (1987). Ansvarsfördelning och styrning på 
skolområdet. Ett beredningsunderlag. DsU 1987:1. Stockholm: Allmänna förlaget, s 54. 
Nihlfors, E. (2003) Skolchefen i skolans styrning och ledning. Diss. Uppsala: Uppsala univer-
sitet, 2003, s 94-95 
355 Du Rietz, L., Lundgren, U.P. & Wennås, O. (1987). Ansvarsfördelning och styrning på 
skolområdet. Ett beredningsunderlag. DsU 1987:1. Stockholm: Allmänna Förlaget, s 54. 
356 T.ex. den stora decentraliseringsutredningen (SOU 1970:29 och SOU 1972:55) samt SSK-
utredningen (SOU 1978:65), som mer specifikt studerade hur ansvaret mellan stat och kom-
mun skulle fördelas.   
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dragssystemet, från detaljreglering till en mer generell tilldelning där kom-
munerna skulle besluta om den detaljerade fördelningen.357  

Den organisatoriska styrningen av kommunerna 

1990-talets ingång innebar också förändringar gällande statens krav på den 
lokala organisationen. De lagstadgade krav på att det skulle finnas en skol-
styrelse och en skolchef försvann. Nämndorganisationen blev med decentra-
liseringen fri, d.v.s. kommunerna fick själva besluta hur verksamheten skulle 
organiseras och administreras och hur resurserna skulle fördelas och dispo-
neras utifrån läroplanerna. Detta innebar emellertid inte att skolstyrelsen 
försvann och inte heller skolchefen. Vad den politiska styrelsen för utbild-
ningen kom att heta och vilka ansvarsoråden som lades under den kom emel-
lertid se olika ut. 358 Kommunerna skulle också upprätta lokala skolplaner.  

Även skolstyrelsen och skolchefstjänsten har en lång historia av statlig 
reglering. I den tidigare nämnda folkskolestadgan formulerades statliga krav 
på hur organiseringen fick, respektive inte fick, gå till. Bland annat angavs 
att det i varje skoldistrikt skulle finnas en skolstyrelse.359 Länge fanns inget 
samlat skolväsende eller någon samlad organisation. De olika skolformerna 
hade också olika styrelseformer. I slutet på 1950-talet fanns det emellertid 
starka skäl för en samlande ledning i kommunen då den sammanhållna sko-
lans realiserande närmade sig. 1958 trädde också 1956 års skolstyrelselag i 
kraft. Denna innebar att varje kommun skulle utse en skolstyrelse som var 
gemensam för samtliga skolformer och till vilken också de högre läroverken 
fick överlämna den ekonomiska förvaltningen.360 Därtill skulle det finnas en 
skolchef som företrädare för samtliga skolformer i kommunen. 

Staten tog på detta sätt inte bara ett fastare grepp om styrningen av sko-
lans innehåll, pengar och kontroll, utan också om organisationen av skolans 
lokala styrning och ledning. Skolchefen fungerade fram till mitten av 1980-
talet i samverkan med länsskolnämnder som statens förlängda arm och om-
besörjde bl.a. fördelning av statsbidrag och utvärderingar. Skolchefen var 

                                 
357 För ytterligare genomgångar av förändringarna i styrsystemet och konsekvenserna för 
kommunerna se t.ex. Nihlfors, E. (2003) Skolchefen i skolans styrning och ledning. Diss. 
Uppsala: Uppsala universitet, 2003, Quennerstedt, A. (2007). Kommunernas ansvar och 
inflytande på skolområdet. I J. Pierre. (red.), Skolan som politisk organisation. Malmö: Glee-
rup, s 49-65 och Wahlström, N. (2002). Om det ändrade ansvaret för skolan. Vägen till mål- 
och resultatstyrning och några av dess konsekvenser. Diss. Örebro: Univ, 2002.  
358 Enligt skollagens andra kapitel, om den kommunala organisationen förskolan, anges att 
varje kommun och landsting som styrelse för sitt offentliga skolväsende skall utse en eller 
flera nämnder (Skollagen 1985:100). 
359 För mer utförliga beskrivningar av den historiska utvecklingen gällande den kommunala 
skolhistorien se t.ex. Du Rietz, L., Lundgren, U.P. & Wennås, O. (1987). Ansvarsfördelning 
och styrning på skolområdet. Ett beredningsunderlag. DsU 1987:1. Stockholm: Allmänna 
Förlaget och Nihlfors, E. (2003). Skolchefen i skolans styrning och ledning. Diss. Uppsala: 
Uppsala universitet, 2003 
360 Det skulle dock reellt dröja till 1965, då läroverken kommunaliserades. 
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emellertid också kommunens företrädare gentemot staten i t.ex. överlägg-
ningar med länsskolnämnderna gällande statsbidrag m.m. Skolchefstjänstens 
formella avskaffande symboliserar därför hela transformeringen från beto-
ning på stat och detaljstyrning via lagar och läroplaner, detaljerade statsbi-
drag med kontroll via länsskolnämnder, till ökad kommunal självstyrelse.361  

Realiseringsarenans olika delarenor 

Begreppet arena används i denna studie som ett analytiskt verktyg för att 
studera det som händer mellan och inom styrsystemets olika delar. Det bety-
der med andra ord att realiseringsarenan inte existerar som någon allmängil-
tig företeelse, utan måste konstrueras. Jag har i detta valt att lägga fokus på 
att genomförandet, enligt styrordningen, är knutet till den geografiska indel-
ningen i (primär-) kommuner.362 Uppgiften att genomföra skola är således 
inte endast riktad direkt mot de enskilda skolorna, utan administreras i delar 
av och via den kommunala politiska organisationen, där (de kommunala) 
skolorna lyder under en nämnd (här benämnd skolstyrelse), som i sin tur 
lyder under kommunfullmäktige och kommunstyrelse.363  
 
 

 
 

Figur 8: Principskiss över en kommunal organisation. 

                                 
361 Nihlfors, E. (2003). Skolchefen i skolans styrning och ledning. Diss. Uppsala: Uppsala 
universitet, 2003, s 131 ff. 
362 I Sverige finns i skrivande stund 290 sådana primärkommuner. Sekundärkommunerna, 
landstingen, bedriver också viss skolverksamhet, fr. a. när det gäller gymnasieskolans vårdut-
bildning och naturbruksutbildning. Dessa ligger emellertid utanför denna studie. 
363 I de inledande utgångspunkterna gjordes det klart att arbetet endast omfattar kommunala 
skolor.  
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Av figuren framgår att det generellt går att skilja mellan en politisk verk-
samhet (mörklagd i figuren) och en opolitisk verksamhet organiserad inom 
ramen för respektive förvaltning. Denna opolitiska verksamhet kan i skolans 
fall delas in i en skoladministrativ del (på skolkontoret) och en professionell 
skolverksamhet (ute på skolorna).364 Uppdelningen är också giltig för andra 
kommunala verksamheter och bakgrunden till att jag valt att exemplifiera 
med områdena kultur, social och fritid är att samtliga förekommer i under-
sökningen av fallkommunen.365 Att iv är skola ur ett nationellt perspektiv 
behöver inte stämma överens med den kommunala nämndorganisationen när 
det gäller att tillgodose den specifika ungdomsgruppens behov. Betydelsen 
av detta återkommer jag till.366 I figur 9 renodlas figur 8 till skolverksamhet:   
 
 

 
 

Figur 9: Illustration över skolspecifika verksamhetsdelar i Backsippeby. 

I nästa steg (figur 10) får de bakomliggande delarenorna träda fram. Denna 
senare figur är en syntes av de utgångspunkter jag hade för studien och de 
resultat jag kommit fram till under studiens gång. Skissen har fungerat som 
ett levande verktyg i mötet med empirin och med dess hjälp blir det möjligt 
att teckna hur den ”verklighet” jag mött hänger samman.  
 

                                 
364 Förvaltning inrymmer både skolkontor och skolor, men används ofta som synonymt med 
verksamheten vid skolkontoret. Så långt det går försöker jag därför att inte använda uttrycket 
förvaltning.  
365 Av särskild betydelse under den tid jag studerar är att barnomsorgen på nationell nivå bytte 
departementstillhörighet från social till skola, vilket även fick konsekvenser på lokal nivå. 
Från att tidigare ha varit placerat under det kommunala socialkontoret överflyttades ansvaret 
till skolkontoret. 
366 Eftersom gränsdragningen mellan nämnder snarast är ett resultat av arbetet mer än en 
utgångspunkt för det och eftersom mina resultat inte tyder på att uppdelningen i frivilliga 
verksamheter (t.ex. kultur och fritid) och obligatoriska verksamheter (t.ex. skola och social) 
för kommunen skulle ha betydelse för den verksamhet jag studerat har jag valt att endast 
nämna denna uppdelning parentetiskt. 



 245 

 
 

Figur 10: Illustration över skolspecifika verksamhetsdelar, som resultat av studien. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse ligger i denna figur vid sidan om 
den kommunala skolverksamheten. I reglementet för skolstyrelsen i Back-
sippeby står att det är skolstyrelsen som ”…fullgör kommunens uppgifter 
inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna”.367 Där 
noteras vidare att det ligger under skolstyrelsens ansvar att ”…se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt be-
stämmelser i detta reglemente”. Med andra ord hade skolstyrelsen en nyck-
elroll i mötet mellan inkommande statliga regleringar, de större kommunala 
ramarna och skolornas dagliga arbete. Betydelsen av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelse handlade huvudsakligen om ansvaret för den övergri-
pande kommunala ekonomin. Det skolpolitiska realiseringsarbetet ägde där-
emot rum i anslutning till skolstyrelsen. Fram till 1998 låg allt som gällde 
skolan placerat under denna samlade nämnd. Därefter delades arbetet upp i 
tre separata nämnder, vilket bl.a. var en konsekvens av att barnomsorgen 
kom att tillhöra skolan. Även skolkontoret genomgick motsvarande uppdel-
ning. För större delen av min undersökningsperiod ligger emellertid arbetet 
samlat i en nämnd med ett tillhörande skolkontor.  

Med de administrativa och professionella delarna separerade från var-
andra förelåg således tre delarenor; skolstyrelse, skolkontor368 och gymnasie-
skola.369 Med figuren illustreras också hur iv-verksamheten organisatoriskt 
sett var en del av gymnasieskolan, och därmed löd under rektors ansvar, men 
att den skiljde sig från verksamheten vid övriga program. Därmed kan reali-
seringsarenan i Backsippeby delas upp i fyra delarenor, delvis överlappande 
varandra: 

                                 
367 Formuleringen är hämtad från det reglemente för skolstyrelsen som antogs av kommun-
fullmäktige i Backsippeby 1991-12-16 § 129. 
368 I mina utgångspunkter skiljer jag mellan skolkontor och förvaltning eftersom såväl skol-
kontor som skolor inryms i förvaltningsbegreppet. I min empiriska del använder emellertid 
mina informanter termen förvaltningen när de åsyftar verksamheten på skolkontoret.  
369 Jag återkommer nedan till att kommunen endast hade en gymnasieskola. 
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A: Skolstyrelsen 
B: Skolkontoret 
C: Gymnasieskolan   
D: Iv - verksamheten 
 
Det finns ytterligare en potentiell delarena; arbetsutskottet (E). Resultaten 
visar också att detta utskott hade stor betydelse som länk mellan politisk och 
administrativ skolverksamhet. Den har emellertid inte varit föremål för för-
djupade studier och är därför streckad i figuren.  

Realiseringsarenan och den lokala samhällskontexten 

I avhandlingens inledande kapitel beskrev jag att skolan lever i direkt sam-
spel med det samhälle som omger den. I Backsippeby lever närmare 30 000 
människor på en yta dubbelt så stor som Stockholms stad, men som till stör-
re del består av skogs- och jordbruksmark.370 Lämningar bär också vittne om 
att jordbruks- och boskapsskötsel bedrivits i området under flera tusen år. 
Det är med andra ord en gammal ort, som samtidigt i många avseenden är 
alldeles ny. Så sent som 1971 var den mest betydelsefulla näringsgrenen 
fortfarande jordbruk, men med etablering av ett kommunalt centrum har 
affärer och annan serviceverksamhet tillkommit. Vissa industrier har etable-
rat sig i kommunen, den största med som mest 300 anställda. Därtill finns 
åtskilliga småföretagare. Kommunen är, med sina drygt 1000 anställda, den 
största arbetsgivaren. 2/3 av de förvärvsarbetande pendlar dock till arbets-
platser i andra kommuner.  

Invånarantalet låg mellan 1910 och 1960 relativt konstant på ca 6000. 
1970 hade antalet vuxit till 13 000 och var 1990 uppe i dryga 21 000 för att 
ett decennium senare närma sig 25 000 invånare. Kommunen befinner sig 
således i stark och fortsatt expansion. Efter den senaste kommunsamman-
slagningen, som ägde rum i början av 1970-talet, tog byggandet fart och allt 
fler unga familjer flyttade till kommunen. De lockades av en barnvänlig mil-
jö på pendlingsavstånd till den närliggande storstaden. Av det totala invånar-
antalet är ca 2/3 under 45 år och ca 1/3 är under 25 år. Andelen utländska 
medborgare är förhållandevis låg, om än inte obetydlig.371 

Fler barn betyder fler elever, vilket i sin tur ställer ökade krav på kommu-
nens skolverksamhet. Grundskolan har levt under ständiga krav på tillbygg-
nad. När det gäller gymnasieskolan så tillhörde Backsippeby länge en av de 

                                 
370 Dessa inledande uppgifter är i huvudsak hämtade från kommunens hemsida, som p.g.a. 
anonymitetskravet inte kan anges. Kompletterande statistik har också hämtats från SCB. 
371 2007 hade ca 5 procent av Backsippebys invånare utländskt medborgarskap. 1995 låg den på 6 
procent.  Andelen med utländskt medborgarskap har således minskat. 6 procent kan jämföras med 
den invandrartäta kommunen Botkyrka där 18,8 procent 1995 hade utländskt medborgarskap.  Det 
finns dock kommuner där andelen utländska medborgare är under 2 procent. Källa: SCB, befolk-
ningsstatistik. 
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kommuner som sände sina elever till andra kommuner för studier. Under 
1980-talet började dock önskemål om att kommunen borde ha en egen gym-
nasieskola att uttryckas. Detta realiserades också 1986. Beslutet att inrätta en 
gymnasieskola återkommer jag till i genomgången av skolstyrelseprotokol-
len. Viktigt att nämna här är att kommunen endast hade en gymnasieskola 
och att dess sena tillkomst innebär att det inte går att tala om decennie- eller 
sekellånga gymnasiestrukturer. Snarare kan förklaringar till händelseutveck-
lingen sökas i den relativt korta historien. Den relativa litenheten i kommu-
nen gör också att de olika delarenorna som identifierats ovan ligger fysiskt 
nära varandra och att de verksamma därför kände väl till varandra.  

I övrigt kan nämnas att Backsippeby är en kommun med stabil borgerlig 
majoritet. Under den studerade perioden hade fullmäktige 41 ledamöter. Det 
ledande partiet var det moderata samlingspartiet, som styrde kommunen till-
sammans med övriga borgerliga partier. Oppositionen bestod i huvudsak av 
socialdemokraterna.372 I en liten kommun med korta avstånd mellan politi-
ker, professionella och medborgare blir de ledande företrädarna för dessa 
partier potentiellt viktiga gestalter för hur det konkreta realiseringsarbetet tog 
gestalt.  

                                 
372 Enligt Backsippebys förvaltnings- och nämndorganisation (avstämningstidpunkt 1994-01-
01) 
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Kapitel 8 Skolstyrelseprotokoll  

8.1 Inledning 

8.1.1 Frågeställningar  
Skolstyrelseprotokoll talar inte av sig själva. Däremot inrymmer de svar för 
den som ställer frågor till materialet. Den övergripande frågeställningen för 
detta kapitel är om protokollen inrymmer spår av iv:s genomförande och vad 
de kan berätta när det gäller realiseringsarbetet i Backsippeby, under 1980- 
och 1990-tal. För att sammantaget kunna kommentera hur det gick till när iv 
tog konkret gestalt är det viktigt att kunna lägga fast de yttre ramarna för 
dessa aktiviteter. I detta kapitel läggs därför tonvikten på att teckna själva 
händelseförloppet i kommunen. Därtill söker jag i protokollen också infor-
mation om vad som hade betydelse för genomförandet. I genomgången är 
det beslut i anslutning till det individuella programmet som står i fokus. Jag 
har därtill valt att lägga vikt vid att iv implementerades samtidigt som två 
andra reformer. För det första var den en del av en större gymnasiereform.373 
Därför uppmärksammas också delar av gymnasieskolans utveckling. För det 
andra implementerades gymnasiereformen samtidigt som den stora styrsy-
stemsreformen, d.v.s. då kommunerna och inte minst dess skolstyrelser fick 
ett utökat ansvar för realiseringen av utbildningspolitiken. Jag söker därmed 
svar på fyra olika men sammanhängande frågor:   
 

1. Vad kan protokollen berätta om genomförandet av iv? 
2. Vad kan de berätta om iv-verksamheten samt dess förhistoria, den 

kommunala uppföljningsverksamheten? 
3. Vad kan de berätta om gymnasieskolans utveckling i kommunen? 
4. Vad kan de mer allmänt berätta om den styrningskontext inom vil-

ken genomförandet av iv ägde rum?  
 

                                 
373 Gymnasiereformen i sig innebar en decentralisering av hela gymnasieskolan, eftersom den 
inrymde incitament för kommunerna att starta upp sina egna gymnasieskolor, om så endast 
med ett fåtal program. 
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Dessa frågor behandlas integrerat och de 20 år som studien omfattar är ned-
brutna i sex delavsnitt (som följer de kommunala mandatperioderna). 374 När 
resultaten av studien avslutningsvis kommenteras uppmärksammas också en 
femte frågeställning, som faller ut som ett resultat av genomgången: 
 

5. Vad är det som protokollen inte kan berätta om? 

8.1.2 Metodologiska utgångspunkter 
Av betydelse för arbetet med protokollen var att de var utförliga, systema-
tiskt ordnade och kompletta. Protokollen utgjorde en samtida primärkälla 
utan misstanke om äkthet eller tendens. Förvisso gick det att ifrågasätta om 
det hade någon betydelse att det var en sekreterare som skrev protokollen å 
skolstyrelsens vägnar, men eftersom det som regel rörde sig om offentliga 
och justerade beslutsprotokoll fanns ingen anledning att misstänka att denne 
skulle haft varken intresse eller möjlighet att förvanska uppgifterna.375  

En angelägen fråga inför studierna av protokoll gällde urvalet. För att be-
stämma startdatum utgick jag från att den programansvarige berättat att det 
var samma personer som arbetade vid den kommunala ungdomsuppföljning-
en som var med och omvandlade den till iv. Om detta var fallet fanns det 
också anledning att vidga perspektivet till att täcka in denna förhistoria. Stu-
dien av skolstyrelseprotokoll kom därför att omfatta perioden 1983-2002, 
uppdelad på de sex ingående mandatperioderna. Det senare var ett sätt att 
periodisera materialet och som också låg i linje med hur styrelsen själv dela-
de in sitt arbete. Eftersom valresultatet inte fick några konsekvenser för 
maktinnehav och majoritetsförhållanden förrän vid påföljande årsskifte in-
nebär det att mina studier omfattar perioden 1983-01-01 – 2002-12-31. Fram 
till 1998 låg allt som gällde skolan placerat under skolstyrelsen (SS). Proto-
kollen var utförliga och arkiverades med tillhörande bilagor. Fr.o.m. 1998 
delades arbetet upp i tre separata nämnder (och där frågor gällande det indi-
viduella programmet hanterades i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
UAN). Färre ärenden gav tunnare protokoll. Med en ny sekreterare blev de 
också annorlunda, i meningen mindre innehållsrika, vilket påverkar vad som 
går att få ut av dem.    

Under arbetet med protokollen arbetade jag med tre parallella rubriker. 
Utöver iv och den kommunala uppföljningen sorterades ärenden och kom-
mentarer också in i förhållande till om de berörde gymnasieskola och styr-
ningskontext. Att arbeta med iv och den kommunala uppföljningen var givet 
på förhand, medan de båda senare ”valde sig själva” vid mötet med materia-
let. Även om provintervjuerna antydde att det skulle vara relevant att sätta iv 

                                 
374 1983-01-01--2002-12-31. 
375 Jag hade dessutom möjlighet att diskutera protokollskrivandet med sekreteraren under en 
intervju och jag fick en god inblick i förfaringssättet.   
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i relation till såväl styrsystemet som gymnasieskolans utveckling, så var det 
först under själva studien av protokollen som det visade sig vara nödvändigt 
att ta med dem i det större förloppet. Fågorna gick in i varandra. Det rör sig 
således inte om några renodlade kategorier, utan om kategorier som ofta 
överlappar varandra. Poängen med att dela upp var emellertid inte att kate-
gorisera materialet, utan att kunna hantera det. Bara de kopior som jag gjor-
de på det jag bedömde som viktiga citat i protokollen uppgår till mer än 600 
sidor.  

Med protokollens hjälp kunde en tidsaxel med formella beslut konstrueras 
och utifrån detta kunde en detaljerad ramberättelse konstrueras. Denna har 
successivt komprimerats genom bearbetningar i olika omgångar. Protokollen 
inrymde inga tolkningsproblem. Den som läser dem hittar utan problem 
samma sak som jag. Däremot inrymde konstruktionsarbetet utmaningar när 
det gällde att länka samman informationen i dokumenten till diakrona för-
lopp. Varken skolstyrelseprotokollen eller övriga dokument skrevs för att 
svara på frågan om hur det gick till när iv realiserades i kommunen. Arbetet 
innebar därför att välja bort det till synes irrelevanta och knyta samman det 
som framstod som viktigt för processernas gestaltning. Utöver att sortera 
innehållet utifrån de tre teman som kommenterats tidigare uppmärksamma-
des sådant som bedömdes som relevant för att belysa enskilda aspekter av 
aktiviteterna. Konstruktionen måste därigenom förstås utifrån att det rör sig 
om mötet mellan mina utgångspunkter och protokollen. För att kunna bedö-
mas utifrån kravet på narrativ trovärdighet görs beskrivningarna genom för-
djupade nedslag i enskilda protokoll.  

8.2 Period 1: 1983-1985 
De tidigaste spåren av iv, eller dess förhistoria, återfinns i ett skolstyrelse-
protokoll från maj 1984. Skolstyrelsen i Backsippeby beslutade då att kom-
munen fr.o.m. 1984-08-15 skulle starta en egen uppföljningsverksamhet och 
successivt överta ansvaret för de ungdomar som mot ersättning togs omhand 
i grannkommunen.376 Verksamheten, som omfattade fem tjänster377 och som 
benämndes Ungdomsverksamheten,378 vände sig till 16- och 17-åringar som 
stod utan gymnasie- eller arbetsplats.379 1985 gällde detta ca 130 ungdomar. 
På Ungdomsverksamheten kunde de få hjälp med studievägledning, praktik-
                                 
376 SS 1984-05-22. 
377 En existerande syokonsulent fick sin tjänst utökad till 0,75 tjänst, en ssa-sekr/syo-
konsulent på 0,5/0,3 tjänst utökades till en hel tjänst, en syo-konsulenttjänst på 0,5 nyinrätta-
des, en kanslist (oklart hur stor omfattning i tjänst) och en speciallärare (en dag per vecka). 
(SS 1984-05-22, § 43) Redan i slutet av augusti presenterade kvartetten ungdomsverksamhe-
tens arbete för nämnden (SS1984-08-28, § 66).  
378 Den hette egentligen något annat, men av anonymiseringsskäl använder jag i fortsättningen 
denna beteckning. 
379 Enligt skolstyrelsens årsredovisning för 1984. 
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platser, ungdomsplatser, specialundervisning etc. Även om verksamheten 
vilade under skolstyrelsen, var den ännu inte en självklar del av skolan. Sna-
rare hade den starka länkar till SSA-rådet som var inriktat på samverkan 
mellan skola och arbetsliv.380 Backsippeby hade ett verksamt SSA-råd (och 
en SSA-sekreterare). Rådet rapporterade inte bara till nämnden, utan initie-
rade också verksamheter för arbetslös ungdom. Ett sådant exempel från 1985 
handlade om inrättandet av ett särskilt kommunalt ungdomsprojekt, beståen-
de av en serviceverkstad m.m. i anslutning till Ungdomsverksamheten. Syf-
tet med projektet var att skapa ett alternativ för de ungdomar som inte kunde 
finna sig till rätta inom ramen för de verksamheter som erbjöds inom ung-
domsuppföljnings- och ungdomslagsverksamheten. Exemplet visar hur nära 
varandra dessa verksamheter var sammanlänkade. Dessutom illustrerar det 
att den administrativa uppdelning som, utifrån statens regling, fanns mellan 
16-17-åringar (som alltså omfattades av skolstyrelsens uppföljningsansvar) 
och 18-19-åringar (som omfattades av lagen om ungdomslag hos offentliga 
arbetsgivare, och som sorterade under kommunstyrelsen), i praktiken inte 
var så åtskiljbar.381 Det rörde sig inte om renodlad skolverksamhet, utan 
fanns starka arbetsmarknadspolitiska kopplingar till verksamheterna. Prak-
tikinslaget var också det dominerande inom ungdomsuppföljningen. Om 
detta vittnar inte minst personalsammansättningen vid Ungdomsverksamheten. 
Bara en av fem tjänster var en lärartjänst. Majoriteten var syo-konsulenter.  

SSA-råden var en del av den SIA-reform som beskrivits tidigare i avhand-
lingen. I kapitel 4 framgick att det var med fokus på behovsstyrd resurstill-
delning till de svagaste eleverna som den decentraliserade ordningen växte 
fram. Detta kommer tydligt till utryck i det utvecklingsprogram, En skola för 
alla, som antogs av skolstyrelsen 1985-08-27. Från att tidigare ha antagit 
riktlinjer för SIA-verksamhet gick kommunen nu vidare med ett utveck-
lingsprogram. Följande citat är hämtat från inledningen av programmet: 

Samhällets mål för skolans verksamhet finns angivna i skollag, skolförord-
ning och läroplaner. Dessa mål är styrande för verksamheten. Skolstyrelsen 
har ansvar för att den kommunala skolverksamheten inriktas mot de av sam-
hället, staten, uppställda målen. Skolstyrelsen skall prioritera bland angelägna 
verksamheter och fördela tillgängliga resurser. 

 
Skolstyrelsen skrev på detta sätt fram en bild av hur den förstod sin egen 
relation till staten och gjorde det i förhållande till alla elevers möjligheter till 
utveckling. Hur anmärkningsvärda dessa formuleringar i sig är i en tid då 
styrsystemet fortfarande formellt var centraliserat låter jag här vara osagt. 

                                 
380 Utan att gå in i detalj på detta så står SSA för Samverkan Skola-Arbetsliv. Kommunernas 
skolstyrelser fick med denna reform, enligt skollag och skolförordning, bl.a. i uppgift att 
tillsammans med ett planeringsråd (SSA-rådet) sörja för att utbildningen i kommunens grund-
skola och gymnasieskola hade anknytning till arbetslivet. 
381 SS 1985-04-23, § 31. 
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Notervärt är emellertid att kommunen var tidigt ute när det gällde att arbeta 
utifrån ett målstyrningstänkande. Programmet var per definition en skolplan, 
något som vid denna tidpunkt ännu inte påbjudits från statsmakternas sida. 
Det verkar som att denna plan inte heller var föremål för några partipolitiska 
stridigheter, utan något som antogs i enighet (och som av allt att döma utar-
betades av s-gruppen som befann sig i minoritet).382 I protokollen som helhet 
förekommer över lag hänvisningar till åtskilliga statliga propositioner, lik-
som kommentarer om vilken betydelse dessa förväntades ha för kommunens 
verksamhet. Inte minst gällde detta den ekonomiska styrningen av skolan. I 
en budgetuppföljningsrapport i mars 1985 redogjordes t.ex. för att statsbi-
dragssystemet för gymnasieskolan skulle komma att göras om fr.o.m. läsåret 
1985/86. De förskott som tidigare betalats ut, skulle nu upphöra. I stället 
skulle statsbidragen betalas ut månadsvis, något som skulle komma att inne-
bära en ränteförlust för kommunens budget som helhet. Därtill skulle avskaf-
fandet av statsbidragen för skolchefstjänsten fr.o.m. läsåret 1985/86 komma 
att innebära en intäktsförlust.383 Den ekonomiska styrningen påverkade också 
beslutet att inrätta en egen verksamhet för den kommunala uppföljningen. 
Utan statsbidrag hade det inte blivit någon sådan verksamhet i kommunen.384  

Under denna mandatperiod hade Backsippeby inte någon egen gymnasie-
skola. Eleverna gick i stället i någon av grannkommunerna, för vilket det 
betalades interkommunala ersättningar. 1982 beslutade emellertid kommun-
fullmäktige att det skulle tillsättas en planeringsgrupp för en gymnasieskola i 
kommunen.385 1984 kom också beskedet att en gymnasieskola skulle inrättas 
och fördelas på en handfull linjer av såväl teoretisk som praktisk karaktär 
och som om alla tillstånd beviljades skulle starta fr.o.m. läsåret 1986/87. 
Orsaken var en ökad ekonomisk medvetenhet, liksom att det planerades för 
en gymnasiereform på nationell nivå.386  

8.3 Period 2: 1986-1988 
Efter det att kommunen fått en egen gymnasieskola kom Ungdomsverksam-
heten att ställas under rektors ansvar fr.o.m. den 1 juli 1986.387 Hur verksam-
heten bedrevs är dock inget som redovisas i protokollen. Däremot går det 
precis som tidigare att ta del av kommunens ansträngningar att inte längre 
placera ungdomar i andra kommuners verksamheter och den svåra praktiska 
gränsdragningen mellan skol- och arbetsmarknadsområdet. Ett exempel 
handlar om verksamheten för sådana ungdomar som behövde mer specifik 

                                 
382 SS 1985-11-18. 
383 1985-05-06 (budgetuppföljningsrapport t.o.m. 1985-03-31) samt 1985-12-16, § 106. 
384 SS 1984-05-22, § 43. 
385 SS 1982-05-25, § 67, SS1982-06-22, § 145. 
386 SS 1984-02-21, § 13, SS 1984-03-20, § 20, SS 1984-06-19, § 60, SS 1985-05-21, § 43. 
387 SS 1986-04-22, § 53. 
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hjälp än den som kunde erbjudas vid Ungdomsverksamheten. En handfull 
sådana ungdomar fanns i kommunen och när grannkommunen beslutade sig 
för att höja avgiften för den verksamhet där två av dem deltog, innebar detta 
startskottet för att se över hur ungdomarnas behov kunde tillgodoses på 
hemmaplan.388 Ett annat exempel hämtar jag från budgetdiskussionerna 1988 
där det framkom att Ungdomsverksamheten året innan hade ett nettoöver-
skott på 110 kkr, vilket berodde på att kostnaderna för lokalerna inte hade 
upptagits i kommunen. 389 Såväl överskottet i sig som den politiska diskus-
sion som uppstod om huruvida hela statsbidraget skulle få utnyttjas för verk-
samheterna eller om det också skulle täcka lokalkostnaderna är illustrativa. 
De vittnar om att kommunen i detta skede endast befann sig i inledningsske-
det av den ekonomiska omställningsperiod som väntade. Frågan för kom-
mande mandatperioder skulle snarare komma att handla om hur mycket som 
var rimligt att budgetera för lokalkostnader och huruvida dessa pengar verk-
ligen var låsta för just detta ändamål.  

Den närmast obefintliga rapporteringen gällande Ungdomsverksamheten 
gällde också för gymnasieverksamheten i övrigt. Vad som framgår är dock 
att olika partier försökte att påverka inriktningen på skolans arbetssätt. Det 
skedde med hänvisning till målet om ”en skola för alla”.390 Den SIA- kopp-
ling som kunde identifieras inom den förra mandatperioden återkommer 
även här. Det verkar ha funnits en politisk medvetenhet i kommunen om att 
en omställning av arbetssätt och arbetsformer inom skolan var något som låg 
i tiden och att det förelåg en skyldighet att i första hand ge resurser till elever 
med särskilda behov.391  

Om framtiden skulle infalla inom ramen för ett mer renodlat decentralise-
rat system så befann sig kommunen under denna period i ett slags över-
gångsskede. 392 Systemet var centraliserat, men decentraliseringen var i an-
nalkande. Det förekom uttryckliga kommentarer om att ansvarsfördelningen 
var oklar och det går att ana att kommunen förberedde sig för ett större eko-

                                 
388 Se t.ex. budgetförslag inför 1987, angående ett ungdomspolitiskt projekt inom Ungdoms-
verksamheten, samt s-reservationen mot driftbudgeten för 1989. 
389 Kommentarer till avvikelser från driftbudget 1987. 
Notervärt är att det i det centraliserade systemet endast var kring frågor av denna karaktär som 
lokalpolitiska meningsskiljaktigheter framträdde i reservationer.  
390 SS 1988-02-16, § 8 Från socialdemokratiska skolstyrelsegruppen fanns två skrivelser 
angående inriktningen för gymnasieskolan bl.a. gällande studiegångar, arbetssätt och arbets-
former så att skolan skulle kunna bli en skola för alla.  
391 SS 1988-02-16, § 8, SS 1988-04-26, § 42. 
392 Kommunen definierade så långt in sig i ett centraliserat system. Ett ärende som behandlar 
hur förstärkningsresursen skulle användas på gymnasieskolan vittnar om detta. Det intressanta 
är inte så mycket den uppdelning efter användningsområden som skolstyrelsen beslutade om, 
utan att socialdemokraterna i sin reservation menade att de beslutade riktlinjerna stred mot det 
nyttjande som föreskrevs i förordningen SFS 1986:1080 Kap 9, § 19. (SS 1987-05-19, § 37) 
Beslutet skulle således vara olagligt. Den nationella arenan tycks inte i första hand ha fungerat 
som en politisk allierad med samma partifärg, utan åberopades snarast i egenskap av att vara 
överordnad kommunen.  
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nomiskt ansvarstagande. Under ett av 1986 års första skolstyrelsesamman-
träden rapporterade t.ex. den nytillträdde gymnasierektorn från en budget-
konferens anordnad av Svenska Kommunförbundet (angående budgetpropo-
sitionens konsekvenser för gymnasieskolan). Frågan om övergången från 
regelstyrning till målstyrning uppmärksammades liksom att denna hade lett 
till oklarheter i ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, inte minst 
gällande frågor om olika bidrag.393 

De ärenden som uppmärksammats visar hur närvarande den ekonomiska 
styrningen var i den skolkommunala tillvaron och att omställningsproblemen 
ökade i takt med att styrsystemomställningen kom närmare. Detta blir än 
mer tydligt i budgetuppföljningsrapporten för 1987, där det framgår att för-
ändringen skulle komma att få konsekvenser för den kommunala ekonomin. 
Här påpekades att underskottet på 380 kkr, som var förhållandevis litet (åt-
minstone i jämförelse med vad som skulle komma), i första hand förorsakats 
av indragna statsbidrag. Denna gång handlade det om kostnader för perso-
nalvårdsåtgärder.394 I utbildningsplaneringen för 1989 (daterad 1988-06-06) 
gällde det i stället ansvaret för skolledarfortbildningen.395 Fr.o.m. 1988 bör-
jade det också blir svårt att uppskatta omfattningen av lärarlönekostnaderna. 
I halvårsuppföljningsrapporten konstaterades att det förelåg en differens 
mellan beräknad och faktisk statsbidragsandel, vilket i sin tur beräknades ge 
ett nettounderskott på närmare 1 miljon. Omställningarna när det gäller den 
ekonomiska styrningen började således bli allt mer synliga i skolstyrelsepro-
tokollen. 

8.4 Period 3: 1989-1991 
Även under denna mandatperiod syns Ungdomsverksamheten ytterst begrän-
sat i skolstyrelseprotokollen. Däremot kan hela perioden betraktas som en 
kontextuell förberedelseperiod för vad som skulle komma att ske när det 
individuella programmet inrättades i kommunen under följande mandatperi-
od. Inte minst gäller detta hur man aktivt bedrev omställningsarbetet i förhål-
lande till den nya styrordningen. Kommunen var receptiv och anpassnings-
villig, men långt ifrån oegennyttig. Den definierade inte bara vilka skyldig-
heter den hade gentemot staten, utan uttryckte också sina förväntningar på 

                                 
393 Bland annat uppmärksammades skyldigheten för kommunerna att inom ramen för uppfölj-
ningsansvaret anordna utbildningsinslag och problem förenade med detta. Enligt uppgift 
skulle kommunerna nu få ett garantibelopp för att anordna dessa utbildningsinslag. SS 1986-
02-18, § 21. 
394 SS 1987-06-16, § 51. 
395 Med hänvisning till regeringens budgetproposition 1985/86:173 och riksdagens beslut i 
denna fråga noterades kortfattat att det nya samlade programmet för skolledarnas fortbildning 
(som startade läsåret 1987/88) lade ett stort ansvar på kommunerna, något som nu alltså fick 
konsekvenser i budgeten. För den årliga kostnaden på 60 kkr, beräknades staten bidra med 
hälften. SS 1988-06-21, § 43. 
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vad staten i sin tur borde ta ansvar för. Ett exempel med relevans för Ung-
domsverksamheten gällde vem som i den nya ordningen skulle ansvara för 
skolans arbetslivskontakter. Kommunen menade att platsanskaffning i fort-
sättningen måste vara en kommunal eller interkommunal angelägenhet, men 
att arbetet måste ske i samverkan med skolan och arbetsförmedlingarna. 
Därtill förutsattes att AMS även fortsättningsvis avsatte resurser för kontak-
terna.396 Än en gång kan det konstateras att arbetet vid Ungdomsverksamhe-
ten inte betraktades utifrån ett renodlat utbildningsperspektiv.397   

För gymnasieskolan var detta en tid av utåtriktad expansion.398 Från den 
tidigaste kalkylen på 562 elevplatser ökade den direkt till 636. Detta kan 
sättas i relation till det totala elevantalet i kommunen på ca 850 och ca 75 
elever kom från andra kommuner än den egna.399 Att kunna erbjuda så 
många ungdomar som möjligt en gymnasieplats var viktigt, inte minst för att 
ta kontroll över de ökande utgifterna för interkommunala ersättningar. Detta 
var särskilt angeläget då den stora gymnasiereformen, med en förlängning av 
studietiden på de tvååriga yrkesförberedande programmen, i närtid skulle 
implementeras. Samtidigt kunde expansion på hemmaplan i andra änden 
innebära problem i termer av lokalbrist.400 Kommunen gick således balans-
gång mellan olika utgiftsposter. Problemet var inte unikt för Backsippeby. 
För att se över lokalbehovet på sikt bildades en planeringsgrupp tillsammans 
med fem grannkommuner.401 Det mobiliserades med andra ord inte bara 
lokalt utan också regionalt för att stå förberedd inför annalkande reformer. 
En central aktör för kommunens och regionens framtidsplanering var Kom-
munförbundets regionala organ, som bl.a. bidrog med underlag för bedöm-
ning av vilka konsekvenser ett nytt förslag till statsbidrag402 skulle få för 
gymnasieskolan i regionen och hur man kunde utöka samarbetet mellan 
kommunerna i planeringsfrågor.403 Kommunen samverkade på detta sätt med 
andra för att stå beredd inför framtiden. Av intresse är att framförhållningen 
inte endast gällde det beslutade, utan även det förväntade. 

Detta att tidigt uppmärksamma reformer och ställa in verksamheten efter 
den nationella nivåns förväntningar tycks över lag vara något som präglade 

                                 
396 SS 1990-09-25, § 67 – uppgifterna är hämtade ur kommunens remissvar på ett betänkande 
gällande gymnasieskolans utveckling i länet.  
397 Den oklara gränsdragningen går också igen i den föreslagna ombildningen av SSA-råden 
(SS 1990-12-18, § 90). 
398 Under våren 1989 fick gymnasiet också sin andra rektor. (SS 1989-04-27, § 33) Efter att 
denne vikarierat som skolchef under våren 1991 och sedan fick en tjänst på en statlig skol-
myndighet, efterträddes hon fr.o.m. den 1 augusti 1991 av den rektor som återkommer längre 
fram i studien.    
399 SS 1989-02-21. Ur verksamhetsberättelsen för 1988. 
400 SS 1991-03-19, § 19. Ur verksamhetsberättelsen för 1990. 
401 SS 1989-02-21. Ur verksamhetsberättelsen för 1988. 
402 Förslaget innebar att statsbidrag skulle utgå till primärkommunerna med visst antal kronor 
för varje invånare i åldersgruppen 16-19 år. Syftet uppgavs vara att öka det kommunala enga-
gemanget i gymnasieplaneringen. 
403 SS 1990-09-25, § 67. 
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skolstyrelsens arbete. Anmärkningsvärt är t.ex. hur stor möda som lades ner 
på att identifiera kommunens roll inom ramen för den nya ansvarsuppdel-
ningen. I ett s.k. missiv daterat 1991-09-17 gjordes en omfattande genom-
gång av kommunens roll utifrån alla förändringar i fråga om ansvarsfördel-
ningen på skolområdet.404 Samtidigt som den kommunala skolverksamheten 
beskrevs som decentraliserad och kommunen därigenom såg det som sin 
uppgift att se till att så mycket som möjligt av ansvar och befogenheter för-
des ut till skolenheterna, definierade sig kommunen i skolfrågor som under-
ordnad staten. Den såg sig som ansvarig för genomförandet av verksamheten 
inom de ramar och med de mål och riktlinjer som statsmakterna lagt fast.405 
På detta sätt implementerade skolstyrelsen aktivt styrreformen parallellt med 
sitt övriga arbete. Förändringar på den nationella arenan tycks snabbt ha fått 
genomslag i den lokala kontexten.406   

Att ställa om arbetet i riktning mot målstyrning verkar ha varit något där 
kommunen inte bara visste vad som förväntades av den, utan också hur om-
ställningsarbetet skulle göras. Den socialdemokratiska oppositionen funge-
rade som pådrivare i detta. Jag har tidigare redovisat att skolstyrelsen redan 
1985 antog ett utvecklingsprogram, framtaget på socialdemokratiskt initiativ. 
På hösten 1989 initierade också den socialdemokratiska skolstyrelsegruppen 
en utvärdering av utvecklingsarbetet. Detta sågs som ett första led i utfor-
mandet den skolplan som kommunerna nu blivit ålagd att upprätta.407 Ären-
det följdes upp i början av 1990 och under våren ägde ett omfattande utvär-
deringsarbete rum. Det avslutades med att alla rektorer deltog i maj månads 
skolstyrelsesammanträde.408 Påföljande år återkom socialdemokraterna med 
ett nytt förslag till hur uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet 
skulle kunna utformas. Kraven kom att resultera i det ovan nämnda missi-
vet.409  

Att generellt ställa om verksamheten i riktning mot målstyrning är en sak, 
att få ekonomin att fungera en annan. Bokslutet för 1988 kom att uppvisa ett 
stort nettounderskott på nästan 3 miljoner kr (= 6.5 procent av nettodriftbud-
geten) för skolstyrelsen. För detta angavs två orsaker, den tidigare diskutera-

                                 
404 I missivet refereras till Olof Wennås Vem bestämmer vad? Om skolans nya ansvarsfördel-
ning och styrning. 
405 SS 1991-09-24, § 70, 94. 
406 Mot bakgrund av den nya kommunallag, som skulle träda i kraft i januari 1992, antogs nya 
reglementen för alla nämnder. I de nya skrivningarna betonades at skolstyrelsens uppgift, 
utöver att följa fullmäktiges mål och riktlinjer, var att bedriva verksamheten i enlighet med 
nationella lagar och förordningar. (SS 1991-11-26, § 89) 
407 Utöver utvärderingen föreslogs kontinuerliga träffar mellan förtroendevalda och rektorer-
na. Ärendet inleddes med hänvisning till riksdagsbeslutet att kommunerna minst vart tredje år 
skall upprätta en plan för skolans verksamhet och att den första planen måste antas av kom-
munfullmäktige senast 1992. (SS 1989-10-24, § 93) 
408 SS 1990-01-23, § 10, SS 1990-05-22, § 43. 
409 Här betonas t.ex. att en mål- och resultatstyrd verksamhet måste utvärderas kontinuerligt 
för att verksamheten skall bli framgångsrik. 
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de svårigheten att kalkylera statsbidragets täckningsgrad för lärarlönerna410 
(fr.a. på grundskolan), samt den interkommunala ersättningen för elever i 
andra kommuners gymnasieskolor.411 Det samlade nettounderskottet var 
ingen tillfällighet, utan höll i sig under hela mandatperioden av i huvudsak 
samma orsaker.412 Under 1988 gav också statsbidraget för Ungdomsverk-
samheten ett underskott (p.g.a. färre elever), även om verksamheten som 
helhet utvisade ett överskott.413 

Det var fr.a. förändringarna gällande statsbidragens storlek och andel som 
påverkade den kommunala budgeten. I bokslutet för 1990 konstaterades 
också uttryckligen att omställningarna i framtiden skulle komma att ställa än 
högre krav på skolstyrelsen, eftersom hela statsbidragssystemet skulle kom-
ma att förändras radikalt från läsåret 1991/92.414 Det skulle då utdelas i form 
av ett sektorsbidrag, med stor frihet för kommunen själv att styra över an-
vändningen.415 Om osäkerheten tidigare gällt hur stor andel av lönekostnader 
etc. som statsbidragen skulle täcka, började nu en generell oro beträffande 
sektorsbidragets totala storlek att märkas i protokollen.416 Med förändringar-
na inleddes också en ny fas i den lokala skolpolitiken där det förväntades ett 
mer aktivt deltagande av de medverkande aktörerna, när det gällde hanter-
ingen av de kommunala resurserna. En större partipolitisering kom till ut-
tryck i samband med oenigheter om hur pengar använts och skulle användas. 
Det är också mot bakgrund av dessa förändringar som kraven på utvärde-
ringar började bli synligare.  

                                 
410Lärarna i kommunen markerade här som på många andra håll sitt missnöje med vissa 
omställningar genom deltagande i den omfattande lärarstrejken i november 1989. (SS 1989-
11-21, § 100) 
411 Dessa interkommunala ersättningar följde Kommunförbundets rekommenderade. I ett 
specifikt ärende från 1989 godkände Backsippeby att närliggande kommuner, efter redovisade 
beräkningar, skulle få ta ut högre avgifter för vissa yrkeslinjer och specialkurser. (SS 1989-
10-24, § 89) 
412 Vid budgetuppföljningen i augusti 1991 förutspåddes t.ex. ett underskott på ca 11,1 milj kr 
förorsakat av omställningar i enlighet med det nya statsbidragssystemet. Ersättning för den 
från höstterminen 1991 sänkta undervisningsskyldigheten samt lönepriskompensation skulle 
ges först under 1992. (SS 1991-08-27, § 63)   
413 Enligt bokslutet för 1988. 
414 Särskild information om det nya statsbidragssystemet lämnades vid sammanträdestillfället 
(SS 1991-03-19, § 24). I ett senare ärende redogörs för att beslutet fattades i riksdagen i de-
cember 1990, för att möjliggöra övergången till en mål- och resultatorienterad styrning av 
skolan. Det betonades att staten inte längre skulle anvisa hur tilldelade medel skulle användas. 
(SS 1991-04-23, § 28) 
415 SS 1991-03-19, § 19. Ett exempel på förändringarna handlar om ansvaret för gymnasieele-
vernas resor till och från skolan, som fr.o.m. 1983 varit en statlig angelägenhet där pengar 
fördelats till trafikhuvudmannen. Detta statsbidrag skulle nu i stället inräknas i gymnasiesko-
lans sektorsbidrag. (SS 1991-05-28, § 45). 
416 Se t.ex. skolstyrelsens budgetförslag för 1992, SS 1991-06-18, § 52. 
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8.5 Period 4: 1992-1994 
Under denna mandatperiod blev det individuella programmet en verklighet i 
Backsippeby. Innan dess hände emellertid en hel del som hade med Ung-
domsverksamheten att göra och som inrymmer värdefull information om det 
skolkommunala vardagsarbetet. Precis som kommunen generellt upplevde 
att statsbidragsomläggningen påverkade verksamheten, så menade Ung-
domsverksamheten att omläggningen inneburit negativa konsekvenser för 
arbetet. I en skrivelse till skolstyrelsen ansökte den därför om utökade kom-
munala medel.417 Eftersom den kommunala skolekonomin i det korta per-
spektivet är konstant så finns, om medel skall beviljas, huvudsakligen ett sätt 
att hantera problem av detta slag. Man omdisponerar anslagen.418 Så skedde 
också här. Anslagen Flickor och teknik samt Feriearbete omdisponerades till 
Ungdomsverksamheten.419 Detta medförde en politisk konflikt.420 I det aktu-
ella exemplet formulerades reservationer från flera partier och meningsskilj-
aktigheterna återkommer senare, t.ex. i fråga om 1993 års budget och i sam-
band med den nya skolplan som låg klar våren 1992.421 Oppositionen tycks 
ha varit mer angelägen om Ungdomsverksamheten än majoriteten.422 Detta 
gällde senare också för verksamheten på det individuella programmet. 

Våren 1992 pågick inte bara en kamp om medlen till Ungdomsverksam-
heten. Vid det sista sammanträdet innan sommaruppehållet 1992 fattades 
också beslutet; att Backsippeby skulle införa individuella program fr.o.m. 
läsåret 1992/93 och omedelbart påbörja arbetet med intagning av elever. 423 
Förvaltningen fick, som tidigare nämnts, i uppgift att presentera en ramplan 
och fortsätta utvecklingen av individuella program. Skolstyrelsen förutsatte 
att en gemensam ledning skulle finnas för den verksamhet inom gymnasie-
skolan som nu skulle inordnas i den nya programverksamheten och det redan 
fr.o.m. den 1 juli 1992. Den delegerade därför uppgiften att fastställa indivi-
duella planer till rektor.424 Samtidigt var skolstyrelsen mycket noggrann när 

                                 
417 I ärendet påpekades att arbetsmarknadsläget gjort att det totala ungdomsantalet mer än 
fördubblats bara på ett år och att det tiotal ungdomsplatser som kommunen tidigare betalat för 
nu tycktes upphöra. SS 1992-05-19, § 48. 
418 Det andra sättet är att begära tilläggsanslag från kommunstyrelsen, vilket (s) argumentera-
de för. 
419 SS 1992-05-19, § 48. 
420 Detta har också att göra med arbetsmarknadsläget. Ett annat ärende, om projekt ungdoms-
lag i Backsippeby, vittnar om att lågkonjunkturen och sysselsättningsproblemen för ungdomar 
var en realitet och ett närvarande problem för skolstyrelsen. 
421 SS 1992-06-30, § 65, där (s) yrkade tillägg till budgetberedningens förslag vad gällde 
budgetramen för Uppföljningsverksamheten.  
422 SS 1992-05-19, § 60. I (s)-reservationen gällande förslaget till ny skolplan framgår tydligt 
att Ungdomsverksamheten sågs som direkt länkad till frågan om elever i behov av särskilt 
stöd. 
423 Här är det tydligt att kommunen beskrev verksamheten enligt intentionerna i beslutet, att 
verksamheten inte var enhetlig utan rörde sig om olika programmöjligheter. Jag fortsätter 
emellertid att hänvisa till verksamheten som ”det individuella programmet”. 
424 SS 1992-06-30, § 66. 
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det gällde de nationella direktiven för verksamheten. Det redogjordes t.ex. 
för skillnaden mellan den dåvarande ungdomsuppföljningen och den nya 
skyldigheten att erbjuda individuella program. Den nya planen förväntades 
kunna tillgodose olika elevgruppers skiftande behov.425 På skolstyrelsemötet 
den 22 september 1992 fastställdes den ramplan för verksamheten som utar-
betats av rektor vid gymnasieskolan i samarbete med syo-funktionärer och 
lärare på Ungdomsverksamheten.426 Det var således ute i verksamheten som 
arbetet för det nya programmet planerades. Det är därmed till verksamheten man 
får gå om man söker information om hur den bedrevs. I skolstyrelsen finns en-
dast ett fåtal ärenden under mandatperioden som rörde iv-verksamheten. Några 
gällde den framtida lokalfrågan427 och i ett annat framfördes önskemål om 
extra medel för att täcka det underskott som verksamheten beräknades få för 
1994 och 1995.428 Besluten i skolstyrelsen rörde i huvudsak iv-verksam-
hetens yttre ramar.429 

Ett problem verkar ha varit att dessa ramar inte endast rörde traditionella 
skolstyrelsefrågor. Jag har tidigare pekat på att Ungdomsverksamheten inte 
alltid överrensstämde med den statliga uppdelningen i skola respektive ar-
betsmarknadspolitik. Gränsdragningsproblematiken återkommer även här. 
Att SSA-rådet lades ned, inte bara i Backsippeby, låter oss förstå att kontak-
ten med arbetslivet under denna tid generellt befann sig i en omstöpnings-
fas.430 Under mandatperioden framträder därtill samma lokala gränsdrag-
ningsproblematik som framkommit tidigare och som handlar om att ungdo-
mar på det individuella programmet inte per automatik låter sig hanteras 
inom ramen för den kommunala nämndindelningen. I protokollen förekom-
mer ärenden initierade av såväl fritidsförvaltningen som socialförvaltning-
en.431 Ett ärende handlar uttryckligen om bästa möjliga samverkan mellan 

                               
425 I ärendet konstaterades att riksdagen fastställt att kommunen var skyldig att erbjuda indivi-
duella program för elever som inte tagits in på nationella program. Med hänvisning till det 
nyss fattade riksdagsbeslutet om en uppdelning i individuella och specialutformade program, 
redogjordes för att individuella program främst skulle betraktas som kompensatoriska och 
syftade till att eleverna senare skulle övergå till nationellt program. Programmen var inte 
reglerade i tid, men skulle följa en plan som fastställts av skolstyrelsen. Tjänsteutlåtande 
daterat 1992-06-10. 
426 SS 1992-09-22, § 99. 
427 SS 1994-06-08, § 136, SS 1994-06-16, § 147. 
428 AU 1994-06-16, § 148. Varken lokalfrågan eller behovet av extra medlen fick någon lös-
ning innan mandatperioden var till ända. Enligt kommunstyrelsens budgetberedning hade inga 
extra medel anslagits för 1995. AU 1994-09-27, § 209. 
429 En särskild fråga gällde t.ex. om ersättningen till elever i individuella program med praktik 
på arbetsplatser skulle utgå för läsåret 1992/93. I augusti beslutades att ersättning inte skulle 
utgå till elever som vårterminen 1992 gått ur grundskolan, i individuella program med APU i 
gymnasieskolan. (SS1992-08-25, § 87) 
430 SS 1993-08-31, § 74. 
431 Även efter det att de individuella programmen genomförts fattades beslut i nämnden som 
riktades mot arbetslös ungdom. Exempelvis kan nämnas beslutet om att stödja ett 
nämndöverskridande ungdomsprojekt 1993, mellan soc, skola, fritid, polis och Ungdomsverk-
samheten. Verksamhetsansvaret låg på fritidsförvaltningen. (SS 1992-11-17, § 122) Därtill 
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förvaltningarna när det gällde ungdomar i åldern 10-25 år. Det syftade då på 
barn och ungdomar i riskzonen.432  

Det individuella programmet var, trots sin flernämndsprägel, organisato-
riskt sett en del av gymnasieskolan och det första programmen inom det nya 
programgymnasiet i Backsippeby.433 De kommande åren kom att innebära ett 
enormt omställningsarbete för gymnasieskolan som helhet. Övriga nya pro-
gram startade påföljande år och då inleddes också arbetet för att ställa om 
skolan mot målstyrning.434 Omställningarna innebar utmaningar, inte minst 
beroende på skolans expansion.435 De nya elevkullarna skulle undervisas i 
enlighet med det nya programgymnasiet och kommunen var skyldig att er-
bjuda alla elever upp till 20 år ett tredje utbildningsår, vilket innebar att 
elevantalet i gymnasieskolan ökade drastiskt.436 Därmed stod kommunen 
inför det problem den förespått redan tidigare. Bristen på lokaler var påfallan-
de och en ombyggnation blev nödvändig.437 Sammantaget kom den påtvingade 
elevexplosionen att innebära kostnadsökningar för kommunen. Varje elev 
från Backsippeby som skulle kunna erbjudas plats i kommunen, i stället för 
att resa till annan kommun och därmed föra med sig en interkommunal er-
sättning, förväntades innebära en nettobesparing på 30 000 kr.438  

De ekonomiska bekymren gällde inte endast gymnasieskolan. Generellt 
började ekonomin allt mer dominera protokollen. Underskotten i driftbudge-
ten fortsatte och främsta orsaken för detta angavs, som tidigare, omläggning-
en av statsbidragssystemet. Det nya sektorsbidraget tycks ha vållat problem 
för kommunen. I protokollen markerades t.ex. att kommunen inte fått kom-
pensation för lärares nedsättning av undervisningsskyldighet fr.o.m. den 1 
juli 1991 och för löne- och prisökningar.439 Osäkerheten om nivån på statsbi-
draget innebar också en osäkerhet när det gällde framtidsprognoserna.440 I 
skolstyrelsens budgetförslag för verksamhetsåren 1993-1995 framgår att den 
av riksdagen utlovade ersättningen till kommunerna, kopplad till genomfö-
randet av nytt statsbidragssystem, uteblev. Det var emellertid inte färdigre-
formerat när det gällde den ekonomiska styrningen av skolan. Fr.o.m. 1993 

                                                                                                                                  
kan nämnas ett informationsärende gällande socialnämndens ungdomsprojekt mot destruktiva 
miljöer och beteenden. (SS 1992-11-27, § 125) 
432 SS 1993-09-28, § 79. 
433 Enligt pm presenterat vid SS 1992-09-23 skulle den nya gymnasieskolan enligt det natio-
nella regelverket starta senast ht 1995. I Backsippeby startade iv 1992/92 och övriga program 
1993/94.  
434 SS 1992-06-30, § 70. 
435 I sammanhanget kan också nämnas att gymnasieskolan och komvux slogs samman fr.o.m. 
januari 1993 (se t.ex. skolstyrelsens budgetförslag för 1993-1995, 1992-07-03). 
436 SS 1993-04-27, § 35. 
437 Skolstyrelsen arvoderade redan 1992 en arkitekt för att utreda hur gymnasiets lokalbehov 
skulle lösas.( SS 1992-05-19, § 45) Resultatet blev att skolstyrelsen avsatte 12,8 milj kr för en 
ombyggnad av gymnasieskolan (definitivt fastställt vid SS 1992-09-22, § 98). 
438 Enligt skolstyrelsens budgetförlag för verksamhetsåren 1993-1995. (1992-07-03) 
439 SS1992-02-18, § 20. 
440 SS 1992-04-21, § 33. 
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skulle också sektorsbidraget komma att ingå i det generella statsbidraget 
(”påsen”) till kommunen.441 Under slutet av 1992 utarbetades därför nya 
ekonomistyrningsprinciper för kommunen för 1993-1995.442 

De inledande åren på 1990-talet tycks med andra ord ha inneburit ett om-
fattande arbete med att ställa om kommunens ekonomi i förhållande till den 
nya ekonomiska styrningen. Det skulle dröja ända till 1993 innan andra or-
saker än omställningen i sig fördes fram som huvudsaklig förklaringsfaktor 
till skolstyrelsens underskott.443 Med detta blir det också tydligt att skolsty-
relsens budget hänger samman med den övriga kommunala budgeten och de 
bedömningar som görs i kommunfullmäktige. Alldeles särskilt gäller detta 
oppositionen.  

Arbetet med verksamhetsplaneringen för 1994-1996 vittnar om att det 
rådde stor oenighet om huruvida kommunens ekonomi var god eller i behov 
av åtstramningar. Enligt fullmäktiges bedömningar behövde hela den kom-
munala driften minskas med tre procent.444 Eftersom skolstyrelsen budget 
hänger direkt samman med kommunfullmäktiges beslut kom åtstramningen 
att innebära motsvarande neddragning på nämndnivå. I skolstyrelseprotokol-
len är oppositionens frustration påtaglig. Man menade att Backsippeby hade 
god ekonomi och att skolstyrelsen borde få behålla sin ram. Så blev det inte. 
Notervärt är att avstämningen gentemot fullmäktige därmed inte var avslu-
tad. Redan under den första halvan av 1994 fick skolstyrelsen anledning att 
äska kompletterande medel för s.k. opåverkbara kostnader, då p.g.a. arbets-
marknadsläget som ökade utgifterna för gymnasiala påbyggnadsutbildning-
ar.445 Den höga arbetslösheten satte inte bara spår i kommunens kostnader för 
utbildning, utan aktualiserar också relationen mellan stat och kommun. Sta-
ten gick nämligen in med extra statsbidrag för utbildning inom komvux för 
arbetslösa.446 Statliga reformer med syfte att sänka arbetslösheten, skulle ur 
ett kommunalt perspektiv kunna definieras om till ekonomisk styrning av 
skolverksamheten. 

Den målstyrning som den nya styrordningen inrymde blir under dessa år 
synlig i protokollen. På våren 1992 fanns skolstyrelsens förslag till ny skol-
plan färdigt. Vid jämförelse med den tidigare planen från 1985 är det tydligt 
att en partipolitisering ägt rum. Den stora skiljelinjen handlade om inställ-
ningen till ett skolpengssystem och där fr.a. socialdemokraterna menade att 
detta stod i strid med en satsning på de svagaste elevgrupperna och den be-
hovsstyrda resurstilldelningen. Frågan om skolpengen (och därmed också 
skolplanen) återkom i skolstyrelsen ända fram till dess sista sammanträde för 

                                 
441 SS 1992-07-03. 
442 SS 1992-11-17, § 120. 
443 SS 1993-02-23, § 7 Underskottet på ca. 3,4 miljoner sades huvudsakligen bero på inter-
kommunala kostnader på 2,9 mkr. 
444 SS 1993-06-15, § 44. 
445 SS 1994-04-27, § 40.  
446 SS 1994-09-06, § 59. 
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året, i december.447 Lyhördheten gentemot de nationella signalerna från riks-
dag och regering fanns kvar. Skolplanen inleddes t.ex. enligt följande: 

Riksdagen har beslutat att varje kommun skall antaga en skolplan där det 
framgår hur skolans nationella mål skall uppnås. De nationella målen finns 
fastlagda i skollag, läroplaner m m och utgör tillsammans med vår kommuns 
övergripande syften, ambitioner och mål grunden för denna skolplan. Skol-
styrelsen har ansvar för att riksdagens skolpolitiska beslut genomförs. 

 
Statsmakternas formuleringar var således utgångspunkten i den nya skolpla-
nen.448 För att nå de prioriterade mål som sattes upp i skolplanen angavs ock-
så delegering av beslut som en av de viktigaste grundkomponenterna.449 Det-
ta bekräftas också vid studier av delegationsordningarna.450 Kommunen 
iscensatte på detta sätt den förändrade styrordningen.451 Samtidigt som det 
fanns skiljelinjer mellan de olika partierna verkar det ha funnits en gemen-
sam uppfattning om hur målstyrningsarbetet skulle genomföras. I en s-
reservation från 1994 framgår t.ex. att partiet inte kunde kritisera skolstyrel-
sen för bristande utvärdering, däremot för beslutsvånda gällande hur resulta-
ten skulle användas.  

Till sist kan det också konstateras att förvaltningsorganisationen för första 
gången började bli föremål för granskning och synbara skolstyrelsebeslut. 
Skolstyrelsen beslutade t.ex. att inrätta en barnomsorgsnämnd med en egen 
förvaltning fr.o.m. 1995.452 Detta är inte bara ett tecken på att det nya styrsy-
stemet resulterade i försök att hitta organisatoriska lösningar på uppkomna 
problem. Det är i sig ett direkt resultat av att man på nationell nivå beslutat 
att barnomsorgen inte längre skulle definieras i omsorgstermer, utan höra till 
skolan. Detta vittnar i sin tur om symbiosen mellan formulerings- och reali-
seringsarena och att den lokala arenan måste hantera större materialiserade 
helheter än vad som inryms i enskilda nationella skolpolitiska beslut. 

8.6 Period 5: 1995-1998 
Under denna tid dominerade de tilltagande ekonomiska bekymren skolsty-
relseprotokollen. I bokslutet för 1995 konstaterades att nettounderskottet nått 
den rekordhöga nivån 9,4 miljoner kr. Främsta orsakerna till detta angavs 

                                 
447 SS 1992-05-19, § 60, SS1992-11-17, § 117, SS 1992-12-15, § 134. 
448 Oppositionen påpekade också att skolplanen inte var så konkret som den per definition 
borde vara. 
449 1992-05-19, § 60. 
450 Se t.ex. SS 1993-12-14, § 106 och SS 1994-02-08, § 10. 
451 Ett annat exempel på hur aktiviteter på nationell politisk nivå hanterades på den kommuna-
la är att såväl läroplanskommitténs som betygsberedningens betänkande uppmärksammades i 
skolstyrelsen SS 1992-10-20, § 112. Ärendena behandlades i AU. 
452 SS 1994-10-11, § 69, SS 1994-06-20, § 43. 
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vara kostnaden för elever i behov av särskilt stöd och gymnasieskolans un-
derskott.453  Den första av dessa orsaker indikerar en terminologisk förskjut-
ning i riktning mot att allt mer tala om just ”elever i behov av särskilt stöd”, 
något jag återkommer till. Kommunens svårighet att prognostisera utgifterna 
på skolsidan var något som skulle visa sig få omfattande konsekvenser. Av-
görande för den kommande utvecklingen var revisorernas hårda kritik av den 
stora differensen mellan prognostiserade budgetavvikelsen, på 2 mkr, och 
den faktiska. De menade att allt sammantaget ”…tyder på en undermålig 
styrning, planering och uppföljning av den ekonomiska utvecklingen inom 
skolstyrelsens verksamhetsområde”.454 Revisorerna ansåg att omedelbara 
åtgärder måste vidtas för att förbättra kontrollen och uppföljningen av verk-
samheten. Skolstyrelsen markerade i en returnerande skrivelse att skolkonto-
ret och verksamhetsansvariga i fortsättningen skulle rapportera eventuella 
avvikelser från budgeten till varje skolstyrelsesammanträde. Dessutom för-
stärktes skolkontoret personellt.455  

Problemen var emellertid inte lösta i och med detta. Budgetutfallet för 
1996 kom att visa ett totalt nettounderskott på oprognostiserade 23 Mkr. 
Detta kom att få omfattande konsekvenser. Till att börja med omorganisera-
des nämndarbetet.456 Resultatet blev tre funktionsinriktade nämnder, med 
åtföljande omorganisering i förvaltningsorganisationen.457 Därtill fick såväl 
politiker som tjänstemän lämna sina tjänster genom omplaceringar eller av-
sked.458 Efter omorganiseringen kom budgetuppföljningen att få ett mer be-
gränsat utrymme i nämndprotokollen, även om man fortsättningsvis kan ta 
del av kvartalsrapporter, som börjar redovisas i protokollen fr.o.m. 1997.459 
Rapporteringen ändrade också karaktär.460 

Den nya nämndindelningen föranledde också förvaltningen att presentera 
ett nytt förslag gällande formerna för uppföljning och utvärdering.461 Jag har 
tidigare konstaterat att mål- och resultatstyrningen hängde intimt samman 
med frågan om utvärderingar. För att få en känsla av hur mycket utvärde-

                                 
453 SS 1996-03-05, § 26. 
454 Skolstyrelsen kritiserades också för att den inte till fullo utnyttjade den nya kodplanens och 
det nya ekonomisystemets möjligheter när det gällde redovisning och rapportuttag. Även 
bristen på ekonomiadministrativa resurser inom skolförvaltningen kritiserades. 
455 SS 1996-04-23, § 33. 
456 SS 1997-03-11, § 3, SS 1997-03-11, § 17. 
457 En för barnomsorg, en för gymnasiet, vuxenutbildningen, arbetsmarknads- och flykting-
frågor och en för övriga verksamheter. Efter omorganiseringen syns detta i mitt eget arbete 
eftersom jag inte längre använder SS (för SkolStyrelse), utan UAN (för Utbildnings- och 
Arbetsmarknadsnämnd). SS 1997-06-10, § 38, SS 1998-01-12, § 10. 
458 Såväl ordföranden i skolstyrelsen, som skolchefen och kontorschefen slutade. Huruvida de 
gjorde detta frivilligt eller inte råder det delade uppfattningar om. Det viktiga här är emellertid 
inte det ena eller det andra, utan att ekonomin framtvingade förändringar i persongalleriet, 
något som i sin tur kom att få konsekvenser ute i verksamheterna. 
459 SS 1997-04-29, § 19. 
460 Se t.ex. UAN 1998-08-18, § 62 och UAN, 1998-10-27, § 78. 
461 UAN 1998-06-09, § 45. 
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ringar som egentligen gjordes i Backsippeby räcker det att hänvisa till ett 
enda ärende.462 I detta ärende konstaterades att kommunen utöver de egna 
utvärderingarna också utvärderats av såväl Skolverket, en extern utvärdera-
re463 och LO. Ärendet visar inte bara den totala tilltron till vad utvärderingar 
skulle kunna bidra med,464 utan vittnar samtidigt om att det finns en inbyggd 
problematik i systemet och som handlar om den politiska kontexten. Samma 
resultat användes olika av partierna beroende på det politiska syftet.465 Den 
ökade partipolitiseringen höll i sig och arbetet med den nya skolplanen talar 
sitt tydliga språk. Skolplanen för mandatperioden 1995-1998 var för första 
gången uppe till behandling i nämnden i november 1995. Redan då förelåg 
en oenighet mellan blocken, både när det gällde innehåll och form. Social-
demokraterna menade att skolplanen fått hård kritik av nästan samtliga re-
missinstanser. Partiet fortsatte att åberopa nationella dokument för att kritise-
ra sina motståndare. Denna gång hänvisades det till skollagens krav. Man 
menade att skolplanen i allt för hög utsträckning dominerades av läroplanens 
värdeord och målbeskrivningar. I stället borde den fokusera på kommunens 
åtgärder, för att uppnå de nationella målen. Den tidigare bevittnade samar-
betsandan fanns inte längre kvar.466 I stället blossade stridigheter upp inte 
bara mellan blocken, utan också inom majoriteten.467 468  

Möjligen var det den ekonomiska krisen och allt som följde i dess spår 
som gjorde att det individuella programmet var närmast osynligt i skolstyrel-
seprotokollen under den inledande delen av denna mandatperiod. En annan 
tänkbar anledning är den tidigare uppmärksammade fokusförskjutningen till 
”elever i behov av särskilt stöd”469 och inriktning på de tidigaste skolåldrar-

                                 
462 SS 1995-06-20, § 44 Utvärdering av skolans verksamhet lå 93/94. 
463 Namnet kan av anonymiseringsskäl inte anges.  
464 Det betonades t.ex. att skolstyrelsen hade för avsikt att följa upp implementeringen av de 
nya läroplanerna under vt 1996. 
465 Medan den ena sidan t.ex. lyfte fram att lärarna tog ett stort ansvar för undervisningen och 
lyckades mycket bra trots alla besparingar, så pekade den andra på att det kunde upplevas 
betungande att ställas inför krav på kvalitetsutveckling samtidigt som resurserna skars ned.  
(SS 1995-06-20, § 44) 
466 SS 1995-11-14, § 84.  
467 När kommunstyrelsen återremitterade ärendet hade den borgerliga majoriteten plötsligt två 
förslag. Det ena reviderade förslaget kom från m + c, medan fp hade ett eget. Oppositionen 
vidhöll sina tidigare förslag. (SS 1996-04-10, § 27) Folkpartiet menade att det fanns utrymme 
för att genomföra större ändringar när det gällde skolplanens omfång och uppläggning. Denna 
kritik handlade således, precis som socialdemokraternas, om formfrågan. Skolplanen borde, 
enligt (fp), vara tydligare när det gällde mål, åtgärder och uppföljning. Detta markerades inte 
minst genom en annan lay-out. Det fanns emellertid också innehållsmässiga skillnader. Det 
viktiga här är emellertid inte hur förslagen skiljde sig åt, utan alltså att de gjorde det. 
468Samtidigt stod partierna eniga i att utnyttja de bidrag som kopplades samman med olika 
statliga satsningar. Ett sådant exempel var att kunskapslyftet nådde kommunen i mars 1997. 
(SS 1997-03-11, § 9) Projektet innebar ett klart styrningsförsök från statens sida, som kom att 
få stora konsekvenser för kommunen. Det kalkylerades direkt med statliga bidrag för verk-
samheten.   
469 För tydliga exempel se t.ex. SS 1996-04-23, § 40, ang. utvärdering lå 1994/95, SS 1996-
10-08, § 81 om skolstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 1997-1999, 1996-12-10, § 103, 
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na. Satsningar på gymnasieskolans individuella program omnämndes dock 
som viktiga i det åtgärdsprogram som ingick i det socialdemokratiska försla-
get till skolplan.470 471 Med den nya nämnduppdelningen förändrades proto-
kollen. Från att tidigare ha dominerats av ekonomifrågor blev själva skol-
verksamheten synligare. Ett belysande exempel från mars 1998 handlar om 
att elever som studerat ett år på individuellt program skulle tilldelas 10 extra 
poäng när de sökte till nationellt program.472 Ett annat rapporterade om ele-
ver som inte var behöriga att söka gymnasieskola och uppmärksammar 
gränsdragningsproblematiken mellan grundskola och gymnasium.473 474 Om 
gränsdragningsproblematiken tidigare gällt mellan skola - arbete och mellan 
olika nämnder, så uppenbarar sig här en tredje gråzon; mellan olika delar i 
utbildningssystemet. I protokollen går det också att skymta hur kommunen 
lokalt försöker tillskapa det som senare kom att omnämnas i termer av PRIV.475 

Verksamheten vid gymnasieskolan var, precis som det individuella pro-
grammet, närmast osynlig i protokollen före omorganiseringen av nämnder-
na. Gymnasieskolan förekom i problemskedet i huvudsak476 i samband med 
årliga budgetgenomgångar och i utvärderingsärenden.477 Efter nämnduppdel-
ningen syns den pågående verksamheten på ett helt annat sätt. Ett exempel är när 
gymnasieskolans rektor på ett nämndsammanträde informerade om skolans 
program, valmöjligheter, betyg, organisation och arbetssätt m.m.478 479För första 
gången under de studerade åren presenterades en utvärdering av gymnasie-
skolans verksamhet i termer av kvalitetsmätning. I ärendet redogjordes för 

                                                                                                                                  
om inrättande av en särskild elevstödsenhet och SS 1997-0311, § 7, om en resursklass för 
högstadieelever i behov av särskilt stöd. 
470 SS 1995-11-14, § 84. 
471 Partipolitiseringen när det gäller hur denna svagare elevgrupp skulle tas om hand tycks för 
övrigt ha tilltagit i samma takt som den allmänna retoriken mellan blocken skärptes. De gamla 
honnörsorden om ”en skola för alla” brukades inte lika frekvent längre, men budskapet var det 
samma framför allt i oppositionens argumentation kring bristande satsningar. 
472 UAN, 1998-03-31, § 24. 
473 UAN, 1998-04-28, § 36. 
474 Det var uppskattningsvis 30-35 elever som inte var behöriga och i ärendet preciserades att 
trots att grundskolan har ett fortsatt ansvar för dessa elever så mår de bäst av att lämna grund-
skolan och sina lärare där. I stället skulle de tas om hand av två lärare som arbetat på iv under 
flera år. Huvudmålet var att eleverna skulle bli godkända i de ämnen där de saknade behörig-
het och i mån av plats tillåtas läsa vissa kurser på de nationella programmen. 
475 Programinriktade individuella program. Jämför detta med vad som tidigare skrivits i kapi-
tel 6. 
476 Under perioden syns också ärenden om nya regler gällande samverkan kring gymnasiein-
tag (SS 1997-12-11, § 79) och beslut om att inrätta två specialutformade program vid Back-
sippebys gymnasium (SS 1997-12-11, § 81) 
477 Se t.ex. SS 1996-11-12, § 87, där rektorerna för gymnasieskolan besvarade frågor med 
anledning av utvärderingarna av gymnasieskolan och komvux lå 95/96. 
478 UAN 1998-02-10. 
479 Samma vår rapporterades om sökandetrycket till de olika programmen (UAN 1998-04-28, 
§ 34), om elever som inte är behöriga att söka gymnasieskola (UAN, 1998-04-28, § 36) och 
om program, som p.g.a. för få sökande, var nedläggningshotade. (UAN 1998-03-31, § 28) 
Nämnden fick också rapport om betygsstatistiken för läsåret 1996/97 (UAN 1998-06-09, § 
46) och antog ett barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram. (UAN 1998-06-09, § 44) 
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såväl positiva sidor som negativa, t.ex. att skolan präglas av: ”Duktiga lära-
re, trivsamma lokaler och elever som tar ansvar för sina studier.” Samtidigt 
framgick att lärarna kände en hög grad av stress och orsakerna till detta dis-
kuterades.480 Sammantaget vittnar dessa ärenden om att omorganiseringen av 
skolstyrelsen, med uppdelning i nämnder, innebar att rapporteringen från 
verksamheterna blev tydligare i protokollen. Huruvida den löpande kontak-
ten mellan ansvariga politiker och verksamhetsansvarige rektor och lärare 
förändrades och i sådana fall på vilket sätt ger emellertid inte protokollen 
någon vägledning om.  

8.7 Period 6: 1999-2002 
Denna avslutande period präglades på många sätt av stabilisering. Över lag 
verkar det som att kommunen gått in i en ny fas, där en lokal systemomställ-
ning tycks ha ägt rum. Omställningen när det gällde den ekonomiska styr-
ningen hade passerat sin kulmen och av den partipolitiska splittring som 
rådde tidigare fanns inte mycket kvar. Samtidigt var enskilda statliga styr-
ningsförsök av ekonomisk karaktär klart närvarande i protokollen. Exempel-
vis är det tydligt att den omfattande satsningen på Kunskapslyftet nu gick 
mot sitt slut, med direkta konsekvenser för den kommunala skolbudgeten.481 
Ett annat exempel handlar om läraravtalens betydelse för den kommunala 
ekonomin.482 Det förekom regelbundet skrivningar om att avtalet gjorde det 
svårt att förutse konsekvenserna för den kommunala budgeten.483 De stora 
systemomställningarnas tid tycktes emellertid vara över. Ekonomin är inte 
på samma sätt som tidigare den dominerande frågan i protokollen.  

Att den lokala systemomställningen gått in i en ny fas gällde också för 
målstyrningsarbetet som helhet, där arbetet med att ta fram en ny skolplan är 
belysande. Utan att gå in på händelseutvecklingen i detalj så konstaterar jag 
att den nya nämndorganisationen innebar att fler nämnder var involverade i 
skrivandet av skolplanen. Skolstyrelsen var med andra ord endast en delleve-
rantör till fullmäktige, inte dess huvudleverantör. Processen att ta fram en ny 
plan började därför med att varje nämnd levererade in sina delar till fullmäk-
tige som därefter skulle konstruera en gemensam kappa för de tre nämnder-
na. De tidigare godkända förvaltningsförslagen ersattes emellertid med ett 
helt nytt förslag till gemensam skolplan, framarbetat av förvaltningarna på 
uppdrag av ordföranden i respektive nämnd.484 I stället för att inrymma varje 

                                 
480 UAN 1998-09-29, § 66. 
481 UAN 2001-10-30, § 83, UAN 2001-12-11, § 95 Det är i detta sammanhang också intres-
sant att förvaltningen presenterade en separat skrivelse där den redovisade och förklarade 
effekterna av de statsbidrag som erhållits inom ramen för projektet. 
482 Läraravtalet ÖLA 2000 blev synligt i protokollen fr.o.m. januari 2001. UAN 2001-01-30, § 2. 
483 Se t.ex. ärendet angående verksamhetsplan 2003-2005, UAN 2002-09-24, § 59. 
484 UAN 1999-06-08. 
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nämnds delverksamheter, angav den endast fullmäktiges inriktning på kom-
munens skolverksamhet. Därtill betonades särskilda områden och den inne-
höll anvisningar om styrning, utvärdering och utveckling. Utifrån denna 
ramplan skulle sedan varje enskild nämnd utarbeta mer detaljerade mål i 
samband med att verksamhetsplanerna togs fram. Den tidigare utarbetade 
skolplanen inarbetades i denna. Skolplanerarbetet gick därmed in i en ny fas 
där samordning mellan olika planer blev en huvudfråga på dagordningen.485 
Behovet att skriva skolplaner var inte längre någon självklarhet.486 En annan 
företeelse som vittnar om en ny tidsera är att bruket av termen kvalitet blev 
allt vanligare i den skolpolitiska vokabulären.487  

Om kommunen således rört sig in i en ny fas i fråga om själva styrord-
ningen, så återstår frågan om situationen ute i skolorna. Till att börja med så 
fortsatte den ökade synligheten i protokollen efter omorganisationen under 
denna mandatperiod. Den tidigare rätt knapphändiga information som kon-
centrerats till iv-verksamhetens omfattning, blev nu mer detaljerad. Utöver 
uppgifter om elevantal förekommer också redogörelser för behörighetsnivån 
på de elever som gick på individuella program.488 I början av år 2000 beslu-
tade nämnden därtill att genomföra en omfattande undersökning om avhop-
pen från gymnasieskolan.489 Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra in-
tervjuer med samtliga avhoppare, ge förslag till ökat samarbete med grund-
skoleförvaltningen när det gällde syv-verksamheten på grundskolan, under-
söka möjligheten till tidigare kontakt mellan skola och föräldrar gällande 
framtida studie- och yrkesval, redovisa förutsättningar för parallellstudier på 
iv och nationella program samt ge förslag till hur felval skulle kunna upp-
täckas tidigare.490 I december 2001 beslutades att elever som studerade på 

                                 
485 För hela skolplaneutvecklingen se UAN 1999-06-08, § 43, UAN 1999-11-02, § 77, UAN 
2000-03-21, § 22 
486 Notervärt är att Utbildningsnämnden (som den då hette) år 2004 inte längre fann någon 
anledning att arbeta fram en fristående skolplan, vid sidan av kommunplan och verksamhets-
plan. (UN 2004-11-23, § 65) 
På detta sätt föregick kommunen det nationella beslutet att avskaffa kravet på skolplan. 
487 Kvalitet förekommer i sammansättningar med -granskningar, -mätningar och -arbete. Att 
bruket av termen kvalitet var allmänt förekommande framgår t.ex. av att Skolverket genom-
förde en kvalitetsgranskning under 3-14 april 2000. (UAN 2000-03-21, § 28, UAN 2000-04-
25, § 33, UAN 2000-09-26, § 65) Någon månad senare presenterades också Gymnasiebaro-
metern (som funnits sedan 1996), denna gång i termer av kvalitetsmätning på skolorna inom 
kommunens regionala samarbetsorgan. Resultatet skulle också, enligt ärendet, kunna använ-
das i det lokala kvalitetsarbetet. (UAN 2000-06-13, § 51, UAN 2000-09-26, § 64) 2002 an-
ordnades också en kvalitetsuppföljningsdag på gymnasiet/komvux. (UAN 2002-09-24, § 60) 
Att iakttagelsen äger generell relevans framkommer i Hans Nytells avhandling Från kvalitets-
idé till kvalitetsregim: om statlig styrning av skolan. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2006.   
488 UAN 1999-06-06, § 49. 
489 Bakgrunden var de larmrapporter som kommit från Skolverket, liksom det faktum att 
många elever i Backsippeby inte klarade att slutföra studier på nationella program utan i 
stället övergick till iv. 
490 Primärt skulle undersökningarna syfta till bättre tillvaratagande av elevernas individuella 
förutsättningar. Sekundärt skulle de ekonomiska effekterna beaktas. (UAN 2000-01-18, § 7, 
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individuella program skulle få hjälp att utvecklas i sin lärprocess. Ett verktyg 
för detta var en portfoliometod som skulle utvecklas tillsammans med ele-
verna under året.491  

Att iv-verksamheten på detta sätt framträder tydligare kan ha med omorgani-
seringen att göra. Ute i skolverksamheten ersattes tidigare nyckelpersoner av 
nya. I en rapport från utvecklingsledaren på det individuella programmet presen-
terades inte bara verksamheten, nämnden fick också veta att personalen påbörjat 
ett arbete med att konkretisera de mål som riksdag, regeringen och kommun gett 
dem i uppdrag att utföra.492 Med ny rollbesättning brukar följa nya initiativ 
och därigenom kan synligheten öka. Det fanns fler aktörer som ville sätta sin 
prägel på verksamheten. En av dessa var gymnasieskolans nya rektor. I ett 
ärende om en ny arbetsorganisation på gymnasiet redogjordes för hur arbetet 
lagts upp inför läsåret 2001-2002. Bland annat uppmärksammades en sche-
maomläggning där halva arbetsveckan följde en traditionell indelning, me-
dan andra halvan lästes tematiskt. I ärendet redogjordes också för hur skol-
ledningen skulle arbeta liksom andra nyheter för det kommande året.493   

Ett annat skäl till iv:s synlighet i protokollen kan vara att programmet 
börjat uppmärksammats som ett nationellt politiskt problem, efter de nya och 
strängare intagningsreglerna till gymnasiet införts. Värt att påminna om är 
att detta kommunala skede ligger tidsmässigt i fas med det då den nationella 
reformuleringsfasen började. Jag har genomgående försökt visa att föränd-
ringar på den nationella arenan framtvingar insatser på den lokala. Så var det 
också för gymnasieskolan under denna mandatperiod som inleddes med ett 
omfattande riksdagsbeslut gällande gymnasieskolans inriktningar och pro-
grammål m.m. Såväl detta beslut som närliggande propositioner och efterföl-
jande skolverksarbete följdes av nämnden.494 Arbetet med att läsa av vad som 
skedde på riksplanet fortsatte därigenom alltjämt. Än en gång tvingades 
kommunen konstatera att en utbyggnad skulle bli nödvändig och avsatte 
medel för detta.495 Även om mycket således hade förändrats under årtionde-
nas gång stod den nya rollbesättningen vid gymnasieskolan och i nämnden 
inför delvis samma problem som tidigare.  

                                                                                                                                  
UAN 2000-02-22, § 16) Ärendet avrapporterades för nämnden i juni. (UAN 2000-06-13, § 
47) 
491 UAN 2001- 12-11, § 91. 
492 UAN 2001-10-30, § 74. Iv-programmet fick också från hösten 2000 en egen skolsköterska 
på halvtid. (UAN 2000-08-15, § 60) 
493 UAN 2001-08-21, § 56. 
494 UAN 1999-09-28, § 71, UAN 1999-12-14, § 84. 
495 UAN 2002-02-26, § 7. 
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8.8 Sammanfattande diskussion 
Det individuella programmet i Backsippeby inrättades formellt först 1992. 
För den som följer protokollen från 1983 är det emellertid tydligt att verk-
samheten var en fortsättning på arbetet i Ungdomsverksamheten. Redan 
innan iv startade erbjöds studievägledning, praktikplatser, ungdomsplatser 
och specialundervisning och där arbetsmarknadsdelen var den dominerande. 
Kommunen hade således en struktur för hur den aktuella ungdomsgruppen 
togs omhand och de verksamma aktörerna följde med in i den nya fasen, där 
uppgiften var att göra verksamheten mer skolinriktad. I protokollen framgår 
att personalen, tillsammans med gymnasieskolans rektor, utarbetade en ram-
plan för verksamheten, men därefter var iv under större delen av perioden 
tämligen osynligt i protokollen. Orsaken är att verksamheten var decentrali-
serad, till skolnivå. Av protokollen framgår också att gymnasieskolan var 
förhållandevis nyinrättad när gymnasiereformen skulle implementeras. Den 
drogs därmed in i ett omstöpningsarbete innan den hunnit utarbeta några 
fasta rutiner. Med gymnasiereformen och det individuella programmet följde 
en ny fas i skolans arbete.  

Redan tidigare hade det skolkommunala arbetet gått in i ett omställnings-
arbete, från centraliserad regelstyrning till decentraliserad mål- och resultat-
styrning och alldeles särskilt gällande en ny ekonomisk styrning. Det verkar 
inte ha vållat kommunen några påtagliga bekymmer att klara av förändring-
arna i den juridiska styrningen, d.v.s. att få ”orden” i lagar och förordningar 
att via lokala dokument transformeras till levd verksamhet. Däremot är det 
påfallande att omställningen när det gäller den ekonomiska styrningen in-
rymde utmaningar av en helt annan karaktär. Detta förändringsarbete innebar 
att ställa om statbidragsflödet, från detaljerade öronmärkta bidrag, till att så 
småningom själva fördela en påse statliga pengar som skulle täcka allt. Sam-
tidigt minskade också de statliga anslagen totalt sett. I protokollen går det att 
ta del av hur svårt det var att prognostisera de ekonomiska konsekvenserna 
av hela styrsystemomställningen. Problemen präglade det skolkommunala 
arbetet under många år, vilket också kom att påverka omställningen av verk-
samheterna.  

Om allt detta vittnar protokollen. Det går med deras hjälp att få fatt på 
konkreta möten mellan statliga visioner och kommunal genomförandeprak-
tik. Genom de olika perioderna framträder tydligt att detta med ”att göra 
skola” på realiseringsarenan är direkt sammanlänkat med aktiviteter på for-
muleringsarenan. Aktiviteterna i skolstyrelsen präglas av att genomgående 
transformera beslut som hade fattats och förbereda genomförandearbetet för 
beslut som skulle komma att fattas på nationell nivå. Samtidigt som detta 
vittnar om en relationell aspekt av aktiviteterna framträder också den multi-
temporala. Att ständigt bevaka vad som beslutats och vad som förväntades 
komma handlar om att hantera balansakten mellan framtid och förflutenhet. 
Det handlar om att transformera de formella texterna till materialiserade 
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realiteter, samt att få nya statliga beslut att harmoniera med de konkreta 
verksamheterna som många gånger är kvarlevor av tidigare beslut. Relatio-
nen mellan Ungdomsverksamheten och det individuella programmet är ett 
tydligt exempel på det som tidigare benämnts som intertextualitet i praktik. I 
just detta fall går det därtill att tala om en harmonierande intertextualitet som 
verkade till förmån för genomförandet av iv. I andra fall kunde det emeller-
tid röra sig om disharmonier, vilket t.ex. blir synligt gällande gränsdragning-
en mellan utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik. Hanterandet av ar-
betslösa ungdomar ställs inte med lätthet om till skola, eftersom detta utma-
nar rådande strukturer över nämndgränser och relationen mellan olika statli-
ga myndigheter. Genom att följa utvecklingen av iv över tid går det på detta 
sätt att få en inblick i den lagrade tidens betydelse för hur realiseringen i det 
enskilda fallet tog gestalt. En viktig stämma saknas emellertid i den fler-
stämmiga sången. Aktörerna är med några få undantag osynliga i protokollen 
De säger därmed ingenting om den sociala aspekten av aktiviteterna, om 
realiseringens inre gestaltande. Detta leder fram till den avslutande frågan, 
om vad det är som protokollen inte låter oss se och hur detta påverkar kon-
struktionsarbetet. 

Genom kapitlet har jag med den linjära tidens hjälp tecknat en händelse-
utveckling under 20 år och där det individuella programmets, gymnasiesko-
lans och styrsystemets utveckling vävs samman. Under förutsättning att 
mina sammanfogningar är korrekta har jag med protokollens hjälp konstrue-
rat en ramberättelse för hur det gick till när det individuella programmet tog 
konkret gestalt. Obesvarade frågor är dock: Vilken betydelse hade det att det 
fanns en verksamhet att bygga vidare på? Om det tidigare hade handlat om 
sysselsättningsåtgärder för arbetslös ungdom och nu skulle bli mer renodlat 
skola, vilken betydelse hade då rollbesättningen på programmet, uppdelat i 
lärare och studie- och yrkesvägledare? Vilken betydelse hade frånvaron av 
statlig reglering? Vilka elever fanns där och hur påverkade elevgruppen i sig 
verksamhetens utformning? Hur tänkte rektor och personalen vid iv om 
skillnaden mellan ungdomsuppföljning och skolverksamhet? Hur gjorde de 
för att bygga upp det nya programmet och hur upplevde de egentligen gräns-
dragningen gentemot den nya gymnasieskolan? Vilka konsekvenser hade 
t.ex. gymnasieskolans totala omställningsarbete för arbetet på iv? Om detta 
berättar protokollen inget alls. De berättar inte heller något om vad de delta-
gande aktörerna kände, tyckte och tänkte om olika förändringar och om hur 
de mer detaljerat ”gjorde skola”.  

Av protokollen får man uppfattningen att skolstyrelsen dominerades av ett 
antal starka aktörer. Hur var det egentligen med detta och vilken betydelse hade 
det vilka politikerna var? Hur såg det allmänna politiska klimatet ut? Hur upp-
levde de skolverksamma relationen till politikerna? Hade det över huvud taget 
någon betydelse att verksamheten var politiskt styrd? Var avgjordes ärendena i 
realiteten, var det i de politiska nämnderna, eller fanns det andra arenor för 
beslut? I protokollen förekommer såväl skolchefen som kontorschefen indi-
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rekt genom att de får uppdrag, samt levererar underlag. Men vilken betydelse 
hade verksamheten vid skolkontoret för skolverksamheten? Och vilken be-
tydelse hade den för skolstyrelsen? Vad betydde detta mellanled mellan 
nämnd och verksamhet för arbetet med det individuella programmet? Spela-
de rektorn någon roll för gymnasieskolans och iv:s utveckling? Och vilken 
betydelse hade personsammansättningen inom iv för arbetet med att inrätta 
det individuella programmet i Backsippeby? Alla dessa frågor ligger obesva-
rade efter genomgången. För att fördjupa kunskaperna om såväl händelseut-
vecklingen som styrsystemets konkreta gestaltning krävs källor av en helt 
annan karaktär.  
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Kapitel 9 Intervjuer med aktörer i Backsippeby 

9.1 Inledning  

9.1.1 Frågeställningar  
Utgångspunkten för denna delstudie är att kommunala aktiviteter tar gestalt 
genom handlande och kännande aktörer. Därför får åtta enskilda aktörer 
träda fram för att om möjligt få aktiviteterna att fyllas med liv. Intervjuper-
sonerna är valda med utgångspunkt i att det är de, som på olika delarenor, 
var ansvariga för programmets inrättande i kommunen. När jag sökte upp 
dem var det med en förhoppning om att kunna få svar på de frågor som fanns 
kvar efter genomgången av skolstyrelseprotokollen och som avslutade det 
tidigare kapitlet. Gemensamt för dessa frågor är att samtliga på ett mer detal-
jerat sätt handlar om hur det gick till när det individuella programmet reali-
serades i Backsippeby och vad det var som hade betydelse för hur realise-
ringen tog konkret gestalt. Detta är också delstudiens övergripande fråge-
ställningar. Studien öppnar också upp för en diskussion om hur förflutenhe-
ten låter sig rekonstrueras.  

9.1.2 Metodologiska utgångspunkter 

Skolstyrelseprotokollen inrymde uppgifter om att genomförandesvaret gäl-
lande det individuella programmet delegerades till de verksamma på pro-
grammet. Redan innan protokollstudien genomfördes hade också den ansva-
rige rektorn och den programansvarige berättat om detta. Att komplettera 
protokollsgenomgången med en intervjustudie framstod därför som en väg 
att på ett mer detaljerat sätt få kunskap om hur det gick till när det individu-
ella programmet realiserades i Backsippeby.496 En första fråga blev vilken 
period inom iv:s historia som skulle studeras. Av protokollsgenomgången 
har det framgått att iv 1992 och 2002 såg olika ut. Under den mellanliggande 
perioden hände åtskilligt, på såväl statlig som lokal nivå som påverkade var-
dagen. Den ursprungliga personuppsättningen förändrades också över tid. 
För att kunna hålla samman berättelsen och upprätthålla trovärdigheten rik-

                                 
496 Inom historievetenskapen har intresset för intervjuer med kvarlevande generellt ökat i takt 
med att intresset för den nära historien också ökat.  Se t.ex. Thurén, T. (1997). Källkritik. 1 
uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell, där denne redogör för den brittiske historikern Paul 
Thompsons modifieringar av det traditionella kravet på källornas samtidighet. 
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tades därför uppmärksamheten mot ett mer begränsat skede i utvecklingen. 
Med protokollens vägledning valde jag att lägga betoningen på 1990-talets 
inledning och transformeringen av Ungdomsverksamheten till iv-
verksamhet. Aktörerna kan därigenom fungera som vittnen till ett och sam-
ma skede och genom deras berättelser går det inte endast att studera samma 
verksamhet ur olika perspektiv. Det blir också möjligt att studera hur de 
upplevde varandra. Med avgränsningen blir det därigenom också möjligt att 
besvara frågor av mer relationell karaktär.  

Nästa fråga handlade om vilka och hur många aktörer som skulle inter-
vjuas. Mina första intervjuer gjordes utifrån en blandning av urvalskriterier 
som brukar kallas ”convenience” och ”opportunistic”.497 De två aktörer 
(rektor och den programansvarige) som jag tidigare hade intervjuat p.g.a. 
deras tillgänglighet visade sig också vara två huvudpersoner under den peri-
od som valts. Båda ställde upp för ytterligare intervjuer. Denna gång inter-
vjuades var och en för sig och där båda, utöver att berätta om iv i Bacskip-
peby, delgav sina professionella livshistorier.498 Intervjuerna ledde vidare till 
nya. Om jag ”…verkligen ville få en bild av hur det gick till” menade båda 
att skolchefen,499 den programansvariges kollega500 och en studie- och yrkes-
vägledare501 borde intervjuas. Skolchefen pekade i sin tur på betydelsen av 
kontorschefen502 och studie- och yrkesvägledaren503 vittnade om att de varit 
två, med olika inriktning. Utöver dessa nämndes återkommande att det var 
en och samma sekreterare504 som arbetat på skolförvaltningen under hela min 
undersökningsperiod och som skrivit så gott som samtliga skolstyrelseproto-
koll. De vidare urvalen gjordes på detta sätt i form av en snöbollseffekt. Var-
je ny aktör fungerade som successiv dörröppnare, genom att ställa upp som 
referens i fall att någon skulle tveka att delta. Sökandet efter fler relevanta 
nyckelpersoner tog ett naturligt slut då det kom till politikerna i nämnden. 
De var antingen döda eller allt för sjuka för att kunna svara på några frågor. 
När det gällde hur många aktörer som skulle tas med från skolförvaltningen 
satte tid och utrymme gränserna. Intervjustudierna avgränsades till de åtta 
som nämnts.  

När det gäller själva arbetet med intervjuerna så kontaktades aktörerna, 
utom då det gällde skolchefen,505 via telefon.  Jag beskrev kortfattat vem jag 

                                 
497 Goodson, I. & Sikes, P. J. (2001). Life history Research in Educational Settings: learning 
from lives. Buckingham: Open University Press, s 24-25. 
498 Intervju med den programansvarige gjordes 2007-04-1, intervju med rektor gjordes 2007-
05-14. 
499 Intervju med skolchefen gjordes 2007-05-31. 
500 Intervju med lärare på iv gjordes 2007-06-18. 
501 Intervju med studie- och yrkesvägledare I gjordes2007-05-02. 
502 Intervju med kontorschefen gjordes 07-07-01. 
503 Intervju med studie- och yrkesvägledare II gjordes 07-07-04. 
504 Intervju med sekreteraren gjordes 07-05-22. 
505 Orsaken till detta var att skolchefen kunde förväntas vara avvisande mot den som ville 
ställa frågor om denna period, eftersom det gällde en turbulent period i kommunen. Därför 
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var och att jag arbetade med en avhandling där jag i en delstudie intresserade 
mig för just den verksamhet de själva arbetat i eller i anslutning till och att 
jag undrade om jag kunde få träffa dem för en intervju. Alla tackade ja vid 
första kontakten och jag skickade dem utifrån detta ett skriftligt material där 
jag först presenterade studien som helhet och försäkrade deltagarna anony-
mitet. Därefter beskrev jag bakgrunden till studien och varför jag valt att 
söka upp just den enskilde personen. Jag listade några teman och intressanta 
frågeområden kring vilka vårt samtal skulle kunna föras. På detta sätt blev 
det möjligt för dem att förbereda sig för intervjutillfällena. Jag poängterade 
samtidigt att de inte behövde ha svar på allt utan att frågorna kunde ses som 
exempel. De fick gärna komma med egna initiativ utifrån funderingar som 
skulle kunna dyka upp när de tänkte sig tillbaka. Jag tog också upp att jag 
var intresserad av deras professionella förflutna och önskade samtala om 
detta om de inte misstyckte. 

Jag lät intervjupersonerna bestämma plats eller form för vårt möte. I fyra 
fall träffades vi hemma hos intervjupersonerna. I ett fall träffades vi hemma 
hos mig, en träffade jag på dennes tjänsterum, en i personalrummet på ett 
bibliotek och en intervju utfördes på telefon. Som regel träffades vi ca två 
timmar. Att låta intervjupersonerna välja plats var en viktig del av att få in-
tervjupersonerna att känna sig bekväma med att prata med mig. Goodson & 
Sikes skriver: 

Life history is an approach best suited to people who are able to listen atten-
tively and beyond what is actually being said, and who can ask permittent 
questions in a non threating manner. It demands the willingness to share 
one´s own experiences, if this seems appropriate, and, of supreme import-
ance, it requires the researcher to be the sort of person that people want to 
talk to.506 

 
Det var inget problem att få intervjupersonerna att berätta. Frågan var emel-
lertid om och hur jag skulle styra deras berättelser. Berättelserna skulle ju 
inte handla om allt. De skulle handla om kommunens realiseringsarbete un-
der 1990-talet och den eventuella betydelsen av tidigare erfarenheter. Enligt 
tidigare utgångspunkter valde jag att betrakta intervjuerna utifrån att kunska-
pen skapas relationellt. Med ett sådant perspektiv blir det t.ex. irrelevant 
huruvida frågorna är ledande eller inte. Det viktiga är om frågorna leder i 
relevanta riktningar och om de kan bidra till att skapa ny kunskap. Genom 
att fråga om personen mindes en viss händelse, t.ex. att skolans personal 
reste på internat och att under samtalets gång följa med i känsloupplevelser, 

                                                                                                                                  
ville jag att han skulle kunna få ta del av mitt syfte med studien i lugn och ro innan jag kon-
taktade honom. Den första kontakten togs därför genom brev. 
506 Goodson, I. & Sikes, P. J. (2001). Life history Research in Educational Settings: learning 
from lives. Buckingham: Open University Press, s 20. 
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kunde mötet öppna upp för mer än det på förhand givna, samtidigt som resan 
hade en yttre ram.  

Alla samtal inrymmer en risk för narrativ smitta, d.v.s. att min berättelse 
skulle kunna påverka den intervjuades.507 Samtidigt som jag tog upp teman 
var jag därför noggrann med att vid nya frågeställningar endast kortfattat 
peka på mina iakttagelser för att därefter lämnade över till informanterna att 
själva berätta om sina minnesbilder. De var ofta noggranna med att påpeka 
om de inte mindes och hade som regel inga problem att säga ”nej, det tycker 
jag inte” om det jag frågade om inte stämde med deras upplevelser. För att 
hjälpa till att få igång berättelser brukade jag börja med en tidsaxel där jag 
satte ned tidsramarna för iv-perioden. Jag bad dem sedan berätta om sina 
egna tidsramar, när de började och slutade, och vad de gjorde innan de kom 
till iv samt vad de gjorde nu. Successivt öppnade berättelserna upp för nya 
teman att träda in. Intervjuerna gjordes i medvetenhet om att liv inte levs 
som färdiga berättelser, utan att detta är efterhandskonstruktioner och där 
intervjupersonen väljer vad den berättar om. Det var därför fascinerande att 
så gott som samtliga hade ansträngt sig för att styrka sin egen, och därige-
nom min, berättelse med dokument som de hade kvar från den tiden. Rek-
torn kompletterade också intervjun med att skriva ned sina egna minnesbil-
der. Samtliga intervjuer spelades in på band, utom då bandspelaren i ett fall 
gick sönder, vilket naturligtvis påverkade detaljeringsgraden i anteckningar-
na.  

Mötet med aktörerna innebar också att utarbeta ett etiskt förhållningssätt 
till de deltagande. Många berättade öppenhjärtligt och jag var genomgående 
noggrann med att anteckna vad som fick tas med och vad som skulle lämnas 
utanför. Jag använde också deras olika berättelser för att jämföra upplevel-
serna. Eftersom den färdiga texten är ett resultat av ett samarbete med aktö-
rerna har också samtliga intervjupersoner erbjudits att läsa och kommentera 
texten, d.v.s. de har inte bara sett de enskilda citaten, utan också de samman-
hang där de ingår. Alla utom en valde också att kommentera den. Synpunk-
terna handlade ofta om förslag till ytterligare anonymisering. Det kunde t.ex. 
gälla specifika benämningar av verksamheter som kunde verka identifieran-
de. Det kunde också handla om att de ville tydliggöra något som inte var 
riktigt klart i olika citat. De olika synpunkterna har beaktats. Gjorda ändring-
ar förändrade dock inte innebörden i min ursprungliga text. Till de etiska 
frågorna hör också att jag hanterar anonymiteten genom att arbeta med fing-
erade namn, könstillhörigheten kan vara bytt och i några sammanhang har 
detaljerade beskrivningar av personer och verksamheter tonats ned, för att 
inte fungera avslöjande. Samtidigt finns de med eftersom de är belysande. 

                                 
507 Om narrativ smitta, se vidare Thurén, T. (1997). Källkritik. 1 uppl. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell, s 52. 
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Precis som Ehn och Klein skriver så är det lätt att bli förhäxad av det man 
vill förstå.508 Jag hade, som regel, inga problem att få personerna att tala, 
snarare tvingades jag lära mig att inte komma in på allt. När de första inter-
vjuerna transkriberades blev det t.ex. uppenbart att jag var tvungen att byta 
förhållningssätt. Att samtala i alla möjliga riktningar innebar oändligt med 
timmar av renskrivning av fakta som var helt irrelevanta. Jag började därför 
sortera mina spontana frågor, till att inte inrymma sådant som jag visste var 
sidospår. Alla intervjuer skrevs ut, i detalj. Jag var noga med att utskrifterna 
skulle inrymma betoningar och stämningslägen och att citaten skulle låta så 
som de talade. Fördelen med detta är att det är lätt att i efterhand komma in i 
materialet. Problemet är att när citaten används kan de verka ”pratiga” i för-
hållande till den nya kontext där de används. Jag har därför redigerat bort 
ljud och ord som inte har någon meningsbärande betydelse (t.ex. eeeh och 
ord som liksom och alltså) i den färdiga texten. Jag har dock valt att behålla 
citaten tal-lika.   

Om mötet med intervjupersonerna var en första metodologisk utmaning, 
var överföringen från den muntliga till den skriftliga texten således en annan. 
Jag arbetade i två steg. I ett första skede gjordes en tematisk sortering av alla 
citat som handlade om samma sak. I ett andra skede konstruerades, utifrån 
dessa, den berättelse som går igen i kapitlet. Efter att ha tillfrågat olika läsare 
om synpunkter på hur jag skulle gå vidare med kapitlet kommenterade samt-
liga att jag borde behålla den fylliga berättelsen så som den var. Även om 
framställningen därmed blev lång så kunde jag med detta ge liv åt realise-
ringsaktiviteterna. Jag valde därför att behålla texten som den var.  

Att tranformera erfarenhet till text är som tidigare påpekats ett konstruk-
tionsarbete med potentiella problem. Ehn & Klein menar att om man under 
fältarbetet varit förhäxad, förvandlas etnografen i skrivfasen själv till häxa: 

…som med hemliga ritualer och knep försöker åstadkomma en textverklig-
het, där hon med mystiska medel kan få nästan vad som helst att hända. Skri-
vandet är ett häxeri med ordets makt.509 

 
Och, påpekar Ehn och Klein, det är inte bara den skrivna sammanfogningen 
av texten som kan utgöra ett problem. Även reflexiviteten verkar fullkomligt 
kontrollerad. Forskaren presenterar bara det av sig själv som denne vill ska 
synas. Det gäller därför att kunna skildra såväl en annan kultur som sitt eget 
förvirrade kunskapssökande, att kombinera inlevelse med reflexiv distans.510  

Genom att arbetet av olika anledningar drog ut på tiden har jag kunnat 
”kliva i och ur” texterna, återkomma till dem och läsa dem med nya, mer 
distanserade och kritiska ögon. Potentialen i livshistorieansatsen framträder 

                                 
508 Ehn, B. & Klein, B. (1994). Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet. 
Stockholm: Carlssons. 
509 Ibid, s 26. 
510 Ibid, s 26. 
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tydligt, liksom att metoden kräver betydligt mer än att stanna vid åtta inter-
vjuer där frågorna påverkades av den tidigare protokollsgenomgången.  
Samtidigt som det som berättades på ett sätt fördjupar kunskaperna om styr-
ningens gestaltning kan det finnas områden som jag med min källkritiska 
besatthet missade. Vad hade hänt om de fått berätta helt fritt om hur det gick 
till när iv tog konkret gestalt?511 Det kan inte uteslutas att de då berättat om 
andra saker. De berättade av naturliga skäl om sådant de trodde jag ville veta 
något om, kanske inte om andra saker som de själva upplevde som relevanta. 
Jag gjorde trots allt inte en etnografisk studie, utan en historisk fallstudie 
med vittnen som berättade i efterhand.  

9.1.3 Persongalleri512 

I skolstyrelsen fanns vid denna tid 11 ledamöter och lika många ersättare.513 
Av dessa var ingen heltidsarvoderad, utan samtliga hade sin huvudsakliga 
försörjning från andra arbeten. Under huvuddelen av den tid jag studerar 
hade kommunen en och samma ordförande (Pettersson) och en ledande op-
positionspolitiker (Svensson). Så hade det varit i decennier. Personerna om-
nämns frekvent i de olika berättelserna, men för att markera att jag inte träf-
fat dem personligen (eftersom den ene är avliden och den andre som hans 
hustru formulerade det ”…är levande, men bortom tid och rum”) har jag 
valt att benämna dem vid deras efternamn. Ytterligare en politiker förekom-
mer i berättelsen och det är efterträdaren till ordföranden (Sjöström).  

Hela skolförvaltningen, skolkontor och skolor inkluderade, hade ca 520 
årsarbetare. Då är också grundskolorna inräknade i statistiken. Helheten har 
betydelse eftersom såväl beslutsfattande som administration, och därigenom 
ekonomin, fram till 1998 var sammanhållen i kommunen. Därefter delades 
skoladministrationen organisatoriskt upp i mindre delar. För de enskilda 
delarenorna räknas emellertid ca 20 tjänster514 till skolkontoret (förvaltnings-
chefen inkluderad). Ca hälften av dessa arbetade med skolsjukvård eller 
skolmåltider, medan andra halvan sysslade med mer allmänt inriktade upp-
gifter.515 Det var med andra ord ingen kolossal skolförvaltning, utan det mes-
ta sköttes av skolchefen (Lars) och kontorschefen (Håkan), som till sin hjälp 
hade en skolkamrer/sekreterare (Ulla). När skolchefen av olika anledningar 
slutade i kommunen trädde en ersättare in. Denne ersättare (Greger) är ing-

                                 
511 Rektor skrev dock ner sina minnesbilder från den aktuella tiden, vilket skulle kunna ses 
som en slags memoarer skrivna i efterhand. Detta öppnar i sig upp för ytterligare källkritiska 
frågor, men vittnar samtidigt om att det inte bara var jag som i intervjusituationen styrde vad 
de berättade. 
512 Om inte annat anges baseras genomgången på Backsippebys förvaltnings- och nämndor-
ganisation med avstämningstidpunkt 1994-01-01 
513 Enligt Reglemente för skolstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 § 129. 
514 Alla tjänster är inte fulla tjänster och beräkningarna är gjorda i årsarbetstid. Jag har emel-
lertid försökt att omvandla siffrorna till personer. 
515 Av dessa var 3 löneassistenter och två kanslister.  
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en central person i berättelsen, men är ändå en viktig gestalt i persongalleri-
et. 

På gymnasieskolan, som också var kommunens enda, verkade ca 60 lära-
re och annan pedagogisk personal, t.ex. tre syo-konsulenter. Där fanns också 
en kurator och en skolsköterska, samt skolmålstidspersonal. Den administra-
tiva personalen bestod utöver rektor av ett drygt tiotal personer. Av alla des-
sa har jag valt att låta personalen på iv träda fram som enskilda yrkesutövan-
de personer. Där återfinns den programansvarige516 på iv (Birger) och den-
nes lärarkollega (Katarina). Här möter vi även de två studie- och yrkevägle-
darna (Lena) och (Elisabeth). Som ansvarig för gymnasieskolan som helhet 
återfinner vi rektor (Margareta). I berättelsen skymtar också dennes ersättare 
(Agneta). Gymnasieskolans lärare som helhet framträder också som tyckan-
de och kännande aktörer, framför allt i det påföljande kapitlet, men hanteras 
här som ett kollektiv.517  

Om alla dessa aktörer för översiktlighetens skull placeras in i principskis-
sen, ser persongalleriet ut enligt följande:  

 
 

 
Figur 11: Persongalleri i Backsippeby. 

Inrättandet av det individuella programmet i Backsippeby ägde rum inom 
ramen för och i samverkan mellan ett antal olika delarenor, där en mängd 
aktörer var verksamma. Vad som egentligen ägde rum i mötet inom och 
mellan dessa får vi aldrig veta. Samtal med vittnen som berättar om hur de 
minns att arbetet gick till kan emellertid göra att vi kommer det förflutna 
närmare. Eftersom kommunstudien rör sig över en 20-årsperiod, men med 
fokus på 1990-talet är det viktigt att också få en bild av när dessa personer 
arbetade i kommunen:  

                                 
516 Detta var ingen formell beteckning, men en realitet som samtliga intervjuande med undan-
tag för Birger själv vittnar om. 
517 Det föreligger givetvis ett strukturellt överlappningsproblem i det att personalen på iv är en 
del av lärarkollektivet. Rent faktiskt är emellertid detta inget problem i studien. 
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Figur 12: Personernas tjänstgöringstid i aktuell skolverksamhet. 

Under huvuddelen av undersökningsperioden, som handlar om övergången 
från ungdomsuppföljning till iv-verksamhet, arbetade således flertalet aktö-
rer parallellt. Av betydelse är att somliga har betydligt längre erfarenhet än 
andra, liksom att vissa lämnade sina tjänster ”i förtid”. Vilken betydelse det 
har kommer att framgå i respektive sammanhang, när jag i det följande redo-
visar den verksamhetsnära berättelsen om hur det gick till när iv inrättades i 
Backsippeby. Jag har sorterat materialet med utgångspunkt i de olika delare-
norna och inleder med berättelserna från iv-personalen. Därifrån rör jag mig 
över till rektor, för att avsluta på skolkontoret och mötet med förvaltnings-
chefen, kontorschefen och sekreteraren. 

9.2 Iv-verksamheten
När kommunen beslutade att inrätta det individuella programmet och ta fram 
en ramplan för verksamheten gick uppdraget till den personal som fanns vid 
Ungdomverksamheten. Där arbetade läraren Birger och studie- och yrkes-
vägledarna Elisabeth och Lena. Samtliga fortsatte att arbeta i den nya verk-
samheten och inom några år tillkom Katarina. I det följande har jag vävt 
samman deras olika berättelser till en helhet, d.v.s. genom deras berättelser 
rekonstrueras programmets historia ur ett genomförandeperspektiv. Redo-
visningen görs i förhållande till två övergripande teman. Det första handlar 
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om att realiseringen pågick kontinuerligt och att det därmed går att tala om 
olika skeden i realiseringshistorien. Denna rörelse framträder under tre ru-
briker: Erfarenheterna från Ungdomsverksamheten, Övergången till iv och 
Tid av ytterligare förändring. Det andra huvudtemat handlar om att realise-
ringen tog gestalt i relation till andra delarenor och aktörer. Detta beskrivs 
under fyra rubriker, som var och en identifierar en relation, i förhållande till 
rektor, skolstyrelsen/politikerna, förvaltningen och andra sektorer. Utöver 
dessa har jag även valt att uppmärksamma två enskilda frågor, den ekono-
miska situationen och frågan om att höra eller inte höra till gymnasieskolan. 
Dessa båda frågor behandlas i det följande där de kommer bäst in i samman-
hanget.  

9.2.1 Erfarenheterna från Ungdomsverksamheten 
Iv inrättades på hösten 1992. Redan på våren samma år talades det emellertid 
så mycket om övergången till iv att Elisabeth för sin del upplever att det var 
då som iv-verksamheten började. Den formella starten sammanföll således 
inte med den reella. Samtliga som arbetade inom Ungdomsverksamheten var 
aktiva i förberedelsearbetet, men iv:s förgrundsgestalt kom att bli Birger. 
Han var den som hade arbetat längst vid Ungdomsverksamheten, ända sedan 
1984, och hade ensam varit ansvarig för den pedagogiska verksamheten. Det 
blev hans erfarenheter som kom att vägleda arbetet med att starta upp det 
nya iv. Själv skiljer han emellertid mellan den kollektiva ansvarsfunktionen 
och sitt eget personliga inflytande: 

…jag var nog egentligen inte ansvarig, vi var nog kollektivt ansvariga. För att när 
vi blev iv så var det ju Margareta som var rektor. Så….var väl jag….primus mo-
tor för att jag…hade varit med hela tiden, från gamla Ungdomsverksamheten. Så 
att jag hade väl rätt stort inflytande på hur det här kom att utformas. Så kan man 
väl säga. 

 
Om Birger själv tonar ned sin egen betydelse så lyfter andra fram den. Kata-
rina berättar t.ex. att när hon kom till programmet hösten 1994 så skulle hon 
arbeta parallellt med Birger i den verksamhet som precis gått igenom initial-
skedet. På frågan om hur hon visste vad hon skulle göra svarar hon att det 
var tydligt att verksamheten inte var ny. Hon fick gå in och ”ta tag” i vissa 
givna uppgifter och de agerade mest utifrån Birgers erfarenheter av ung-
domsgruppen:  

Ja-a, hur visste vi, alltså, när jag hamnade där då var ju, vart ju Birger min 
mentor om man säger så. Och då hade ju han jobbat och han hade ju stenkoll. 
Ja. Och vi diskuterade ju hela tiden och det var ju han och jag som pratade 
och sedan så tittade man ju på de olika läroplanerna, vad är det som fordras 
för att få godkänt i det och det ämnet? 
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Att de tittade på ”läroplanerna” gav viss vägledning, men framför allt alltså 
erfarenheten från arbetet vid Ungdomsverksamheten. För att få veta vad som 
hade störst betydelse vid iv:s inrättande är det därmed tiden före iv som be-
höver undersökas. Hur hade det egentligen varit på ungdomsuppföljningens 
tid? Hur reglerad var den verksamheten? Och hur såg elevgruppen ut? Lena 
berättar:  

Ja, alltså …hos oss gick ju ungdomar som inte gick gymnasieskolan, därför 
att de inte kom in där eller därför att de hoppade av eller därför att de aldrig 
sökte, för det fanns faktiskt på den tiden ungdomar som inte sökte gymnasiet. 
Även om de inte var så många. Och det kanske till och med fanns de som 
hade praktik på heltid där. 

 
Birger beskriver vidare hur gruppen bestod av ”…elever med ordentliga sociala 
problem, det var också elever som var lite udda personligheter som inte riktigt 
hade nappat på det där med skola”. På Ungdomsverksamheten erbjöds dessa 
ungdomar en verksamhet som i mångt och mycket utgjordes av praktik. Un-
dervisning fick de en dag i veckan. Med andra ord vilade verksamheten på 
två relativt obalanserade ben och trots dess begränsade omfattning intresse-
rar jag mig inledningsvis för undervisningsdelen. Om denna berättar Birger 
att han var helt fri att utforma verksamheten efter eget huvud: 

Jag var helt fri. Helt fri. Och där var det ju, det ska man också komma ihåg 
att där var det ju inte frågan om att dom skulle få några betyg eller nånting 
sånt där. Dom skulle bli lite mera studiemotiverade möjligen och kanske ock-
så bättra på sina kunskaper. Målet var väl… att försöka få dom att söka gym-
nasieskolan.  

 
Han berättar om hur han i hela sitt yrkesverksamma liv och egentligen redan 
under studietiden haft ett särskilt intresse, eller nyfikenhet just när det gällde 
den här elevgruppen, de som inte lyckades så bra, de avvikande, udda bar-
nen, de med särskilda problem:  

För det första så var jag väl nyfiken på varför. Jag var också nyfiken på om 
det gick att ändra på det här. Och så fanns det väl också lite så här, lite känsla 
i det hela också för dom här som blir utslagna och inte klarade sig så bra.  

 
Under den rådande friheten på Ungdomsverksamheten fick han tillfälle att 
vidareutveckla ett förhållningssätt som senare kom att bli basen, en slags 
hörnpelare, för iv-verksamheten: ett grundläggande socialt engagemang och 
ett pedagogiskt förhållningssätt, en slags trestegspedagogik: 

Nummer ett: få tillbaka självförtroendet. Det var faktiskt det viktigaste målet. 
Därför att de här eleverna hade ju lämnat grundskolan i tron att de hade en 
nederlagsstämpel i pannan. De hade alltså en fruktansvärt negativ självbild. 
De allra flesta i alla fall. Och nummer två det var ju att få dom att lära sig nåt 
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dom behövde. Nummer tre var väl då att försöka få detta de behövde att vara 
det samma som skolan krävde av dom. D.v.s. förbereda dem för att gå in på 
ett nationellt program, så att de kunde klara av sin matte och sin svenska och 
sin engelska någorlunda hyffsat… 

 
Det viktigaste var alltså att börja med självförtroendet, för utan det så fanns, 
enligt Birger, ingen vits att hålla på med allt det andra. I praktiken bedrevs 
dock alla stegen parallellt, men Birger återkommer till att det var väldigt 
viktigt att eleverna skulle bli sedda. Han talar om ”sin stil” eller ”sin arbets-
metod” och som alltså innebar att möta eleverna, individ för individ och 
fånga dem där de stod, samtala med dem och bygga upp deras självförtroen-
den samt att hela tiden underbygga arbetet så att eleverna inte föll tillbaka 
vid minsta lilla nederlag. För de här eleverna krävdes något annorlunda än 
traditionell skola:  

…komma in, sätta sig ner, öppna boken och harva igenom, harva igenom, 
harva igenom och så är det klart, och klappa ihop boken gå på rast, ta fram 
nästa bok. Alltså vi hade det inte så på iv, vi umgicks.  

 
Arbetet på det individuella programmet skilde sig från traditionellt skolarbe-
te. På den direkta frågan om det verkligen är skola svarar han att de som inte 
tycker det inte har förstått hur man möter elever och får dem med sig: ”Allt-
så det är lite döda poeters sällskap över det här, om du förstår mig. Alltså, 
man måste göra det som är nödvändigt att göra för just de här eleverna.” 
Samtidigt menar han att det inte är något unikt för dessa elever, men att det 
unika kanske består i den starka betoningen på nummer ett, som i många 
andra fall är givet. Det var också detta som senare kom att bli utmaningen 
när ungdomsgruppen på iv inte längre bestod enbart av kärntruppen från 
Ungdomsverksamheten.  

En stor del av arbetet vid Ungdomsverksamheten handlade om att ”ha 
koll” på ungdomarna, något som Birger med stolthet berättar att de verkligen 
hade i Backsippeby. Det gällde att ge ungdomarna något meningsfullt att 
syssla med och att detta inte nödvändigtvis innebar kompletterande utbild-
ning. Så här säger Birger om studie- och yrkesvägledarnas insatser: 

Det var inte min förtjänst egentligen, utan Ungdomsverksamhetens och sena-
re iv:s studie- och yrkesvägledare, vi hade jättebra koll på ungdomarna i 
Backsippeby, vilka som hade jobb, vilka som gick i skola och vilka som drev 
omkring. Alltså rena uppföljningen. Och den fortsatte hela tiden hos oss. Jag 
menar många kommuner la ju av med det, men det gjorde nog inte vi. Utan vi 
hade jättebra koll. 

 
Eftersom utbildningsinslaget var begränsat och därtill frivilligt för ungdo-
marna så hade studie- och yrkesvägledarna kontakt med fler elever än lärar-
na på iv, som bara mötte dem som verkligen ”gick i skola”. Precis som Bir-
ger betonade att verksamheten absolut måste betraktas som en pedagogisk 



 284 

verksamhet, så menar också studie- och yrkesvägledarna att detta med ut-
bildning måste förstås ur ett bredare perspektiv och som inrymmer ett läran-
de, för livet, som inte nödvändigtvis äger rum innanför skolans väggar. Om 
det krävdes insatser för att över huvud taget kunna möta eleverna i den rena 
undervisningssituationen, så krävdes motsvarande insatser för att få dem att 
förstå att de var kapabla att välja m.m. Lena beskriver detta i termer av stu-
die- och yrkesvägledning i vid, till skillnad mot snäv, bemärkelse:518 

Alltså, studie- och yrkesvägledning kan också ses som pedagogisk på ett sätt 
där alltså dels vägledningssamtalet… men sen kan man ju också tänka sig att 
vissa delar kan man ju göra mer som undervisningssituationer…vi samarbe-
tade…om information om gymnasieskolan, men också utifrån att eleverna 
om jag skulle beskriva min…gymnasieskola hur skulle det perfekta pro-
grammet se ut? Och utifrån det, vad finns det för program…eller dom gjorde 
studiebesök på såna ställen man kunde få praktik och så beskrev dom, gjorde 
egna informationer om olika yrken och så där, så det var sånt där vi jobbade 
med tillsammans. Och sen hade vi mycket samtal kring att vad ska vi lägga 
fokus på för den här eleven, vad är det för förmågor, säger man i dag, som 
eleven har och som…vad kan jag göra när jag är ute på praktiken, vad kan 
jag använda? 

 
Elisabeth beskriver ett processinriktat arbete, att eleverna inte bara gör ett 
val för livet utan att vägledningsarbetet måste ske utifrån både längre och 
vidare perspektiv: ”Att man behöver inputs för att kunna välja…man behö-
ver kunskaper om alternativ och såna saker, att de finns, för att kunna göra 
bra val. Det är tanken med studievägledning.” Det handlar, menar hon, om 
att lära sig något om sig själv och när man väl har gjort det handlar det om 
att lära sig något om beslutsunderlaget, om vilka val som finns att tillgå. 
Lena talar vidare om en pedagogisk modell, som låg till grund för hur man i 
arbetet med läroplanen skulle kunna ta upp det här med studie- och yrkes-
vägledning. En pedagogisk verksamhet alltså. Men gällde detta också prak-
tikdelen? Lena vidgar perspektivet när hon talar om lärande: 

Alltså allting man gör, nästan, handlar ju om lärande. Man lär sig på arbets-
platser och man lär sig lite olika saker. Man lär sig olika saker om sig själv 
och man lär sig olika saker som man kan lära sig mer om…Så att praktiken 

                                 
518 Begreppen myntades av Gunnel Lindh som i avhandlingen Samtalet i studie- och yrkesvägled-
ningsprocessen beskriver skillnaden på följande sätt: Med vid bemärkelse menas den verksamhet 
som en nation eller institution/organisation erbjuder som förberedelse för framtida val och som 
syftar till att eleverna skall bli medvetna om sig själva och sina möjligheter, lära sig att fatta beslut 
och att handskas med övergångar från en fas till en annan. Med snäv bemärkelse menas: 
”…personlig vägledning, enskilt eller i grupp, och de med den direkt förbundna aktiviteterna. Det 
är den interaktionsprocess som bedrivs inom en institution/organisation, där en professionell 
vägledare hjälper enskilda individer att utifrån sina unika problemställningar lösa/hantera pro-
blem inför val av utbildning, yrke, arbete och livsform (karriärproblem). Den personliga studie- 
och yrkesvägledningen är ett led i den karriär- och socialisationsprocess som pågår under indivi-
dens hela livstid.” Lindh, G. (1997). Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen. Diss. 
Stockholm: Univ., 1998, s 4-5. 
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det var ju också ett lärande, en del i att försöka, dels så handlar ju praktiken 
om att göra något som är något så när meningsfullt för dom. Vad praktiken 
tjänar till? Om det inte tjänar till att jag vill bli det eller det, så tjänar det till 
att man ser andra förmågor hos sig själv, som man aldrig ser i skolan. 

 
Även det enskilda samtalet handlade om lärande och som Lena uttrycker det: 
”…samtalet handlar mycket om, det kan vara ett spann mellan terapi och 
information…och där ligger också pedagogiken, eller lärandet i vilket fall.” 
Det handlade således även för studie- och yrkesvägledarna om att se ungdo-
marna och bekräfta dem genom att bl.a. hitta rätt praktikplatser för dem. Om 
praktikdelen vid Ungdomsverksamheten inte renodlat var skola, så innehöll 
den påfallande mycket lärande och uppbyggande av det självförtroende som, 
enligt Birger, var grundläggande för att undervisning skall kunna bedrivas 
över huvud taget.  

På Ungdomsverksamheten byggdes det således upp en grundkompetens, 
att både ha koll på ungdomarna och att möta deras specifika behov, oavsett 
om det gällde att förse dem med praktikplatser eller utbildning. Det var dessa 
grundläggande komponenter som fördes med in i uppbyggandet av iv. 

9.2.2 Övergången till iv 

Från och med höstterminen 1992 skulle den verksamhet som beskrivits ovan 
transformeras till att ”bli skola”. Utbildningsinslaget dubblerades för de fles-
ta, även om praktikinslaget kvarstod. Verksamheten hade ju redan tidigare 
sorterat under skolstyrelsen och sedan gymnasieskolans inrättande verkat 
under rektors huvudansvar. Skillnaden gentemot tidigare bestod i ett utökat 
pedagogiskt inslag för en större grupp elever. Birger berättar om det som han 
upplevde som ett systemskifte: 

Systemet var, det fanns en uppföljning, ett uppföljningsansvar, det fanns möj-
ligheter att få praktikplatser med lön, och så fanns det möjligheter att byta ut 
en av dom här dagarna i veckan med utbildning på Ungdomsverksamheten, 
med bibehållen lön. Och det var systemet kan man väl säga. Och det som 
hände då, eller det som var den stora frågan när vi skulle flytta ner dit och bli 
iv det var ju det här alltså vad kommer eleverna att säga nu, vi hade ju ett er-
bjudande till alla dom här eleverna…dom som inte gick i vanlig gymnasieut-
bildning, att byta ut tretusen kronor i månaden mot, vad var det, 650, studie-
bidraget alltså. 

 
Ersättningsfrågan ansågs, som jag tidigare redovisat, problematisk i skolsty-
relsebehandlingen av frågan. Skulle eleverna verkligen komma? Skulle de 
frivilligt låta döpa om sig från arbetare, sysselsatta med ”arbete light”, som 
Elisabeth kallar det, och med tydlig timersättning, till elev, sysselsatt med i 
stort sett samma sak, men med det påfallande lägre studiebidraget? Att detta 
var den största frågan i övergången vittnar samtliga om, men också om för-
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våningen över att eleverna verkligen kom.519 Vilken skillnad mötte då ele-
verna när de kom till iv? Till att börja med så innebar frånvaron av detaljre-
glering i kombination med den decentraliserade ordningen att personalen 
även fortsättningsvis fick arbeta efter ”eget huvud”:  

Faktum var att det fanns väldigt lite styrning som skulle kunna hjälpa oss 
som jobbade på iv, det tycker jag inte det fanns mycket av. Annat än att man 
naturligtvis hade vissa uppsatta mål och sånt där, men det var ju mera för att 
staka ut någon färdriktning…det gällde att tänka själv, om man säger så. 

 
Grunden för arbetet var därmed fortsatt den samma och man byggde vidare 
på de tidigare erfarenheterna. För lärarna innebar förändringen emellertid att 
spännvidden i elevgruppen breddades. Om det tidigare varit en tämligen 
snäv grupp med betoning på sociala problem eller ovilja till studier så kom 
den nu att fyllas på med fler kategorier. Birger berättar:   

…när vi går till iv-tiden då så hade vi ju de här eleverna och elever med psy-
kiska problem…Och sen hade vi elever som hade…sociala problem och sen 
hade vi elever som kommit sent till Sverige, och som hade den problemati-
ken…Sen hade vi ju också, tog emot elever från tre olika skolhem…det var 
ju dels småkriminella ungdomar, och ungdomar som haft drogproblem, men 
som inte hade det längre…Och sen hade vi elever som av någon anledning 
inte hade grejat grundskolan, men dom var inte så problematiska ändå…. 
Och sen fick vi ju då den här stora gruppen ungdomar som saknade behörig-
het. I den här gruppen …kan man också säga då att det fanns vanliga elever 
som hade sökt ett program, men inte kommit in och gick hos oss för att fylla 
på med det lilla dom kunde fylla på för att kunna komma in den andra gång-
en.  

 
Katarina bekräftar bilden av att det kunde finnas många orsaker till varför 
eleverna kommit till iv. Vissa elever, menar hon, var det mer synd om än 
andra. De var inte bara svaga, de hade därtill haft otur med hemförhållanden. 
De hade det svårt. Andra var intelligenta men valde att inte ta vara på sina 
resurser. Skillnaden mellan dem var något hon lärde sig att urskilja alltefter-
som. Det fanns emellertid en kärna av elever som, precis som tidigare, hade 
stora sociala problem. Hon beskriver att många hade haft det jobbigt i grund-
skolan:  

Påfallande många hade kommit i konflikt med lärare i skolan …så…man fick 
ju försöka förändra den synen, och nu var ju hela verksamheten sån, att man 
var ju inte lärare i kvadrat med eleverna hela tiden. Vi var ju mer som en hel-

                                 
519 Lena verkar vara den enda som visste att Arbetsförmedlingen hade lyckats hitta en para-
graf som gjorde att några elever kunde få bidrag för praktiken precis i omställningsskedet. 
Den fråga som redan i nämndens introduktionsbeslut låg som en stridsfråga mellan blocken 
löstes således genom att gränsdragningarna i praktiken ännu inte var så låsta mellan skola och 
arbete. 
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het/enhet där. Var ju bara vi tillsammans. Ofta och mycket. Och lärde känna 
eleverna.  

P: Ni umgicks mycket med dem? 

Katarina: Vi satt ju på rasterna också. Och, vi fanns ju alltid där. Förutom 
lunchrasten. Då kände vi, jag gick på promenad för att dela upp dan och bara 
komma bort lite. För vi var, på morgonen och på eftermiddagen, tills eleverna 
gick hem var vi där hela tiden…om vi inte hade möte..då. Och det hade vi 
ju…Men annars var vi ju hela tiden med eleverna. Det var ju att prata och 
snacka om fritid och, ja, man lärde känna dem jättebra. 

 
Personalen tillbringade således mycket tid med eleverna och närheten gjorde 
det möjligt att känna in. Inte forcera, utan låta eleven ha sin egen takt och 
arbeta utifrån vad den enskilde eleven kunde prestera just då, eftersom 
många inte ville göra nånting alls. Själv menar hon att hennes erfarenheter 
som utbildare av barnskötare kom till nytta. Det kunde handla om behovet av 
flexibilitet och ”…tänket att hitta på nåt annat. Rätt vad det är så strunta i 
allt ihopa och åk i väg, det hände lite då och då. I stället för att stångas med 
omöjligheter, så gör nåt annat. Kasta om”. När det gäller själva undervis-
ningen så delades denna upp mellan henne och Birger; hon hade svenska och 
engelska, han hade matematik och samhällskunskap. Åtminstone till en bör-
jan. Det blev skillnad sen när betygskraven kom. Det direkta undervisnings-
arbetet bedrevs flexibelt och individuellt: 

Ja, ja och vissa elever var ute tre dar i veckan och kom in två och de gick om 
varandra lite så här och…Det var ju gemensamma genomgångar, lite grann, 
men sen, de arbetade ju individuellt, enbart ju, för de läste ju olika böcker 
och olika…så att det var inte så fyrkantigt, absolut inte fyrkantigt. 

 
Arbetet utformades alltså utifrån de enskilda individerna. Det var omöjligt 
att ”…sätta upp en mall; så här gör vi. Ja, vi hade ju ramar och så, visst, 
men det var ju alltid individuellt arbete med eleverna. Så kände jag. Vi hade 
ju inte så många, men det var mycket arbete med dem vi hade”. Och arbetet 
sköttes gemensamt, av de båda lärarna tillsammans. Att Katarina och Birger 
trivdes ihop råder det ingen tvekan om. ”De kompletterade varann perfekt”, 
som Elisabeth uttrycker det. Katarina såg t.ex. inga som helst problem att gå 
in och täcka upp för Birger då denne var borta på något av sina andra upp-
drag: ”Nej, jag kände det aldrig som att det var något så där jobbigt. För 
jag trivdes ju så oerhört bra.” ”Vi jobbade väldigt bra tillsammans.” Frihet 
under ansvar tycks ha varit parollen. Birger berättar om sin upplevelse av hur 
det fungerade i fråga om ansvarsfördelning mellan nivåerna:  

Jag tror att hon (Margareta) hade nog rätt stort förtroende för mig, när det 
gällde att lägga upp den pedagogiska verksamheten på ett vettigt sätt, och 
även för Katarina. Så att vi fick sköta det som vi ville, vilket ju naturligtvis är 
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väldigt naturligt. Det är ju lärarna som ska bestämma hur det ska göras egent-
ligen, så, och vi hade ett väldigt bra samarbete med Margareta. 

 
Rektors mer specifika betydelse för verksamheten återkommer jag till sena-
re. Här kan det endast konstateras att den pedagogiska verksamheten utfor-
mades i samspelet mellan Birger och Katarina. Hur såg det då ut för studie- 
och yrkesvägledarna? Om utgångspunkten tas i att det nära mötet med ele-
verna var en grundbult i verksamheten så verkar det vid första anblicken ha 
varit lärarna som tillbringade mest tid med eleverna. Åtminstone om man 
talar om den öppna kontakten med eleverna. För studie- och yrkesvägledarna 
fanns också en mer sluten kontakt med dem, ett mer individuellt möte, som 
krävde att de oftare stängde dörren. Trots det vittnar även syvarna om en 
upplevelse av att ”man gjorde allt tillsammans” och att det till och med kun-
de vara svårt att göra nödvändiga avskärmningar. Om de t.ex. behövde sam-
tala om en elev gällde det att ha kontroll, så att ingen elev plötsligt dök upp 
bakom ryggen. Det var ett öppet fysiskt och mentalt klimat, vilket Elisabeth 
tror kan ha haft att göra med lokalernas beskaffenhet. Iv-verksamheten låg 
nämligen för sig, något jag får anledning att återkomma till under rubriken 
Om att höra och inte höra till gymnasieskolan, och hade en sådan planlös-
ning att det helt enkelt var svårt att skärma av sig. Till största delen berodde 
det dock på verksamhetens karaktär. Det är i detta sammanhang som det blir 
påfallande att denna karaktär skiljde sig mellan yrkesgrupperna. Birger be-
skriver det i termer av bodelning mellan dem: 

…man kan väl säga så här att vi hade, på något sätt så fanns det nån sorts tyd-
lig bodelning som vi hade ärvt ifrån Ungdomsverksamheten, allt som hade 
med praktikplatser och så, samtal om yrke och studier och så, det skötte väg-
ledarna. Jag och sen också då Katarina, vi skötte utbildningsdelen, skolgång-
en om man säger så. Dock hade vi väldigt mycket gemensamt också. 

 
Det fanns en tydlig uppdelning mellan yrkesgrupperna som var nedärvd från 
Ungdomsverksamheten. I Birgers fortsatta berättelse framgår att detta med 
studie- och yrkesvägledning var något som byggde på mer individuella mö-
ten, stängda möten, med eleverna och att arbetet sträckte sig utanför skolans 
väggar, en kontakt med eleverna även på deras praktikplatser: 

Vägledarverksamheten var ju också väldigt viktig. Därför att det handlade 
om, för det mesta individuell vägledning, samtal alltså, om allting som rörde 
studie- och yrkesvägledning, val och sånt där. Och dessutom var det så här, 
att de kunde eleverna, om de ville, och det ville väldigt många, särskilt i bör-
jan, det förändrades lite med åren, alltså ha praktik, alltså varva praktik med 
skola. Och då var det så här att i början var vi av ekonomiska skäl tvingade 
att inte tillåta full skolvecka. Det hade vi inte resurser till. Då skulle grupper-
na bli allt för stora och det skulle bli lite meningslöst. Men, vartefter, när Ka-
tarina kom och så där så blev det ju möjligt för oss att låta dom välja. Och då 
kunde de välja två dagar praktik och tre dagar skola, eller nån annan variant. 
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Och när det gäller den här praktikgrejen då så betydde studie- och yrkesväg-
ledarna mycket för att hitta sådana platser och ha kontakt med dom. Det var 
mest dom som hade det. Inte vi som var lärare. 

 
Det handlade om många enskilda möten och arbete för att kunna bygga upp 
individuella planer, beroende på hur mycket undervisning och hur mycket 
praktik den enskilde önskade. Att detta inte var ett helt fritt val framgår av 
Birgers kommentar om att resurserna till en början fungerade som inramande 
för verksamheten, man kunde bara erbjuda viss mängd undervisning. Eko-
nomins samlade betydelse har jag dock valt att behandla under en egen ru-
brik. Här koncentreras uppmärksamheten till övergången mellan Ungdoms-
verksamhet och iv. Om bodelningen mellan yrkesgrupperna var klar sedan 
tidigare, kom då också syvarnas erfarenheter att påverka den nya verksamhe-
ten?  Så här säger Elisabeth:    

Ja hur man ändrade det, skruvade upp det så att säga. Det var ju på grund av 
kraven, men inte att oj nu ska det börja vara skolmässigt här. Utan mer; vad 
behöver de för att komma vidare, för att komma in på gymnasiet. 

 
Samtidigt som kraven på ett sätt ökade, det skulle bli mer skola, så byttes ett 
fastare regelverk därigenom också ut mot en vagare. Den tidigaste inplacer-
ingen under skolan kopplar Lena samman med den allmänna retoriken 
”…att utbildning är lösningen på arbetslöshetsproblemet”. Verksamheten 
hade emellertid till stor del följt det omgivande samhällets regelverk. När väl 
de individuella studieplanerna var klara och eleverna hade fått sina praktik-
platser så var det arbetsgivarna som stod för regleringen. Med övergången 
till iv kom en förändring:     

Det som jag känner som var den stora skillnaden som jag minns det är att, att 
det var mer automatik tidigare, det var pedagogiskt på nåt vis. Att var man 
borta, går man två timmar tidigare, då får man mindre pengar. Medan nu blev 
det så där att var ska man sätta gränsen? Om man varit borta ganska mycket, 
ska man få studiemedel då? När skulle man dra in studiebidraget? 

 
Frågan om lön eller studiebidrag var således inte endast en fråga om storle-
ken på beloppet eleverna skulle ha, utan inrymt i denna lilla fråga fanns ock-
så den stora om vad skolan egentligen krävde av eleverna och vilka sanktio-
ner den hade om eleverna inte följde reglerna på arbetsplatserna. Vad skulle 
eleverna prestera för att få bidraget? Rätten till studiebidrag var, menar Lena, 
inte på samma sätt kopplad till en given arbetsinsats. De verksamma var helt 
enkelt tvungna att utarbeta egna flexibla lösningar. Elisabeth berättar om hur 
hon själv brukade göra: Efter påfallande frånvaro - möte med elev och för-
äldrar – ny överenskommelse – efter eventuellt bruten överenskommelse – 
indraget bidrag, vilket tydligt kommunicerats i överenskommelsen. Hon 
pekar också på en ökad grad av otydlighet i och med övergången. Inte minst 
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gällde detta eftersom uppemot hälften av eleverna aldrig var i skolan. Visst 
blev det mer skola för de flesta, men så många som hälften var, som hon ut-
trycker det, ”ute”, d.v.s. hade uteslutande praktik. Detta är viktigt att komma 
ihåg när vi, under en annan rubrik, får ta del av hur lärare och syvare uttryckte 
olika tillfredsställelse med sina arbetsvillkor. Syvarna hade hand om många 
fler och arbetade mer perifert än lärarna. 

Ja, det kunde ju vara att, ja, alltså man var ju ganska mycket tillsammans med 
dom ut, var ut och besökte dom, kanske gjorde nåt annat med dom, hade 
mycket samtal med dom…Sen hade man ju mycket kontakt då med presum-
tiva praktikplatser och handledning …mycket kontakter. Ringde varje vecka 
oftast. 

 
Det är Lena som berättar. Hon återkommer till att arbetet handlade om stu-
die- och yrkesvägledning i både vid och snäv bemärkelse. Det handlade om 
”…att för varje individ försöka dels göra en planering för närmaste veckan, 
närmaste månaderna, närmaste året beroende på vem det var och så hand-
lade det om att skaffa praktikplatser, besöka praktikplatser. Men också att få 
iv-tiden att fungera”. Elisabeth fyller på, att om eleverna alltså erbjöds un-
dervisning två dagar i veckan, så var det ju tre dagar kvar. ”Plus att en del 
inte behövde eller ville ha undervisning. Då måste man skaffa praktikplat-
ser…man ringde och ringde och försökte skaffa praktikplatser. Ringde runt.” 
Båda vittnar om att arbetet, åtminstone de inledande åren, var väldigt indivi-
duellt, både när det gällde deras egen arbetsinsats och i själva mötet med 
eleverna. Varje studie- och yrkesvägledare hade sina egna elever, som man 
träffade själv tillsammans med föräldrar, socialsekreterare eller annan kon-
taktperson. Elisabeth beskriver arbetet som ganska självständigt, man var 
själv tvungen att sätta sig in i allt. Med tiden tvingades emellertid Elisabeth 
tillsammans med Lenas efterträdare att utveckla kollektiva former för mötet 
med eleverna. De individuella lösningarna var däremot alltigenom grundläg-
gande. Återigen handlade det om att känna in och inte ha för bråttom i mötet 
med eleverna. Så här säger Lena:   

Det (var) väldigt individuellt. Vissa längtade ju ut att få göra nånting, andra 
var det lite svårare för, fick prova lite smått, man fick inte ha för bråttom. 
Och de måste känna sig bekräftade och trygga och att det är ok att vänta lite 
och så där. 

 
Det fanns alltså, trots bodelningen, mycket som förenade de båda verksam-
heterna. Och personalen betraktar sig i efterhand som en helhet, även om 
denna helhet bestod av olika personalgrupper med olika arbetsuppgifter. Ett 
sammanhållande kitt dem emellan var elevgruppen. Redan på vårterminen 
hade de möten med grundskolan och såg ungefär hur många elever som 
skulle komma till hösten. Det gick emellertid aldrig att veta bestämt. Det 
”droppade” hela tiden in elever, som hoppade av gymnasieskolan eller som 
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flyttade in från andra kommuner, som blev placerade i fosterhem eller som 
hade problem hemma. Gemensamt för flertalet var att arbetet med dem mås-
te ske successivt och respektfullt. Varje läsår inleddes därför med en intro-
duktionsvecka där elever och personal gjorde saker tillsammans, t.ex. stu-
diebesök, för att lära känna varandra och för att få eleverna att verkligen 
vilja fortsätta att komma. Samtidigt kunde personalen, under denna vecka, 
börja arbetet med att hitta lösningar för den enskilde. Birger berättar:  

(Det var )… för att förbereda dom, samtidigt som vi också då fick chans att, 
alltså genom att hålla på så här ungefär en och en halv vecka så fick vi in att 
de en och en kunde gå och prata med sin studie- och yrkesvägledare. Och sen 
införde vi också systemet att dom också pratade med en av oss lärare om sin 
skolsituation….så att den här veckan… introveckan, var viktig.  

 
I detta initialskede på terminen var samarbetet mellan yrkesgrupperna av 
avgörande betydelse. Under det löpande läsåret träffades de också för 
gemensamt arbetslagsmöte en gång per vecka. Utöver detta så träffades de 
spontant, något som underlättades av småskaligheten. Lena berättar hur hon 
upplevde att lärarna på iv tydligare än andra lärare hade ”…det här i fo-
kus…om…elevens framtid, önskningar, elevens förmågor och icke förmågor 
och vad är möjligt och vad kan tänkas efter det här”. Hon menar att de 
snabbt kunde stämma av med varandra. Det samma berättar Katarina. Arbe-
tet gick ganska mycket omlott. På ett smidigt sätt:  

I och med att vi fanns runt omkring varandra på nåt sätt, så …var (det) inga 
såna här vattentäta skott. Vi jobbade ju nära varann. Dels lokalmässigt nära 
varandra. Så vi sågs ju ständigt och jämt. Och vi pratade ju ständigt och jämt. 
Med varandra. Vi hade ju raster och satt och fikade och ropade på varandra 
och så där. Och jag upplevde nog, vi hade sån kommunikation hela tiden. 
Alla visste om…varandra, om man säger så, och jobbet… om det var så att 
man skulle bort eller så, så kunde ju de ta nån timma eller så, för sitt jobb. De 
gick inte in och kanske tog engelska, eller matte eller så, utan då hittade de på 
att göra nånting, utifrån syo-synvinkeln då.  

 
De olika yrkesgrupperna samarbetade kring eleverna. De ”checkade” hela 
tiden av hur det gick för dem. Elisabeth berättar t.ex. om att Birger eller Ka-
tarina kunde säga: ”Nu har han inte kommit på länge” och att det var svårt 
för eleverna att falla mellan stolarna. Åtminstone gällde detta skoldelen. På 
praktiken berodde det på arbetsgivaren, om denne ville samarbeta. Arbetet 
som helhet präglades också av en öppenhet gentemot vad omvärlden kunde 
erbjuda, t.ex. i form av gästspel i verksamheten och diverse projekt: 

Vi så att säga hyrde in lite folk då, för att göra speciella saker. Det där mål-
ningsprojektet och det här gjorde vi med hjälp av ett studieförbund, jag har 
glömt detaljerna, men här var ju då våra syvare väldigt aktiva att hitta nya 
grejer som man skulle kunna hitta och plocka in och göra nånting kul och så 
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här. Och jag sa bodelning, dom skötte det och vi skötte det, men samtidigt så 
skötte vi ju nånting gemensamt också.  

 
I Birgers berättelse framträder ett målningsprojekt. I andra förekommer bl.a. 
ett musikprojekt. Tillsammans vittnar berättelserna om hur man, i något fall 
också tillsammans med andra förvaltningar, försökte hitta meningsfulla sys-
selsättningar för ungdomarna. För arbetet i projektform tycks inte ha varit 
det dominerande. Snarast minns flera att projekten tenderade att ha en god 
vilja som ingång, men att det inte alltid blev som det var tänkt. Eleverna 
kanske inte var så musikaliska som man hade hoppats etc. Det verkar dock 
ha varit syvarna som drog igång de flesta projekten. Elisabeth tror att det 
ligger i kärnverksamhetens förlängning.  

Vi höll på med projekt på gymnasiet och så där att de skulle få prova olika 
program, eller linjer. Det där…tror jag är en yrkesskada för studie- och yr-
kesvägledare… man är van att jobba med andra, man är ganska ensam och 
man jobbar ganska spretigt mot olika andra verksamheter och människor så 
att man är väl lite skolad i det…  

P: Att köra i projekt. 

Elisabeth: Ja, försöka hitta på saker. Lösa saker. 
 
Över lag förmedlas en känsla av att arbetet bedrevs i en stark laganda, där 
arbetet, trots den svåra uppgiften, flöt. Katarinas ord ringer i öronen: ”Ja-a. 
Det flöt. Det flöt otroligt bra. Allting bara flöt, flöt, flöt. Ja, det gjorde det.” 
Och det var det, menar hon, som var det betydelsefulla, att man tillsammans 
och emot alla odds kunde nå de små framgångarna.  

9.2.3 Tid av ytterligare förändring  

Arbetet på iv bedrevs under väldigt fria former, och med en ytterst begränsad 
reglering. Så långt har betydelsen av läroplanerna skymtat i berättelsen, men 
att den statliga regleringen i övrigt skulle ha påverkat verksamheten tycks 
inte ha varit fallet, eller omvänt, den medvetna frånvaron av reglering påver-
kade i allt väsentligt verksamheten. Men statliga regleringar behöver inte 
komma via programmål och direkta direktiv. Detta blir tydligt om uppmärk-
samheten vänds mot verksamhetens resa över tid. Hittills har jag bara antytt 
att iv under årens lopp kom att stöta på utmaningar som tvingade fram för-
ändringar i verksamheten. Om dessa förändringar sätts i fokus så handlar de 
ytterst om att iv var en del av hela den nya gymnasieskolan och som i Back-
sippeby började sjösättas året efter iv. Det handlade om hela programgymna-
siet, uppdelat i studie- och yrkesförberedande program, och där målet var att 
alla elever skulle förses med en gemensam bas, i form av kärnämnen. Ett 
omfattande arbete vidtog med att formulera lokala måldokument, utifrån de 
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nya läro- och kursplanerna. När det gäller detta målformuleringsarbete så 
påverkades verksamheten på iv inte nämnvärt. Inte mer än att personalen 
drogs med i hela det omställningsarbete som intensifierades i gymnasiet och 
som avslutades med en veckas internat. Även om arbetslaget deltog, uppda-
terades om gymnasiet och lät sig inspireras av föreläsningar etc. så fanns det 
inte så mycket för dem att transformera. De hade ju t.ex. varken programmål 
eller kursplan att arbeta utifrån. Katarina, som kom till iv strax efter det att 
detta intensiva målarbete var avslutat, minns en känsla av att höra till gym-
nasiet, men att ändå vara utanför:  

Det diskuterades ju hela tiden allt det här om betygskriterier och detta då, 
men i och med att iv var lite utanför gymnasiet, de var ju mittemellan, de 
hamnade ju då lite på högstadiet, eftersom det var högstadiets betyg de skulle 
få. Så, ja, så kände vi oss ju så där inte riktigt med, men vi var ju tvungna att 
vara med lite grand. 

 
Inom några år kom detta att förändras. Från 1997 infördes de nya intagnings-
reglerna. Eleverna blev med detta tvungna att vara godkända i svenska, eng-
elska och matematik, för att komma in på gymnasiet. Även om regleringen 
för iv var fortsatt svag eller t.o.m. obefintlig, så ställdes allt på ända. De som 
inte kom in på gymnasiet hänvisades ju till iv, som i ett slag fick en enorm 
tillströmning av elever. Indirekt kom de verksamma vid iv därför att uppleva 
en ökad statlig reglering, eftersom uppgiften nu blev att se till att eleverna 
kunde få godkända betyg. Det reella inslaget av statlig styrning ökade. Men 
det var inte gymnasieskolans kursplaner som styrde, utan grundskolans. Och 
även om detta påverkade inriktningen på arbetet, t.ex. när det gällde vilka 
ämnen som eleverna skulle undervisas i så skedde det faktiska arbetet utifrån 
samma pedagogiska frihet som tidigare. 

Hur vi kom till målet?...ja i och med att vi var pedagoger så litade man ju på 
oss att vi skulle fixa det…och i mångt och mycket gjorde vi ju 
det…tillsammans med studie- och yrkesvägledarna …som ordnade med 
praktiken och såg till …så att det blev en bra kombination av teori och prak-
tik. Så att eleverna blev motiverade både för teorin och för praktiken. Och 
varvades där så att de stod ut och orkade, för många var ju jätteskoltrötta allt-
så. Så att det var en väldigt viktig del att de fick komma ut på praktik också. 
Ja, och jobba in, lite grann, men allt efter egen ork och så. (Katarina) 

 
I en mening sköljde alltså de statliga vågorna in, medan arbetet till stor del 
fortsatte som vanligt. I en annan mening förändrades det mesta. Det handla-
de till viss del om att ställa om inriktningen på verksamheten, men också om 
det inte längre var så självklart hur arbetet skulle bedrivas. Och orsaken till 
detta var således att utvecklingen inom den nya gymnasieskolan förändrade 
gruppsammansättningen. De nya intagningsreglerna hade stor betydelse. 
Men gruppsammansättningen hade egentligen börjat förändras redan innan 
dess. Eftersom iv var det första programmet som inrättades på det nya gym-



 294 

nasiet så hann de verksamma på iv uppleva en första fas där gruppen var rätt 
så lik den vid Ungdomsverksamheten. Redan efter ett par år med de nya 
programmen kom första förändringen. De började få ”drop outs” fr.a. från de 
yrkesförberedande programmen. ”Vi hade kanske också haft det tidigare, 
men då kom det en ny grej, dom som började och hoppade av, dom kom till 
oss” berättar Birger. Det gick helt enkelt inte att sluta gymnasieskolan. Iv 
var fångstnätet. Med de nya betygsreglerna 1997 kom ytterligare ett elevflö-
de, ”de obehöriga” från grundskolan. Det går att tala om iv:s tredje fas: 

Det innebar en enorm expansion. Det blev lite kris faktiskt. Jag minns, vi 
samlades alltid, vi hade ju alltid introduktionsvecka och jag minns när vi 
skulle sätta oss i ring och säga vem vi var och lite så där, vi kunde ju inte va 
på iv ena gången för att det var  inte tillräckligt stort rum, ringen blev för stor 
alltså. Det var ungefär 50 elever vet du… det var rätt så krisartat och det blev 
rätt jobbigt för oss som var lärare också, därför att det var ju så väldigt många 
fler elever att ta hand om i den gruppen. 

PS: Ja det måste ha blivit en väldigt mycket mer heterogen grupp då? 

Birger: Japp, javisst! O, ja och då hade vi dessutom det här, då var det så väl-
digt tydligt att vi skulle betygssätta dom. Vi skulle hjälpa dom att få G, i mat-
te, svenska och engelska.  

 
För första gången började de sätta betyg och det på en allt brokigare skara 
elever. Birger berättar om hur den traditionella gruppen kom att fyllas ut 
med elever som av olika anledningar inte fått ut något enstaka betyg i t.ex. 
svenska. I uppgiften att möta alla gick det inte längre att komma den tradi-
tionella gruppen lika nära: 

…och då skulle jag vilja säga då blev det lite knepigare att den här 1,2,3 - lis-
tan. Alltså man kom inte lika nära, eller hade så stora möjligheter att komma 
nära, de här eleverna som verkligen behövde massor av sånt. Nu när det kom 
så många verkligen ganska vanliga elever…Och så jobbade vi stenhårt mot 
grundskolan att ”Ni måste ha överlämningspapper alltså, ni, det måste doku-
menteras, vad det är eleverna inte kan som gör att ni inte kan sätta godkänt på 
dom, för vi vill börja där, inte gå om hela kursen”. Det här var väldigt svårt 
för skolorna att hantera. 

 
Lärarna mötte nya utmaningar p.g.a. heterogeniteten i grupperna och genom 
att betoningen så tydligt låg på att eleverna skulle uppnå godkända resultat. 
Motsvarande förändring återkommer i Elisabeths berättelse om intagnings-
reglernas betydelse för hennes yrkesgrupp. För henne var inte heterogenite-
ten det stora problemet. Det fanns några få elever som kom till henne för att 
de skulle byta program och gick inskrivna på iv bara för att få studiemedel. 
För dessa var det inga problem med godkända betyg. Det hände t.o.m. att de 
fixade sina egna praktikplatser. Med andra ord skötte de sig i princip själva. 
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För henne var det i stället den totala mängden elever som ställde till med 
bekymmer. Från början, på Ungdomsverksamheten, hade hon kanske 15 
elever att ta hand om och hitta individuella lösningar för. Dessutom hade de 
hjälp av en sekreterare med det administrativa. På iv försvann sekreteraren 
och elevantalet ökade, till en början successivt, för att till slut explodera. 
Elisabeth beskriver hur hennes uppgift i någon mening blev mer styrd: 

Det skapades av behovet hur man skulle komma in på gymnasiet. För att 
sammanfatta det väldigt kort. Reglerna där. Vad man betygsmässigt behövde 
för att komma in på gymnasiet och vad man behövde fylla den övriga tiden 
med för att vara berättigad till fullt studiebidrag, man måste ju ha nånting att 
göra. 

 
Om hon tidigare haft möjlighet att följa den enskilde eleven och tillsammans 
med denne hitta rätt praktikplats så minskade den möjligheten drastiskt. Dels 
hade hon fler elever, dels så blev det svårare att hitta praktikplatser, eftersom 
fler ungdomar skulle slåss om dem som fanns. Hon upplevde också en fru-
stration i att verksamheten blev så begränsad. Hon pratar om en tid, före yr-
kesprogrammen, då eleverna i princip kunde välja bort allting, utom svenska. 
Och ta annat i stället. Nu minskade elevernas valmöjligheter och därigenom 
hennes möjligheter att förse ungdomarna med meningsfull sysselsättning: 

Man hade för lite av det som krävdes, så att säga, att ge människor…utbudet 
var för litet. Det var inte alla som ville läsa svenska, engelska, matematik, 
man kan inte tänka sig att alla är såna. Man kan faktiskt vilja mer, man kan 
faktiskt vilja höja betygen, för att komma in på ett annat program. Det fanns 
ju nästan ingen möjlighet till nånting. Så hela tiden satt man och ringde, ”kan 
ni inte ta emot den här” ”kan ni inte …” och så var de inte inne, alltså det var 
väldigt mycket åtgång och tid till att fixa saker som var väldigt svåra att fixa 
tycker jag. Och liksom försöka hitta resurser till allting. Där tror jag ju att yr-
kesgrupperna skiljer sig åt väldigt mycket. 

 
Hon ville ge eleverna mer än vad som fanns att erbjuda dem och upplevde 
att ramarna var för snäva. Samtidigt var de, i en annan och mer rumslig be-
märkelse, för vida. Det är detta hon syftar på då hon påtalar att yrkesgrup-
perna skiljer sig åt. Lärarna hade att hantera situationen inom klassrummets 
fyra väggar, men hon som studie- och yrkesvägledare hade ingen fysisk 
gräns för arbetet. Det präglades av en slags rumslig spretighet, som i sig var 
stressande: ”…så mycket spröt ute då, några mil bort här och där.” Med den 
nya mängden elever blev det svårare att klara av uppgiften. Det var då som 
erfarenheten blev henne till hjälp: 

…man blev ju mer och mer rutinerad i och för sig. Samtidigt så var det ju 
väldigt slitigt alltså. Jag har ju haft flera jobb sen dess, jag har haft tre jobb 
efter det, studie- och yrkesvägledarjobb och det var ju det jobbigaste jobbet. 
Ja, trots att det kanske inte syns på ytan, det är inte lika många personer som 
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rör sig så att säga, i lokalerna, det är väldigt mycket man har utanför, långt 
borta. På grundskolor har jag ju haft 180 elever, bara i årskurs nio, men jag 
menar det är mycket mer som sker kollektivt där. 

 
Att vara studie- och yrkesvägledare på iv skiljde sig således från att vara det 
på grundskolan, i den ordinarie skolverksamheten. I denna skillnad gentemot 
andra verksamheter kunde lärarna och syvarna förenas. För att hantera den 
stora ungdomsgruppen började syvarna också att förändra sitt arbete i mer 
kollektiv riktning. Elisabeth och kurator gick olika kurser och började med 
samtalsgrupper och forumspel. Man tvingades helt enkelt vara anpassningsbar 
till alla förändringar. ”Alltså, jag kände att det där stället var som ett kalejdo-
skop…Det ändrades ju totalt hela tiden tyckte jag.” Hon menar dock att tiden på 
iv var lärorik: 

Jag är väldigt glad att jag jobbade på det individuella programmet för det är 
väldigt lärorikt att göra så mycket olika saker, men jag är också glad att jag 
inte jobbar där längre, på det individuella programmet. Det var ju väldigt, 
väldigt…alltså det var ju tight.  

 
Upplevelsen av att aldrig veta vad som väntade kunde vara spännande, me-
nar Elisabeth, men bara om man har resurser. Ekonomin kunde med andra 
ord vara en reglerande faktor för verksamheten på iv. 

9.2.4 Ekonomi 

Studie- och yrkesvägledaren antydde tidigare att de ekonomiska ramarna för 
verksamheterna var begränsande. Samtidigt var arbetet fritt. Detta återkom-
mer i samtalen om pengarnas betydelse för verksamheten:  

Alltså vi fick ju definiera själva inom vissa ramar och en rätt så stram bud-
get…Den yttre ramen var ju det att det blev mer timmar till lärare. Men den 
var ju utifrån så som vi tolkade målen och det gjorde vi ju tillsammans med 
Margareta. Man kände sig ju väldigt självständig där…(skratt).  

 
Samtidigt som Elisabeth skrattar när hon ser tillbaka på friheten, så konstate-
rar hon allvarligt att det faktiskt var så; att lärarna blev fler, men att antalet 
studie- och yrkesvägledare var konstant. Inte underligt att hon upplevde att 
hon fick mer att göra, reflekterar hon. Kanske var det så, resonerar hon vida-
re, att det var gymnasieskolan som helhet som slukade så mycket att det inte 
riktigt räckte till för alla delar. Gymnasiet var nytt och ”tog alltså…, intres-
set och pengarna”. Samma upplevelse hade Lena. Iv var litet och tyst jäm-
fört med den stora gymnasieskolan. Det individuella programmet var också 
en slags hybrid, ett mellanting mellan grundskola och gymnasium. En trans-
portsträcka. Att inte vara klar i sin tillhörighet påverkade förhandlingsposi-
tionen och frånvaron av statlig reglering gjorde att de kunde känna sig lite 
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övergivna. Elisabeth beskriver en upplevelse av att de kommunala besluts-
fattarna och tjänstemännen resonerade i termer av att ”det ordnar sig, det 
flyter på”. Frånvaron av statlig reglering kan med andra ord ha inverkat ne-
gativt på den ekonomiska regleringen, förskjuten som den var, till kommunal 
nivå. Elisabeth minns inte bara en känsla av att det inte fick kosta någonting, 
utan också att det fanns en diffus ansvarsfördelning, mellan rektor och den 
mer allmänna kommunen:  

…från kommunen så var det…tyckte jag att man ville inte fixa nånting kän-
des det som. Man skulle göra väldigt mycket med väldigt lite resurser och 
med få personer, måste jag säga, det tycker jag faktiskt. Och man försökte 
hitta på saker, dra in pengar, …och sen så försökte jag att ansöka om pengar 
till ett mediaprojekt med ett antivåldstema. Sökte pengar från första maj–
kommittén, kyrkan och Rotary. Det var ju bara det att man måste hinna med 
att arbeta också. Fast så lyckades vi till slut få tag i en kille då…genom ar-
betsförmedlingen...Det var väldigt mycket som tog väldigt mycket tid, liksom 
bara att försöka få saker att gå runt. Det var väldigt stort och väldigt kom-
plext. Och man hade, jag tycker man hade väldigt mycket ansvar, men väldigt 
lite befogenhet.  

 
Som studie- och yrkesvägledare upplevde hon att hon hade allt för begränsa-
de resurser för att få verksamheten att fortlöpa på det sätt hon önskade. Den-
na uppfattning delas emellertid inte av lärarna på iv. Katarina berättar att hon 
inte minns att de var ”…så där himla berörda”. Visst drogs de med in i den 
allmänna upplevelsen av att befinna sig i en tid av ekonomisk sparsamhet, 
det talades t.ex. om att de absolut inte fick handla någonting. Samtidigt be-
hövde de inte så mycket heller. Hon minns att de hade både möbler och dato-
rer och undrar om de redan hade fått det innan åtstramningarna, eftersom 
hon inte kan dra sig till minnes att ”…hepp, nu blev inte heller det av”. Hon 
minns över huvud taget ingen besvikelse, utan mer att det var gymnasiesko-
lan som helhet som led av neddragningarna:  

…vi slukade ju aldrig så hemskt mycket böcker så att det var nån katastrof, 
utan man lärde ju sig, i och med att vi jobbade individuellt med eleverna, fick 
man ju lära sig att plocka material från olika ställen, för…alla de här elever-
na…vi fick ju trolla med knäna lite för att få fram bra material. Och jag tror 
inte att iv led så fruktanvärt, av just detta. Utan det var mer skolan som hel-
het, som den där stora klumpen skola. 

 
Birger håller med henne: ”Jag minns inget sånt egentligen. Så att möjligen 
lite stramare, kan tänkas, men vi skar ju aldrig bort nån personal, tvärt om 
så utökade ju vi personalen med den här specialpedagogen.” Det han minns, 
och som framgått tidigare, är att de inledningsvis inte kunde erbjuda elever-
na att välja fritt hur mycket undervisning de ville ha, eftersom antalet lärar-
tjänster satte gränser för verksamheten och att ekonomin också påverkade 
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storleken på elevernas bidrag. I övrigt upplever han att de hade gehör från 
överordnade att de behövde resurser för att klara verksamheten: 

Och jag minns, vi hade en diskussion, nångång, då var till och med förvalt-
ningschefen med på noterna och vi hade ett möte om att vi hade svårt att ser-
va vissa elever, vi behövde datorer kom vi fram till. Jag var lite ivrare för det 
för jag visste vilka möjligheter det finns att ge hjälp till vissa elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Och då, ja Margareta tyckte att det är klart ni borde 
skaffa er nya datorer och ja men det har vi inte råd med, då går vi ju back. Ja, 
ja, gå back då, säger förvaltningschefen. Det är okej, det här är viktigt. 

 
Katarinas upplevelse av att frågan om datorer löstes innan, eller trots, den 
ekonomiska krisen bekräftas således indirekt genom Birgers berättelse. Han 
minns att det var en väldigt positiv stämning. De behövde inte tjata om så-
dant som de tyckte var viktigt. Den större frågan som kan väckas i samman-
hanget är om det är sådana verksamhetsgynnande beslut (trots insikten om 
att de skulle komma att gå back) som fick den kommunala skolekonomin att 
kantra på sikt. Samtliga minns hur som helst att ekonomin på förvaltningen 
kraschade och att enskilda tjänstemän ”fick gå”. Detta var emellertid något 
som rörde en kommunal verksamhet som, samtidigt som den påverkade dem 
oerhört, låg långt bort från deras egen vardag. Iv- verksamheten låg nämli-
gen som en egen lite ö, alldeles intill gymnasieskolan, med skolkontoret på 
andra sidan järnvägen. Nära, men ändå en bit ifrån.  

9.2.5 Om att höra och inte höra till gymnasieskolan 

Placeringen var en viktig fråga. På Ungdomsverksamhetens tid hade de legat 
ganska långt bort från gymnasieskolan. När de med iv skulle flytta närmare 
fanns det tillgängliga lokaler som låg i direkt anslutning till skolan, men 
ändå inte mitt i: 

Nej. Vi bedömde det nog så att det skulle vara lite för tufft för de här som var 
mest känsliga för att de var outsiders. Då var det bättre att, idealiskt nästan, 
att ligga väldigt nära inpå skolan…Och det, ja det tyckte vi var en bra lös-
ning….det (var) alltså viktigt för oss att kanske inte vara inne i skolan, men 
väldigt nära skolan, så nära vi kunde komma. Vi hade ju då ambitionen, att vi 
ska så gott det går, få de här eleverna att känna att de går på gymnasiet. Och 
det var också nånting som vi jobbade väldigt mycket med när vi tog emot 
eleverna varje hösttermin, att jobba på det här projektet alltså; att ni är gym-
nasieelever, ni är lika mycket gymnasieelever som alla de andra, ingen skill-
nad, ni rör er fritt i skolan, utnyttjar skolans kafeteria och allt annat som man 
kan göra. Och vi jobbade på att de skulle vara med i elevrådet. Och när vi 
hade såna här kamratstödjare så skulle vi ha det hos oss också. Och så 
där…Så att, nej jag tror vi lyckades, men det var väl så att en del de skämdes. 

 
Frågan om det sammanhållna eller det uppdelade är således inte lätt i prakti-
ken. Eleverna hörde till, men ändå inte, skulle vara integrerade gymnasieele-
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ver i alla aspekter, utom då det gällde själva undervisningen. Där behövde de 
mötas av närheten i den lilla gruppen av likasinnade och där lärare och ele-
ver tillbringade massor av tid tillsammans utanför lektionerna. På det sättet 
integrerades lärare och elever i varandras livsvärldar. Förtroenden kunde 
byggas. Utanför den ordinarie gymnasieskolan låg de alltjämt. Katarina som 
kom senare till verksamheten och som inte var med vid valet av lokaler har 
en pragmatisk inställning till placeringen. Hon menar att det fanns uppenbara 
fördelar med att ligga utanför, men att om de hade flyttats in så hade de an-
passat sig till det. Frågan om iv:s fysiska placering var inte något som regle-
rades centralt, utan bestämdes lokalt. Och i Backsippeby var det aldrig tal 
om att eleverna skulle gå i de reguljära klasserna. Birger menar att det aldrig 
hade fungerat att placera vissa av iv-eleverna tillsammans med andra: 

Det skulle aldrig ha fungerat. De hade uteblivit. Det tror jag. Och det där är ju 
en svår balansgång det där med exkluderande och inkluderande, det går ju 
genom hela skolsystemet och vi har väl en sån inställning i dag att vi ska ha 
en inkluderande inställning då i grundskolan så, det är på många sätt rätt. Det 
gäller bara att kunna lösa problemen då också. Inte bara att det blir nån sorts 
sken av nånting, men i vissa fall kanske man också bör plocka ut elever. 

 
Birger är säker på att det alltid kommer att finnas behov av någon form av 
system som slussar folk vidare till gymnasieskolan. Därtill menar han att det 
är orealistiskt att alla ens kommer att hamna på de nationella programmen: 

Man kommer dessutom kanske att av sociala skäl behöva ta hand om en del 
som lämnar grundskolan och ge dom nånting så att det inte blir katastrof för 
dom. Om du förstår vad jag menar. Dom kommer inte att gå på gymnasiesko-
lan, det vet vi. Men dom kommer också att behöva lite mera innan de går ut i 
samhället.  

 
Birger menar att skolan måste ge dem en syn på människor, en syn på sam-
hället, inte minst en syn på det som är lagligt och det som är mindre lagligt 
så att de inte skickas ut till en kriminell bana. Skola och samhälle hänger 
med andra ord ihop, oavsett om vägen dit är via de nationella programmen 
eller något annat. 

Om lärarna således förberedde eleverna för samhället, genom att vistas 
lite i skymundan, så präglades studie- och yrkesvägledarnas vardag av att 
visats ute i detta samhälle. Elisabeth svarar på frågan om placeringens bety-
delse för deras verksamhet:  

Vi är mycket mer beroende av folk omkring. Vi samarbetar mer, vi samarbe-
tar med praktikplatser, vi besöker praktikplatser, vi samarbetar med social-
förvaltningen och försäkringskassan och gymnasieskolan och försökte få in 
dem där. För oss var det ingen stor fråga att ha enskilda eller gemensamma 
lokaler med gymnasiet. Lokaler var mer för undervisning än för syv.  
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Att vara i eller utanför den reguljära gymnasieskolan var således inte avgö-
rande för syvarna. Hur upplevde sig då de båda yrkesgrupperna hänga sam-
man med den gymnasieskola de per definition faktiskt tillhörde? Jag har 
tidigare redovisat hur iv-personalen upplevde gymnasieskolans målstyr-
ningsarbete, man hörde till men ändå inte. Därtill framkom gränsdragningen 
i samband med ekonomiska frågeställningar, om hur ”klumpen” gymnasie-
skolan var mer drabbad än iv-verksamheten under de svåra åren. Men hur 
såg det egentligen ut med samarbetet mellan gymnasieverksamheterna? Iv:s 
uppgift var ju trots allt att förbereda eleverna för studier på nationella pro-
gram. Påverkade gymnasieskolans utveckling iv:s? Om frågan är enkel, är 
svaren till en början mer diffusa. Generellt upplever samtliga att de var in-
tegrerade i kollegiet. Birger funderar om det berodde på hans fackliga enga-
gemang, medan Elisabeth menar att hon för sin del ”…alltså…tyckte man 
kände när man pratade med gymnasielärarna att de respekterade iv, att de 
tänkte att det här är svårt, ni har, ja ni har jobbiga elever”. Det fanns dock 
en springande punkt i mötet mellan de båda verksamheterna och som hand-
lade om den elevgrupp som låg på gränsen mellan dem. Det handlade å ena 
sidan om elever som inte riktigt kunde anpassa sig till vad lärarna på de yr-
kesförberedande programmen krävde av dem, å andra sidan om de elever 
som var redo att lämna iv under pågående termin, men som behövde lite 
extra uppmärksamhet av gymnasielärarna på de nationella programmen. Om 
de förstnämnda berättar Birger att det fanns lärare som hade svårt att ställa 
om sig till att undervisa den här typen av elever. Den stora omställningen på 
gymnasieskolans verksamhet, från reellt frivillig med möjlighet för eleverna 
att välja olika inriktning och nivåer till formellt frivillig med vissa givna 
inslag, påverkade därigenom indirekt iv:s verksamhet. De som föll ut kom ju 
till iv. Om inte hela klassen föll ut, då kunde, som i detta fall, en lärare från 
iv gå in och ta delar av gruppen. Birger skiljer i sin berättelse mellan enskil-
da lärare i Backsippeby och den mer generella omställningen i svensk skola. 
Om enskilda lärare inte mäktade med omställningen så var detta kanske inte 
så konstigt. Han beskriver omställningsarbetet från den detaljstyrda till den 
målstyrda skolan: 

… förr kunde man och det gjorde man också som lärare... man hade… läro-
plan, kursplan, och du hade då läromedel med lärarhandledning och hade du 
jättetur så hade du fått ärva då efter någon pensionerad lärare en planerings-
pärm som du kunde köra med år ut och år in. Jag ärvde en sån en gång 
(skratt) och det rullade på, alltså läraryrket var väldigt mycket ett utföraryrke, 
ett ”göra-yrke” medan då det som hände sen på 90-talet framför allt var ju 
som Ingrid Carlgren säger, alltså en chockprofessionalisering av lärarkåren, 
alltså plötsligt försvann regelverket, detaljstyrningen och decentraliseringen 
gjorde sig gällande och plötsligt så stod man där med en helt annan terräng 
och en helt annan karta, eller snarare avsaknad av karta. 
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Omställningen, menar han, måste ha varit större för de andra lärarna. För 
personalen på iv såg terrängen ut som den brukade och någon karta, det hade 
de ju aldrig haft. Inte heller kom de nya läraravtalen att direkt påverka arbe-
tet på iv, eftersom det ju var en helt annan skolverksamhet än den traditio-
nella och som redan innebar att lärarna tillbringade mängder av tid med ele-
verna. Förändringen för iv-personalen bestod således främst i att mötet med 
gymnasieskolans lärare ägde rum i ett allmänt förändringsklimat där den 
påtagliga frustrationen hos många gymnasielärare kunde inverka negativt i 
samverkan kring vissa iv-elever. Detta gällde också samarbetet kring den 
elevgrupp som efter en tid på iv var redo att ta klivet in på gymnasieskolan. 
Studie- och yrkesvägledaren Lena berättar att en del av hennes arbete gick ut 
på att hitta individuella vägar för enskilda elever. Hon minns att det var rätt 
så svårt att lyckas med det, eftersom gymnasielärarna var mitt uppe i det 
allmänna omställningsarbetet. Det var dock lättare på de yrkesförberedande 
programmen, eftersom lärarna där hade ett annat förhållningssätt. Särskilt 
gällde detta om de hade ont om sökande. När det gällde de studieförberedan-
de programmen däremot så tycker hon att lärarna generellt hade svårare för 
att ställa om. Hon blir än i dag irriterad när hon tänker på det:  

Ja, jag upplevde att det var svårt. Jag kunde vara väldigt övertygad om att det 
här skulle vara bra. Jag och eleven kunde vara helt övertygade, men det var 
bara vi (Gapskratt!) 

PS: (Skratt)… men vad hände i mötet med det, det gick inte eller? 

Lena: Nej, det var svårt. Det gick i nåt ämne, men det handlar också om rela-
tioner, eller inte bara relationer utan om det fanns någon lärare där som var 
intresserade av att prova, som stod ut med den här heterogeniteten. Då kunde 
det gå i nåt ämne, visst.  

  
Det handlade om enskilda lärares möten med den nya heterogeniteten. Sam-
tidigt, menar Elisabeth, beror nog upplevelserna och minnena på vilka elever 
man som studie- och yrkesvägledare hade. Lite av tillfälligheter kan finnas 
med i den allmänt konstruerade bilden. Själv mötte hon nämligen inte dessa 
svårigheter med gymnasieskolan, snarare att det kunde fungera riktigt bra. 
Däremot upplevde hon problem i mötet med t.ex. komvux, grundvux och sfi, 
där man kunde stöta på gränsdragningsproblematiker som begränsade möj-
ligheten för de enskilda att kunna komma vidare. Vi är därmed tillbaka i 
samma problematik som tidigare, att iv bara kunde erbjuda en snäv meny: 

Ja, jag tyckte nog att när det var elever som ville läsa grundskolekurser så var 
det jättesvårt. För grundskolan ville inte ta tillbaka dem. Då skulle man för-
söka fixa att de skulle få gå nån annan stans på dagtid, nån grundskolenivå 
där de skulle passa in, men det var fruktansvärt svårt att få till nånting. Jag 
minns att jag hade elever som verkligen ville läsa grundskolekurser på heltid, 
som hade haft problem under grundskoletiden, men som nu verkligen ville 
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läsa på heltid. Där vet jag att jag blev väldigt upprörd för att det var så fruk-
tansvärt trögt att få till nånting. 

 
Gränsdragningsproblem fanns inte bara inom gymnasieskolan, utan också 
mellan gymnasieskolan och övriga skolformer. Den gemensamma nämnaren 
är att verksamheten genom sin oklara tillhörighet kunde stöta på problem i 
möten med andra. Att tillhöra gymnasieskolan avskärmade eleverna från 
möjligheten att gå i verksamheter som per definition tillhörde grundskolan. I 
den meningen var gymnasietillhörigheten alltså till nackdel. I andra fall kun-
de det vara till fördel. Inte minst gällde detta beroende på vem som var rek-
tor för verksamheten. 

9.2.6 Relationen till rektor 
Iv tillhörde gymnasieskolan och löd under dess rektor. Under närmare ett 
decennium som också sammanföll med transformeringen från Ungdoms-
verksamheten till iv-programmet, var denna rektor Margareta. De båda lä-
rarna fick också uppleva en kort period under dennes efterträdare, Agneta. I 
huvudsak är det alltså relationen till Margareta som återkommer i de olika 
berättelserna. Det är en samstämmig bild som träder fram, av en rektor med 
stort engagemang för gymnasieskola och som hade förtroende för personalen 
på iv. Av Birgers berättelse har redan framgått att han upplevde att rektor 
hade stort förtroende för honom att kunna lägga upp den pedagogiska verk-
samheten på ett vettigt sätt. Elisabeth har också vittnat om hur de tolkade 
målen tillsammans med Margareta och att arbetet bedrevs i frihet, under 
ansvar. Birger anser att Margareta betydde mycket:  

Margareta betydde enormt mycket för utvecklingen på hela skolan egentli-
gen. Hon satte sin prägel på skolan, som gjorde…att Backsippeby gymnasi-
um blev ett av de mest framåt gymnasierna i landet skulle jag vilja påstå. Hon 
vågade pröva nya saker, jobba med problembaserat lärande, bryta gränser och 
skapa arbetslag på ett visst sätt och så och ja, jättekul egentligen. 

 
Margareta hade, enligt Birger, ett engagemang för hela gymnasieskolan, och 
lät de enskilda verksamheterna få stor frihet att arbeta utifrån sin professio-
nalitet. På frågan om vilken uppgift hon egentligen hade i förhållande till 
verksamheten svarar han:   

...ja, jo visst, skapa dom förutsättningar som behövs för att…ha en dialog, har 
vi råd med det, kan vi göra si och kan vi göra så och så där. Så som egentli-
gen med vilket arbetslag som helst egentligen, prata med sin chef om saker 
och ting. 

 
Birger menar att Margareta förstod ”att det här var självklart att det var så 
här man måste tänka”. Elisabeth fyller på med att hon för sin del upplevde 
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det som att Margaretas intresse var genuint: ”Hon var intresserad. Det var 
som att hon själv skulle ha velat jobba där på iv på nåt sätt. Hon sa det ock-
så emellanåt. Att hon gärna skulle vilja jobba på iv…Ja, hon var genuint 
intresserad.” Katarina har också upplevelser av ett positivt klimat: ”Jag tror 
hon var nöjd med vår verksamhet.” Hon lyfter som de andra fram tilltron 
och viljan att skapa förutsättningar för verksamheten: ”…det var väl det som 
gjorde att, det gick så…enkelt. Det var inget tungt, nå´t uppåt eller så, om 
man ville genomföra nånting. Det funkade.” Hon förklarar mer utförligt: 

Jag tyckte att Margareta gjorde allt för att…tillgodose vad vi önskade egent-
ligen. Det minns jag att hon, hon försökte. På alla vis. Hon var väldigt positiv 
till oss. Och om vi skulle behöva, om vi skulle fråga om det gick an…så för-
sökte hon så långt det gick att vara positiv och se positivt på det vi önskade. 
Jag minns aldrig att Gud vad jobbigt och vad snålt, och kanske hade vi inga 
önskemål därutöver heller.  

 
Precis när bilden av en rektor som fattar snabba beslut, verkar i en positiv 
anda och med en vilja att tillgodose verksamhetens behov börjar cementeras 
genom berättelserna träder Lena in och pekar på att hon för sin del kunde 
känna irritation över att Margareta inte alltid kom på deras arbetslagsmöten, 
trots att de tjatade på henne. Kritiken framförs emellertid med ett skratt och 
en reflektion över att det ju berodde på att det var så mycket med resten av 
gymnasieskolan:  

Alltså…Margareta var chef för hela gymnasieskolan…Men inom gymnasie-
skolan så var Margareta mer intresserad av dom andra…Eller dom tog mer 
tid, så, man ska inte säga intresse, utan… 

PS: De andra tog mycket tid. 

Lena: Ja. 
 
Lena korrigerar alltså sin egen utsaga, det handlade inte om intresse, utan om 
tid. På något sätt verkar Margareta ha lyckats få de verksamma att känna sig 
sedda trots att de egentligen inte hade fasta former för möten dem emellan. 
Katarina berättar:   

Ja-a…vi hade ju inte så där att vi träffade rektor varje vecka, den och den tid-
punkten…men vi träffade henne i alla fall, ja man såg henne och hade kon-
takten, men jag kommer inte ihåg om vi hade någon speciell mötestid, konti-
nuerligt, det tror jag inte att vi hade. 

 
Detta med vikten av att kunna hantera tidsbristen i kombination med att visa 
intresse för verksamheten och våga lita på sina anställda var således nyckel-
frågor i relationen mellan rektor och iv-verksamheten. Detta förändrades 
drastiskt när Margareta ersattes av en ny rektor i början av år 2000. Hon 
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ändrade till att börja med ingenting, men allt eftersom ville hon sätta sin 
prägel på skolverksamheten. Elisabeth minns att hon tyckte det var konstigt 
att Agneta, som varit en jättebra lärare, inte alls uppfyllde förväntningarna 
som rektor:  

Alltså det var inte bra när Agneta kom…Det är väldigt konstigt, men det vet 
jag vi tyckte…hon kunde skicka lappar ”var var du i torsdags?” Alltså hon 
var en helt annan typ än Margareta. För Margareta var inte alls sån. 

 
Den nya rektorn hade en helt ny och mer kontrollerande stil, enligt Elisabeth. 
”Sen blev det kris”, uttrycker Birger det. Han liksom de två andra som då 
fanns kvar vid iv berättar samstämmigt om problemet som uppstod med den 
nya arbetsorganisation som rektorn initierade. Egentligen var problemen inte 
så mycket organisationen i sig, som den ändrade personsammansättning som 
följde med detta. Varje arbetslag skulle nämligen ha en utvecklingsledare 
och denne kom senare att rekryteras externt. Birger berättar:  

…och så blev det nån anställd och det blev helkatastrof. För det första så 
trodde vederbörande att hon var chef, vilket rektorn fick klargöra för henne 
att hon inte var. Men hon skulle vara nån sorts ledare och det blev totalkrock 
alltså. I alla fall så slutade Katarina. Ja hon blev ju mobbad tycker jag. Du vet 
när vi sitter och pratar och Katarina vågar säga; ” ja jo men vi brukar göra så 
här”. ”Gjorde Katarina, gjorde. Inte nu längre”. Den stilen alltså, ja gräs-
ligt…Det var en JÄTTETABBE av kommunen att anställa henne, anser jag.  

 
Kollegan Katarina beskriver hur den fantastiska tid man haft ihop gick mot 
sitt slut och att personförändringen innebar startskottet för henne att byta 
jobb. Samtidigt resonerar hon om att det kanske var en naturlig utveckling 
och att det möjligen hör till tidens gång att allt inte kan vara beständigt: ”Till 
slut är det ju så att det börjar röra på sig och bli lite förändring och var det 
sen lite mer och lite mer och lite mera och sen plötsligt så har alla föränd-
rats.” Den kollektiva samarbetsanda som funnits försvann. Med den nya 
arbetslagsledaren kom en annan chefsanda in i verksamheten: 

Ja, vi hade…fått en arbetslagsledare där som ville andra saker, som ville väl 
profilera sig, ja, för kraftig chefsinriktning om man säger så, utan att kanske 
riktigt ha förankring överallt i detta. Kanske utan insikt i själva verksamhe-
ten…det stämde inte längre. I och med att hon, den nya syon då var för oin-
kännande om man säger så, ja det var för mycket eget race där…då var det 
läge för mig också att byta…jag hade ju jobbat i sju år, så då var det ändå, ja 
det var alldeles ypperligt…att göra nån förändring och det var riktigt bra. Ja, 
riktigt bra. 

 
Så gick en verksamhetsera mot sitt slut. Aktörerna på det ursprungliga iv 
började bytas ut. De ersattes med nya som med tiden kan skriva sin gemen-
samma verksamhetshistoria. Verksamheter kan således befinna sig i tidspe-
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rioder av stabilitet eller förändring, vilket i sin tur kan påverka enskilda aktö-
rers beslut att lämna en verksamhet. Det märkliga i just detta fall är att den 
försämrade relationen kom att leda till en närmare relation till den nye skol-
chefen. Innan detta märkliga samband utreds skall iv-personalens upplevel-
ser av skolstyrelsen och de enskilda politikerna först kommenteras. 

9.2.7 Relationen till skolstyrelsen/politikerna 
När det gällde kontakten med politiker framträder helt olika bilder, beroende 
på vem som berättar. För de flesta var skolstyrelsen och dess ledamöter nå-
gonting som verkade på distans från iv-verksamheten. För Birger däremot 
var kontakter med politiker en vardaglig realitet inom ramen för hans fackli-
ga engagemang. Han var inte bara med på skolstyrelsemötena, utan berättar 
också om sina nära kontakter med de enskilda politikerna och den ordning, 
som han menar, var rätt unik för Backsippeby: 

Pettersson hade jag mycket god kontakt med i alla år….det var rätt unikt för 
Backsippeby. Det försvann, jag minns inte när, men du vet att när man ska 
förhandla…alla grejer som kommer…då blir det ju förvaltningschefen gärna 
då som man förhandlar med. Men vi förhandlade med arbetsutskottet i skol-
styrelsen. I flera år. Det var praxis i Backsippeby. Då var det Pettersson och 
två andra… som vi förhandlade med. Och det var väldigt unikt…med Pet-
tersson kunde man…i  jobbiga frågor, personfrågor ofta,… ta och avbryta 
och gå … och prata lite enskilt med honom. Och då kunde han säga det som 
han inte kunde säga så här va. Det var ett jättebra system egentligen, men det 
försvann. 

 
Han MBL-förhandlade under en period direkt med arbetsutskottet. I arbets-
utskottet ingick, utöver ordföranden i nämnden, också vice ordföranden och 
oppositionsledaren. Denna samarbetsanda försvann emellertid. Birger sätter 
det i samband med personbytet på ordförandeposten. Om den gamle ordfö-
randen brann för uppdraget så hade den nye en helt annan inställning till sitt 
arbete. Han kom heller inte att stanna så länge på posten, utan lämnade den i 
samband med den allmänna turbulens som uppstod i samband med att under-
skotten uppdagades. När vi talar om hur politikerna uppfattade iv är det där-
för från Pettersson-eran som Birger hämtar sina exempel: 

Ja, det var inte, alltså det var så här, jag tror nog att man var intresserad av 
vad som hände med iv och när det gällde tidigare Ungdomsverksamheten och 
så där och det finns ett väldigt starkt skäl för det. För vi kunde visa på, vilket 
jag är väldigt glad för naturligtvis, alltså när det gällde statistiken, under någ-
ra år i alla fall var det så under övergången 89, 90, 91...Så var det ju så att 
Backsippeby hamnade näst sist…i fråga om andelen elever som lämnade 
grundskolan utan fullständiga betyg. Men, vi låg näst i topp och ett år i topp 
när det gäller antalet elever som genomför gymnasieskolan under en fyraårs-
period. (Gemensamt skratt) Och det pekade vi på och det förstod de lite grand 
att det här var nånting som var bra. Därför att vi hade byggt upp det på det 
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sättet vi hade gjort och jag menar det var ju så att i många kommuner så var 
man rätt kallsinnig till iv. Man skickade mest ut dom på praktik och så där. 
Det blev billigast. Men det här hade betydelse i dom diskussionerna som var i 
skolstyrelsen.… 

 
Om verksamheten fungerade bättrades kommunstatistiken på. Därför hade 
politikerna starka skäl att ge goda förutsättningar för verksamheten. Det låter 
cyniskt, men enligt Birger hade det betydelse. Huruvida det verkligen fanns 
ett genuint politiskt intresse för verksamheten framgår inte av hans berättel-
se. Däremot framkom redan i studien av skolstyrelseprotokollen opposi-
tionspolitikern, Svensson, som verkar ha haft ett alldeles eget patos för verk-
samheten. Det är därför inte förvånande att det är han som förekommer i de 
övrigas berättelser om möten med politiker. Elisabeth berättar att:  

Svensson då såg man ju väldigt mycket av. Han engagerade sig väldigt 
mycket personligen i individuella programmet och ungdomsuppföljning-
en…han kom upp och kom och fikade och lyssnade. Och jag fick en känsla 
av att han var väldigt engagerad och det var han ganska ensam om, som jag 
minns det. 

 
Samtidigt återkommer upplevelsen av att politikerna som helhet räknade 
med att de skulle klara sig. Av det hon själv kunde bevittna vid de större 
sammanhang där flera politiker samlades minns Elisabeth att hon tyckte att 
det verkade som att de andra politikerna inte riktigt lyssnade på Svensson: 
”Ja, jag vet att jag tyckte lite synd om honom, eftersom jag hade stor respekt 
för hans engagemang.” Även Katarina skrattar, inte åt minnet av Svensson, 
utan åt hennes egna tankar om vem han var och vad han egentligen hade för 
syfte med sina besök:  

Han kom och hälsade på…Det var en äldre man som tittade in ibland och jag 
förstod aldrig riktigt vad han, exakt vad han gjorde, mer än att han kollade 
läget och så där….Jag vet att jag undrade lite vad han gjorde. (skratt) 

 
Hon minns att hon undrade vad han egentligen ville med sina besök. Kanske 
har det att göra med att han presenterade sig som pensionär, funderar hon. 
Hur som helst var han den enda politiker som kom ut till verksamheten. Och 
själv sökte hon inte upp någon. Det var Birgers gebit: ”Han hade ju sina 
tentakler ute, överallt, överallt, överallt.” Även Lena menar att de som hel-
het egentligen inte hade någon löpande direktkontakt med politikerna, utöver 
enstaka möten. Den gick via rektor eller skolchefen.  
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9.2.8 Relationen till förvaltningen 

Iv-personalens hade, som framgått, en gemensam upplevelse av att ha haft 
god relation till rektorn, men att ansvarsfördelningen mellan denne och för-
valtningen när det gällde pengar var något oklar. I fråga om den mer allmän-
na relationen mellan nivåerna minns Lena att skolchefen, Lars, brukade ut-
trycka att det var till Margareta de i första hand skulle vända sig: ”Hon var 
ju vår närmaste chef och han var väldigt noga med det. Om man ringde ho-
nom direkt sa han, ta det via Margareta. (skratt) Du vet.” Hon minns att de 
träffade skolchefen någon gång, men mest av allt minns hon tjänstemännen 
på distans och att det gick ”åt skogen” för dem på förvaltningen. Om Lena 
således minns en frånvaro, så präglas Elisabeths berättelse snarare av en inte 
så positiv närvaro. Under en period upplevde hon nämligen att skolchefen 
ifrågasatte arbetstiden: ”Ja, det var dåvarande skolchefen vet jag som tyckte 
att folk gick hem så tidigt på iv och kunde komma så där plötsligt oanmäld 
och påpeka detta.” 

De hade på detta sätt en viss kontakt med skolchefen, men den var med 
Elisabeths ord; ytlig och ifrågasättande. Hon minns en känsla av ett visst 
ifrågasättande, samtidigt som de på förvaltningen, precis som politikerna, 
räknade med att personalen på iv skulle fixa allt. ”Allting som de inte visste 
vad de skulle göra med, det landade hos oss. Så var det ju.” Under berättel-
sens gång är hon emellertid noggrann med att påpeka att relationen till för-
valtningen inte var konstant. Mycket berodde på vem som var chef. Hon 
återkommer senare med berättelsen om vad som hände när man inte bara 
fick en ny rektor, utan också en ny skolchef, Greger. Först ska emellertid 
lärarnas upplevelse av den förste skolchefen uppmärksammas. Om syvarna 
sammantaget vittnar om en person som inte nämnvärt var påverkade deras 
dagliga arbete, utom möjligen bidrog med viss frustration, så är Birger desto 
mer positiv till skolchefens betydelse för verksamheten: 

Ja, han var väldigt positiv till iv:s verksamhet. Han förstod att det här betydde 
nånting för Backsippebys elever…och man kan väl säga så här att Margareta 
hade väl inte nånting tror jag större problem att få honom med på noterna när 
det gällde diskussionerna om iv.  

 
Birgers tycks ha innehaft en position som gjorde att han kom närmare såväl 
politiker som tjänstemän. Troligen är det också därför som hans berättelser 
skiljer sig från de övrigas just när det gäller betydelsen av dessa aktörer. Den 
förste skolchefen var det egentligen bara Birger som mötte. För de andra var 
han en person kopplad till en position och som verkade på distans. Det var 
därigenom bara Birger som fick möta hans engagemang för verksamheten, 
medan samtliga kan vittna om hans efterträdares intresse. Han var på ett helt 
annat sätt närvarande i verksamheten. Katarina berättar om sin upplevelse av 
personbytet:  
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Visst såg man dom ibland, men jag minns nån gång, nej inte så levande. Den 
som var levande det var ju Greger då. Han verkligen visade sig och höll kon-
takten och hade mycket att göra med Margareta och han ville komma in lik-
som. Han var på alerten och framåt och drivande. Ja. 

  
Den senare skolchefen upplevdes mer intresserad och engagerad av flertalet. 
Om han verkligen var det är emellertid oklart. Birger berättar t.ex. att det var 
Lars som, trots de strikta ekonomiska ramarna, såg till att iv-verksamheten 
fick vad den behövde när det gällde datorer etc. De löpande kontakterna 
valde denne emellertid att delegera till rektorn, ett ansvar som hon också 
axlade. Det var när Margareta senare lämnade plats för Agneta på rektorspo-
sitionen som skolchefen plötsligt kom att kliva in i iv-verksamheten. Det 
visade sig, berättar Elisabeth, att Agneta hade svårt att hinna med allt och att 
iv var ett av hennes sorgebarn, ”…hon sa att hon hinner inte med IV. Jag 
hinner inte med IV. Och det var ju sant, för det gjorde hon inte (skratt) Och 
då kom han in i stället”. Berättelsen löper vidare:  

Hon var väldigt, väldigt stressad. Och då var det väl klarsynt av henne, hon 
bad Greger i stället…hon delegerade det helt enkelt ett tag…Ja, jag vet inte 
riktigt hur det där gick till (skratt) Men jag vet att jag kommer ihåg att det var 
ganska skönt för han hade mer tid att lyssna. Och han hade ju också jobbat 
med iv innan, så det var en fördel.  

 
Att Greger var mer närvarande i verksamheten visar sig, åtminstone till viss 
del, vara resultatet av att skolans nya rektor, Agneta, av olika anledningar 
såg sig tvungen att göra sig fri från ansvaret för iv. Till skillnad från Marga-
reta, som delegerade mycket till personalen, så ”delegerade” Agneta uppgif-
ten till skolchefen. Personbytet kom att få stor betydelse för upplevelsen av 
närvaro och en skillnad på det mentala planet, det kändes annorlunda. Möjli-
gen går det att tala om mentala strukturer för verksamheten. Till detta får jag 
tillfälle att återkomma när Margareta senare delger sin berättelse. 

9.2.9 Relationen till andra sektorer 
Tidigare har det framkommit att elevgruppen på iv inte så självklart lät sig 
inordnas i den kommunala organisationsstrukturen. Den var mer som en 
amöba, som flöt omkring mellan olika aktörers verksamhetsområden. Detta 
återkommer i intervjuerna. Att ungdomarna under dagtid var delaktiga i 
skolverksamhet innebar inte att andra samhällssektorer kunde träda tillbaka. 
Flera av eleverna var samtidigt föremål för socialsekreterarnas uppmärk-
samhet och fritidsledarnas engagemang för ungdomarna begränsades inte till 
när de möttes på ungdomsgården på kvällarna. Både de verksamma inom 
socialförvaltningen och fritidsförvaltningen var således intresserade av vad 
ungdomarna gjorde på dagtid, inte minst av om de verkligen var i skolan. 
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Det krävdes någon form av samarbete mellan de tre sektorerna. Lena berät-
tar: 

Ja, vi hade möten en gång i månaden eller nåt sånt där. Då var ju vi olika för-
valtningar och då…men vi försökte ändå se nu hur är det i Backsippeby, vad 
kan vi göra, vad är vårt uppdrag…det var inte så att vi blev socialförvaltare, 
eller socialförvaltarna blev skola, utan det är ju det att kommunen försöker ta 
ett helhetsansvar…Det finns nån sån där som hänger samman. Den som är 
ute på kvällarna och träffar fältassistenterna, går den i skolan på dagen, eller 
ligger och sover på dagen. 

 
En grupp som återkommer i de olika berättelserna är fältassistenterna, som 
hörde till socialförvaltningen. En annan är fritidsledarna, som låg under fri-
tidsförvaltningen. Katarina berättar att fältassistenterna brukade komma upp 
och prata med dem, ”pejla läget” och berätta. Men att denna verksamhet 
precis som annan berodde på om det fanns pengar avsatta eller inte och om 
det fanns eldsjälar att fylla positionerna med: 

Det var en period det med, som vi lärde känna de här riktigt bra. De hade ju 
också fritids, ja ungdomsgården. Och dom kom upp och vi hade ju möten 
med varandra. Men, det var väl också så att det måste finnas eldsjälar inom 
det. Och jag tror att nån flyttade också så det dog ut så småningom med, men 
viljan var jättegod och det, det var en bra verksamhet för att några av våra 
ungdomar var ju kända både här och där. Polisen och socialförvaltningen och 
fritids, ungdomsgården och de här fältassistenterna… 

 
Samtidigt som flera lyfter fram det gränsöverskridande samarbetet så pekar 
de på att det fanns en påfallande skillnad mellan ungdomsarbetarna och pap-
persarbetarna på socialförvaltningen. Katarina fortsätter: 

..fritidsförvaltningen, och allt folket kring, de är mer…de är mindre pappers-
benägna, på nåt sätt. De är mer människor…Ja de vet och känner eleverna 
mer, ungdomarna. Ja, man är nära dem. Både vi som lärare och fritidsperso-
nalförvaltningen, de som jobbar inom den, ute också, de här, man känner … 
ungdomarna lite närmare. För avståndet är större till soc…det är väggar där. 

 
Den största skillnaden bestod, enligt flera, av att pappersarbetarna på social-
förvaltningen hade en annorlunda uttolkning av tystnadsplikten. Detta resul-
terade i en upplevelse av att känna sig utnyttjad. De skulle berätta, men fick 
ingenting tillbaka. Lena redogör för att det kunde vara knepigt ”…eftersom 
dom andra och även de här hade klart tystnadsplikt, men annars med soc 
kunde det vara att dom ville ha uppgifter av oss, men inte ge till oss”. Det 
fanns således andra statliga regelverk som skulle uttolkas på kommunal nivå 
och som påverkade hur arbetet kring den aktuella ungdomsgruppen kunde 
utformas. Att socialförvaltningens tystnadsplikt kom att bli hämmande för de 
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verksamma i och omkring iv, är också något som återkommer i rektorns 
berättelse. 

9.3 Gymnasieskolan genom rektorn 
Genom iv-personalens berättelser har vi redan mött Margareta, som kom till 
Backsippebys gymnasieskola hösten 1991. Redan då var hon chef över Ung-
domsverksamheten och hon fick vara med om övergången från uppföljning 
till individuellt program. Eftersom hon stannade till januari 1999 kom hon 
också att vara med i verksamhetens olika utvecklingsstadier och detta samti-
digt som hon ledde hela gymnasieskolans omställning mot målstyrning och 
treåriga program. Vad kan hon, ur sitt rektorsperspektiv, berätta om iv-
verksamheten och hur det gick till när programmet inrättades? Hur uppfatta-
de hon sin egen roll i förhållande till programmet? Vad minns hon om rela-
tionen till förvaltning och skolstyrelse? Hade dessa relationer någon betydel-
se för hennes eget arbete och hade de det därigenom ytterst för iv-
verksamheten? Alla dessa frågor har varit levande vid de möten jag haft med 
Margareta. När jag i det följande delger hennes berättelse är citaten hämtade 
både från intervjuer och från de minnesanteckningar från tiden som rektor 
som Margareta erbjöd sig att skriva efter det att vi för andra gången hade 
träffats och samtalat om hennes rektorstid och iv i Backsippeby. Även i detta 
fall har berättelsen strukturerats utifrån att den handlar om olika relationer; 
relationen till Ungdomsverksamheten/iv, relationen till politiker och förvalt-
ning samt relationen till andra sektorer. Utöver detta uppmärksammas också 
gymnasieskolan som helhet och den ekonomiska situationen, som behandlas 
i relevanta sammanhang. 

9.3.1 Om Ungdomverksamheten och iv-verksamheten 

Lärarna och studie- och yrkesvägledarna har tidigare vittnat om Margaretas 
betydelse för verksamheten, om hur hon lät dem arbeta självständigt och 
samtidigt försökte möta dem när det gällde att tillgodose deras behov. Om 
detta visste jag ingenting då jag träffade Margareta första gången. Vi samta-
lade enbart utifrån hennes perspektiv och hur hon upplevde iv-verksamheten. 
Det är dock påfallande mycket som stämmer överens mellan de olika berät-
telserna och perspektiven. En del nytt tillkommer dock, som att hon som 
rektor för gymnasieskolan hade ett slags ansvar för Ungdomsverksamhetens 
sista år, även om hon i efterhand egentligen inte vet vari hennes ansvar be-
stod. Hon är inte ens säker på att budgeten sorterade under gymnasieskolan, 
utan att det kan ha varit så att verksamheten löd direkt under kommunstyrel-
sen. Hon minns dock mycket tydligt de enskilda personerna på iv och att de 
bedrev sin verksamhet i en villa en bit ifrån gymnasieskolan. Hon besökte 
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dem några gånger under verksamhetsåret och höll sig informerad om verk-
samheten. Så här i efterhand är hon självkritisk när det gäller sin egen insats: 

Något mer gjorde jag säkert inte. Vad jag nu minns är att det jag tänkte om 
den verksamheten är att jag jämförde den med motsvarande verksamhet i den 
kommun som jag hade flyttat från, och noterade att personalen i Backsippeby 
visste mycket mer vad man ville med verksamheten och att den var mycket 
bättre organiserad. I den förra kommunen fanns inte heller någon särskild lä-
rarresurs, utan tre syokonsulenter höll i verksamheten som, som sagt, inte var 
mycket att hurra för. 

 
Redan under Ungdomsverksamhetens tid imponerades hon av kompetensen 
bland dem som arbetade med ungdomarna. De arbetade med yrkesvägled-
ning och praktikplacering, men hon minns också lektionerna som bedrevs i 
Birgers regi. Ungdomarna, som kunde ha stora sociala problem, fick också 
en hel del social träning. Hon kan dock inte minnas att någon av dem kom 
över till gymnasieskolan senare. Att det inte blev så klandrar hon inte perso-
nalen för, snarare sig själv: ”Som rektor var jag nog mest uppmuntrande och 
intresserad är jag rädd.” Kanske hade det också att göra med att det var 
först i och med övergången till iv som ungdomarna verkligen blev elever, 
resonerar hon: 

Skillnaden från Ungdomsverksamheten rent konkret var väl att verksamheten 
stagades upp mer, man var mera av elever med någon hel dag inne och ingick 
i gymnasiets verksamhet på ett annat sätt och omfattades av deras övriga re-
surser som skolmat, skolhälsovård etc. Dessutom flyttades verksamheten till 
lokaler i närheten av skolan. Allteftersom byggdes inneverksamheten ut, en 
ny lärare…anställdes, syoverksamheten organiserades mera, föräldrakontak-
ter tog större plats. 

 
Verksamheten fick, som också framkommit tidigare, en fastare form. Skill-
naden här är att vi också får veta hur Margareta upplevde personalen på iv 
och sin egen roll i förhållande till dem. Gruppen arbetade i huvudsak själv-
ständigt och hennes egen roll var egentligen enbart att godkänna dess plane-
ring och uppläggning. Därmed bekräftas den bild som gavs av iv-personalen; 
att rektor inte lade sig i detaljerna, utan snarast fanns med som en stödjande 
gestalt. Samtidigt som hon delegerade ansvaret till gruppen upplevde hon att 
det var en viktig del av arbetet som rektor att vara delaktig i verksamheten. 
Därför deltog hon i de regelbundna personalmötena och ”…hade ett intryck 
av att man var tacksam för mina synpunkter och engagemang i verksamhe-
ten”. Det var emellertid inte det samma som att alla alltid var nöjda. Tyckte 
de t.ex. att hon var för passiv så fick hon veta det:  

…och det tycker jag är det intressanta detta att det verkligen var dom som 
ställde krav på mig. Som talade om när dom inte tyckte att något var bra och 
som dom minsann tyckte att jag skulle göra, det var syv, eller iv. Men det var 



 312 

också iv som…var tacksammast för det jag gjorde, på nåt vis också. Så jag 
fick tillbaka väldigt mycket där. 

 
Det som vi tidigare stötte på som kritik i syvaren Lenas berättelse bekräftas 
således i Margaretas. Att fungera bra tillsammans och vara nöjda med var-
andras insatser handlade inte alltid om att vara sams och leva konfliktlöst. 
Snarast tvärt om, så länge det ägde rum i en andra av respekt. Och att Marga-
reta hade tilltro till de verksamma på iv framgår med tydlighet: ”Hela grup-
pen var mycket kompetent och engagerad i eleverna. Och uträttade ett 
mycket bra arbete.” Hon berättar inlevelsefullt om var och en av dem och 
strör lovord över dem; de var professionella, genomtänkta och fyllda med 
kunskaper. Tillsammans kompletterade de varandra. Att de ibland blev ”lite 
enögda” och kanske stred lite väl hårt för sin verksamhet gentemot andra 
måste man förstå utifrån just det perspektivet, menar hon. Hon är således 
nyanserad i sitt beröm. Hon var också medveten om att Birger var borta för-
hållandevis mycket, genom sina externa engagemang. Detta kunde skapa 
irritation på sina håll, berättar hon, men personligen litade hon på att de täck-
te upp för varandra: 

Och alltså jag litade på dom. Jag tror att det var det som Agneta, alltså nästa 
rektor, inte gjorde. Det var det som var lite av problemet. Men jag hade aldrig 
någon anledning att inte lita på att de fixade det där. Jag tyckte att allting de 
gjorde var väldigt seriöst, men jag har en känsla av att Agneta misstrodde 
dem. 

 
Att känslan av förtroende kom att bytas ut mot misstänksamhet med den 
kommande rektorn har redan framkommit genom de övrigas berättelser. 
Själv menar Margareta att iv:s resultat talade för sig själva. Eleverna på det 
individuella programmet hade klart högst utvärderingar av alla, trots att de 
alltid var väldigt skeptiska vid läsårsstarten. Eleverna var nöjda och verk-
samheten visade goda resultat:  

Vi hade uppföljningar av hur många av iv-eleverna som så småningom gick 
igenom gymnasiet och den visade på att de flesta av dem faktiskt klarade en 
hel gymnasieutbildning med godkända betyg. Många behövde bara ett extra 
år för att mogna och få tilltro till sig själva och sin egen förmåga. Och just 
detta var personalen på iv bra på. 

 
Hon berättar att hon upplevde att de verksamma på iv arbetade efter en 
gemensam vision och gjorde det tätt tillsammans. Hon minns att de i princip 
var där hela tiden, med eleverna, även på rasterna och funderar om just det 
var hemligheten med det hela, att de var ett gäng tillsammans, med lojaliteter 
mot varandra, och mot eleverna: 

 Ja, det här med personlighetsutvecklingen tror jag nog var den stora grejen 
för dem alltså. Att göra så att dom skulle kunna funka bra i samhället, att 
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dom hade den visionen på något vis…och…att dom skulle kunna…inte bara 
det basala, utan också att dom skulle våga förverkliga sina visioner. Jag tror 
verkligen att de kämpade mycket för det. 

 
Mot bakgrund av allt detta är det kanske inte så konstigt att de trivdes till-
sammans, funderar hon. Men samtidigt konstaterar hon att allt inte varar för 
evigt. För i samma stund som hon tycker sig ha fångat verksamhetens karak-
tär minns hon att verksamheten tvingades till förändringar över tid, och då 
inte till det bättre. Än en gång återkommer året 1997 upp i samtalet, d.v.s. de 
nya intagningsreglernas år. Elevantalet växte kraftigt och hon minns att det 
var svårt att få lärartimmarna att räcka. Dessutom tvingades lärarna på iv 
ställa om hela inriktningen på undervisningen. Mycket av den allmänkun-
skap eleverna erbjudits tidigare fick nu utgå då verksamheten inriktades på 
att göra eleverna godkända för att söka ordinarie program. Även Margareta 
redogör för hur politiska beslut påverkar den innersta kärnan av skolverk-
samheten. Ur sitt rektorsperspektiv minns hon hur hon för sin del tyckte att 
förändringarna var så pass stora att det egentligen kunde ifrågasättas om det 
var gymnasieskolan som skulle finansiera verksamheten:    

Jag hade en diskussion med dåvarande skolchefen…eftersom jag inte ansåg 
att det var självklart att det var iv som skulle ta detta ansvar, utan att det bor-
de vara grundskolans uppgift att se till att eleverna var godkända när de läm-
nade den. Men han såg det som att detta var iv:s uppgift och att vi skulle ta 
emot dessa elever hos oss på iv. 

 
De oklara gränsdragningarna återkommer i denna berättelse. Det som på 
formuleringsarenan kan utgöra en marginell förändring i ett avseende, kan på 
realiseringsarenan få drastiska konsekvenser i ett helt annat. På realiserings-
arenan sorteras verksamheterna in under olika budgetposter utifrån dessa 
benämningar, även om själva verksamheten, som i detta fall, i praktiken är 
att likställa med en annan. För Margareta var detta en vardaglig realitet och 
föremål för frustration. Samtidigt menar hon att det mest anmärkningsvärda i 
fråga om de nya intagningsreglerna var att de förhindrade personalen på iv 
att arbeta med elevgruppens innersta kärna, vilket var det som de egentligen 
brann för: ”På något vis var det inte lika roligt att jobba med iv när man inte 
hade tid till de mer personlighetsutvecklande bitarna. Jag tror att både ele-
ver och personal på iv tyckte att tiden innan var bättre och gav mer resul-
tat.” Att den inledande tiden på iv var bättre tycker hon trots att denna peri-
od sammanföll med den mest intensiva perioden för den övriga gymnasie-
skolan. 

9.3.2. Om gymnasieskolan i övrigt  
Under samtalet om gymnasieskolan i övrigt var det två huvudteman som 
stod i fokus; det omfattande arbetet med att ställa om verksamheten mot 
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programgymnasium och målstyrning samt den allt mer kvävande ekonomis-
ka situationen. Jag koncentrerar mig i detta avsnitt på det förstnämnda. Det 
pågick ett omfattande arbete med att ställa om verksamheten mot målstyr-
ning. Iv-personalen var med, men ändå inte riktigt. Bristen på programmål 
och kursplaner gjorde att det inte fanns några egentliga dokument att trans-
formera. Detta var Margareta väl medveten om. Samtidigt var det nödvän-
digt för gymnasieskolan som helhet att detta arbete gjordes och, berättar 
Margareta, hon ville göra det ordentligt. Därför ägnade de hela läsåret 
1992/93 åt att sätta sig in i hur man kunde tänka om den nya och decentrali-
serade ordningen. Läsåret avslutades med internatveckan. Rent praktiskt 
gjorde hon så att hon ställde in undervisningen fyra eftermiddagar:  

Dom fick sätta eleverna i arbete, de fick jobba hemma. Jag tog det på mitt an-
svar och gjorde så helt enkelt. Och sen så gav jag lärarna lite såna där saker 
att fundera över, för då skulle dom planera och förbereda det här. Och så 
skrev jag då lite som jag hade tänkt som jag ville att de skulle fundera över. 

 
De började med timplanerna. Hon ville att personalen skulle fundera över 
t.ex. hur de ville jobba med språkundervisningen. Själv hade hon tagit del av 
en bok där det talades mycket om vikten av koncentrationsläsning och att 
språkundervisningen blev bättre med långa pass: ”Och det där försökte jag 
ju då väldigt mycket att få lärarna med på. Och så skrev jag lite grann om 
det.” Hon gjorde det emellertid i form av frågor:  

Är det bra att läsa flera språk samtidigt? Kan det vara bra att man läser ett 
språk i ettan och sedan i trean och ska man, alltså behöver man läsa svenska 
alla tre åren? Jag ville att de skulle fundera över, alltså nu hade man möjlig-
het att ändra radikalt, så det där fick de då inför de där träffarna då. 

 
Hon såg inget hinder i allt det som de förväntades av dem, utan möjligheter. 
Därför tog hon till sig såväl forskning om det enskilda ämnet, som ovan, 
eller om hela systemförändringen. Ett exempel på det senare är den fördjup-
ning hon lät lärarna göra när det gällde Läroplanskommitténs betänkande. 
Hon visar mig frågeunderlaget där hon gav lärarna i uppgift att fundera över 
vad som är en kunskapande elev och om varför det är så viktigt med ett hi-
storiskt perspektiv och om detta är möjligt att få in i alla ämnen. Hon berättar 
vidare att hon bjöd in ett undervisningsråd, som varit engagerad i kursplane-
arbetet, för att ge en introduktion till arbetet med dessa. Under hela vårter-
minen arbetade de med en forskare i pedagogik, som också följde med dem 
på internatveckan. Med andra ord fanns den statliga styrningen närvarande i 
skolan, både i form av de enskilda besluten och olika förarbeten som utarbe-
tats på formuleringsarenan. Den fanns också närvarande genom enskilda 
uttolkare av dessa dokument, en slags medierande aktörer, som bidrog med 
synpunkter på möjligheterna att transformera intentionerna till pedagogiska 
realiteter. På frågan om hur det kom sig att hon kände ett sådant engagemang 
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för detta arbete och varifrån hon fick sina tankar svarar hon, något oväntat: 
”Men jag var ju oerhört engagerad i det här, för jag hade ju min man som 
jobbade i anslutning till utbildningspolitiken.” 520 Det spelade således en 
avgörande roll för gymnasieskolans omställningsarbete i Backsippeby att 
rektorn var just Margareta och ingen annan. Hennes man förde med sig de 
statliga visionerna in i deras hem och via det personliga mötet mellan dem i 
hemmet fördes det över till Margareta som tog det med sig i sin konkreta 
vardag. Hon i sin tur tog med sig dessa erfarenheter hem. De diskuterade 
allting: 

Hela tiden! Så att jag tror att jag var oerhört engagerad i det här. Skratt! Visst 
måste jag ha fått mycket av mitt engagemang för att genomföra det genom att 
vi levde i detta. Min man, han skulle jobba med dokumenten, förberedelsear-
betet, och jag skulle genomföra det här i praktiken. 

 
Genom sin man kände hon till hur man på nationell nivå tänkte om skolans 
omställningsarbete. Hennes uppdrag var att genomföra det i praktiken. Den 
statliga styrningen verkade genom personen Margareta, vilket kom att på-
verka arbetet på gymnasieskolan.  

9.3.3 Om relationen till politiker och förvaltning 
De personliga relationerna var således betydelsefulla för hur gymnasiesko-
lans omställningsarbete kom till uttryck. Även när det gäller rektorns kontak-
ter med politiker och skolförvaltningen är detta ett centralt tema. Margareta 
började sitt arbete i kommunen samtidigt som skolchefen Lars och dessa 
båda kom att ha en mycket nära kontakt. Hon beskriver honom som ”en 
underbar person” och hon tror att alla rektorerna i kommunen uppskattade 
honom väldigt mycket: 

Han såg till att vi blev en grupp. Varje år så ordnade han alltså trevliga utfär-
der för oss. Vi var bl. a. i England, i London och gjorde skolbesök, och växte 
ihop som grupp. När jag kom precis 91 då skickade han oss allihop till Mal-
lorca en vecka. Och det betydde ju ofantligt mycket. Både han och jag var ju 
nya, men vi lärde känna den här gruppen. 

 
Gruppen bestod av rektorer och ibland också studierektorer. Någon gång var 
också skolstyrelsen med, åtminstone vissa av dem. Resorna syftade utöver 
arbete till att de skulle lära känna varandra. Och visst hade det betydelse i 
vardagen, menar hon: ”Ja, det är klart”. Utöver dessa resor träffade skol-
chefen gruppen av rektorer på förmiddagen varannan torsdag, för gemen-
samt möte: ”Och det var himla bra stämning mellan oss alltså. Jag tror 

                                 
520 I detta citat använder jag ”i anslutning till utbildningspolitiken” som ersättning för ett 
betydligt snävare uttryck som Margareta använde. Detta görs av anonymiseringshänsyn. 
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allting sånt där försvann sen när den nye kom.” Precis som i iv-personalens 
berättelser återkommer betydelsen av en positiv stämning och att stämningar 
ofta följer med personer och påverkas av personbyten. Att ”göra iv” var med 
andra ord inget individuellt arbete, utan ett lagspel, där laguppställningen 
tycks ha haft avgörande betydelse för utfallet. Vad Margaretas berättelse 
låter oss förstå är dock att det inte är den enskilde personen som sådan som 
har betydelse, utan relationerna mellan olika aktörer. När skolchefen ”avske-
dats”, så ersattes denne ”…med en enligt min mening mycket inkompetent 
efterträdare”. Personbytet blev för Margareta en avgörande försämring som 
bidrog till att hon sökte sig bort från skolan. Det intressanta är att den skol-
chef som fick henne att tappa lusten för skolarbetet, var samma person som 
kom att göra stor positiv skillnad i iv-verksamheten. Om den förste skolche-
fen och just detta att samma person kan upplevas så olika säger Margareta: 
”Ja, jag tror inte de var fullt så glada i honom som jag var. Och jag tror 
också att de såg Håkan som en bromskloss för mycket.” Samtidigt berättar 
hon att både Lars och Håkan för sin del kunde vara ganska trötta på syvarna 
för att de krävde så mycket: ”…de stred ju som lejon för sin verksamhet.” 
Hon menar att de på skolkontoret var tvungna att balansera all verksamhet 
och kommer tillbaka till att de olika verksamhetsdelarna kräver sitt engage-
mang och att det är naturligt att det uppstår frustration i mötet mellan dem. 
Samtidigt är det påfallande att det finns en betydelsefull gradskillnad mellan 
frustration och konflikt. Relationen till den nye skolchefen drog åt det senare 
hållet, medan kanslichefen Håkan snarare tycks förknippad med det först-
nämnda. Hon kommenterar honom inte så mycket, mer än att det fanns en 
öppen kommunikation och ett ömsesidigt givande och tagande. Ibland kunde 
hon vara oense med honom, ”…men det redde alltid ut sig och vi kunde 
prata öppet med varandra. Och jag kände alltid ett starkt stöd i att utveckla 
verksamheten de här första åren”. Hon räknar med andra ord in Håkan i den 
positiva anda hon delade med skolchefen och vittnar precis som de verk-
samma tidigare om att man inte alltid måste vara sams för att personsam-
mansättningen skall upplevas som positiv.  

Personbytet på skolchefspositionen var inte det enda som hade betydelse 
för hennes yrkesutövning. Också när det gällde kontakten med politikerna 
berodde upplevelserna på enskilda personers insatser. Precis som tidigare 
finns ordföranden Pettersson och oppositionspolitikern Svensson med i bil-
den, inte minst i den period som Margareta beskriver som en inledande era: 

Fram till 1994-95, tror jag det var, fattades de lokala besluten rörande gym-
nasieskolan av skolstyrelsen efter en öppen och demokratisk process, där jag 
som rektor hade en god och nära kontakt med skolstyrelsens ordförande, Pet-
tersson…skolchefen Lars och hans närmaste medarbetare och ekonomichef 
Håkan. Man lyssnade mycket på mina synpunkter och det var roligt att arbeta 
tillsammans för att göra gymnasieskolan så bra som möjligt.  Däremot kunde 
det ibland kännas som om kommunstyrelsen inte lyssnade på skolstyrelsens 
önskemål som man hade önskat. 
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Under denna era, som hon benämner Petterssons tid, gick allt snabbt, vilket 
hon menar var ovärderligt, t.ex. när det nya gymnasiet skulle genomföras 
och lokalerna behövde byggas om. På några veckor hade Pettersson: 
”…skaffat erforderliga tillstånd, en arkitekt som kunde rita och ett byggföre-
tag som kunde göra jobbet snabbt.” Lokalerna blev färdiga i tid, vilket hade 
stor betydelse för verksamheten. Och det var ett sätt att ”…få en del av de 
pengar som staten delade ut till kommunerna i samband med gymnasiere-
formen, resten lade man beslag på”. Man, det var kommunstyrelsen. För det 
muttrades bland Petterssons egna politikervänner. Han verkar helt enkelt ha 
varit mer lierad med skolan än med politiken som sådan. Åtminstone enligt 
Margareta. Hon resonerar att detta kan ha varit den reella anledningen till att 
han plockades bort som skolstyrelseordförande. Den formella handlade om 
att han ”…betraktades som jävig eftersom han undervisade på gymnasiet i 
massmediekunskap två timmar i veckan”. Margareta pekar på att det kan ha 
betydelse var man har sina lojaliteter, i den kommunala helheten, eller själva 
skoldelen. Om Pettersson verkade i skoldelen så hade hans ersättare Sjö-
ström ”…större förankring i den centrala politiska kretsen”. Detta påverka-
de i sin tur de ekonomiska ramarna för verksamheten, som krympte med 
personbytet. Kommunal skolpolitik är således inte konstant ens i en och 
samma kommun. Det kan skifta med de enskilda personerna i skolstyrelsen. 
Om ordföranden var en viktig person så gällde detta även oppositionspoliti-
kern. Vi har tidigare fått ta del av Svenssons engagemang och hur han bru-
kade besöka iv-verksamheten. Om detta vittnar också Margareta:   

Både Pettersson och Svensson kunde komma upp på min rektorsexpedition 
och tala om gymnasieskolan och dess bekymmer eller glädjeäm-
nen…(Svensson) var väldigt kunnig. Jag tror det var det de blev lite impone-
rade av. Och jag tror också att han och Pettersson samarbetade bra. Även om 
de var olika så tror jag att Pettersson kanske inte var lika strukturerad, han var 
mera en känslomänniska och jag tror att han hade väldigt stor nytta av Svens-
son. 

 
Eran med de två politikerna, som tog sig tid att besöka verksamheterna, tog 
slut och det var under efterträdarens ordförandeskap som skolekonomin ha-
vererade. Kontakten som Margareta tidigare haft med ordföranden försvann 
och även om hon hade fortsatt god kontakt med skolchefen, som förde vidare 
hennes frågor, så menar hon att detta var en period då det mesta i skolstyrel-
sen handlade om att få budgeten att gå ihop och då man inte talade så mycket 
om utveckling. Även skolchefen tror hon fick ”…väsentligt mindre inflytan-
de efter ordförandebytet”. De enda gångerna hon som rektor blev kallad till 
skolstyrelsen var i stort sett då man vid höstens första sammanträde behand-
lade den årsberättelse hon skrivit: ”Årsberättelsen hade i allmänhet inte lästs 
av någon av ledamöterna i förväg, varför de frågor jag fick inte blev särskilt 
intressanta eller djuplodande.” Kuverten med möteshandlingarna och hen-
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nes rapport sprättades under pågående sammanträde, vid något tillfälle också 
av ordföranden, och hon upplevde det som ”…fullkomligt bortkastat allt-
ihop”. Det var en avgörande skillnad mot hur det hade fungerat tidigare. 

9.3.4 Om den ekonomiska situationen 

Det var inte ordförandebytet i sig som raserade skolekonomin. Lika fullt var 
det under ersättarens tid som kommunernas ekonomi blev sämre. Margareta 
berättar om övergången från det gamla systemet, med en förstärkningsresurs, 
då man visste på kronan vad man skulle få, till det nya när man i princip inte 
visste någonting: 

Man räknade ju fram den så kallade förstärkningsresursen. Man fick ju precis 
pengar efter hur många elever det var, hur stora grupper det var, det var exakt 
uträknat. Man kunde räkna ut på kronan vad man skulle ha. Och sen försvann 
alltihopa det. 

 
I stället för att veta exakt fick hon börja äska medel och drogs in i hela 
kommunens utdragna budgetarbete, där budgeten som helhet beslutades på 
hösten för att därefter fördelas i de olika förvaltningarna. Det skulle vara 
klart till årsskiftet, men det var det aldrig, berättar Margareta. Hon återkom-
mer nedan till detta med fördelningen över året, men innan dess kommente-
rades också den allmänna ekonomiska återhållsamheten och vad som hände 
under de svåra åren i mitten av 1990-talet. Hon berättar att det i Backsippeby 
fanns en inställning ”…att man skulle vara sparsam och inte låna pengar till 
verksamheter”. Problemet var att när de dåliga tiderna anlände kom den 
bibehållna sparsamheten att bli ett hinder för verksamheten. Hon beskriver 
hur de styrande inom kommunen såg på balansgången mellan ekonomiska 
ramar och uppdragen man hade att fullfölja. Det hette att ”…kommunens 
ekonomiska ramar styr hur mycket man kan förverkliga av de statliga styr-
dokumenten”. Det fanns således, menar Margareta, en uppfattning om att 
man inte behövde genomföra allt om man inte hade råd. Och det tyckte man, 
enligt Margareta, inte att man hade. Om detta stämmer verkar den kommu-
nala ekonomin således fungera som en slags lokalt smörjmedel i det samlade 
styrningsmaskineriet. Samtidigt var det inte med nödvändighet så att till-
gängligt smörjmedel användes, eller brukades till andra saker än skola. Mar-
gareta anser att kommunens ekonomi var bättre än i flertalet andra kommu-
ner. Därtill kunde hon fundera över andra satsningar i kommunen som hon 
menar ”…inte var nödvändiga eller statligt beslutade”. Detta såg hon som 
frustrerande då skolans budgetramar stramades åt: 

Under några år i mitten av 1990-talet tror jag att vi låg lägst i kostnader per 
elev i Skolverkets sammanställning över skolans kostnader, med undantag för 
kostnaderna för lokaler, där vi låg högt över. Inte för att våra lokaler var bätt-
re än andra, utan för att man lagt in en så hög summa i vår budget för lokaler. 
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Vår skolchef försökte ideligen tala för att pengarna inte skulle räcka till för 
skolverksamheten…utan att få gehör från varken skolstyrelse eller kommun-
styrelse. Sommaren 1995 fick jag ett sparbeting på en miljon mitt under en 
redan lagd planering då halva budgeten redan var slut, vilket var en knepig 
sak att klara ut.  

 
Att ”göra skola” i samspel med budgeten var således en utmaning. Inte minst 
gällde detta den tekniska realiteten att budgetåret och läsåret inte låg i fas 
med varandra och kraftiga sparbeting alltså kunde komma mitt under pågå-
ende verksamhet, och göra det svårt att få verksamheten att gå ihop. Marga-
reta återkommer till sin frustration när det gällde lokalkostnaderna, eftersom 
hon för sin del inte kunde acceptera att de var så höga som det budgeterades 
för. Kommunalrådet förklarade då för henne att ”…det handlade bara om 
att leka affär…man skulle ju kunna lägga in denna summa var som helst men 
valde skollokalerna”. För kommunalrådet var lokalkostnadsplaceringen i 
budgeten således bara en teknisk fråga, medan det för Margareta var en reali-
tet. Även om sådana detaljer kunde vara frustrerande så tror hon dock att det 
var den stora återhållsamheten som helhet som gjorde att skolekonomin ha-
vererade: 

Så småningom gick det inte att hålla verksamheten flytande längre med de 
medel som anvisats till skolorna. Vi hade ett blomstrande Komvux som vi 
fick statsbidrag för. När pengarna i skolbudgeten inte räckte lånade skolans 
ekonomichef från detta statsbidrag hösten 1996. Tillsammans med övrigt 
prognostiserat underskott våren 1997 blev effekten ett sammanlagt mycket 
stort prognostiserat underskott i budgeten för skolorna i Backsippeby  - jag 
minns inte hur mycket. 

 
Resultatet blev det bekanta, skolchefen och ekonomichefen lämnade sina 
tjänster och det anmärkningsvärda i Margaretas ögon var att när de nya för-
valtningarna byggdes upp, så visade det sig att det fanns pengar: ”Plötsligt 
fanns det pengar igen och det lilla skolkontor på 6-8 personer som hade 
skött skolan tidigare förvandlades till en stor och en liten skolförvaltning 
med mer än fördubblat antal personer.” Hon tyckte det var skandalöst. För 
samtidigt behölls det strama greppet om verksamheten och hon minns att 
hon i sin allra sista verksamhetsberättelse gav uttryck för den ekonomiska 
frustrationen och visade på att undervisningskostnaden i Backsippeby låg 
ordentligt under snittkostnaden i landet. Hon hade nått en punkt när det inte 
längre var möjligt för henne att försvara den ekonomiska återhållsamheten: 

Jag upplevde det allt svårare att vara rektor. Som sådan måste man vara lojal 
med de beslut som fattats av skolstyrelse och skolchef. De invändningar man 
har måste man framföra i förväg, och sedan acceptera fattade beslut. Man har 
inte som rektor rätt, menar jag, att kritisera besluten efteråt, eftersom man ju 
har tillsatts för att förverkliga skolstyrelsens intentioner med verksamheten. 
Frågan är bara hur länge man kan vara med på detta och samtidigt känna att 
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man driver verksamheten på ett bra sätt. Jag kom till en punkt då jag kände 
att det inte gick… 

 
En ekonomi som hon inte kunde försvara och en skolchef som hon hade 
svårigheter att samarbeta med var mer än tillräckligt för att få henne att läm-
na arbetet som rektor på Backsippeby gymnasium. Det var svårt att få visio-
ner och vardagsverklighet att gå ihop.  

9.3.5 Relationen till andra sektorer 

En sista aspekt som går igen i Margaretas berättelser handlar om att gymna-
siekolans elever, fr.a. de som var inskrivna på iv, egentligen krävde ett sam-
arbete som gick utanför gymnasieskolans ramar. Margareta beskriver hur 
hon upplevde att det tidigare nämnda musikprojektet, som bedrevs tillsam-
mans med fritidsförvaltningen, för hennes del är förknippat med mycket 
positiva upplevelser, både då och i mötet med de deltagande ungdomarna 
senare i livet. Generellt minns hon dock en påfallande tröghet när det gällde 
att få samarbetet med andra att fungera. Inte minst gällde detta socialförvalt-
ningen (soc) och den tidigare nämnda tystnadsplikten: 

Det var ett helvete. Vi hade ju ett väldigt lovvärt försök att samarbeta mellan 
skola och soc, och fritid…på olika nivåer skulle det vara grupper då. Det 
fanns då cheferna, men det gick ju inte alls då, eftersom dom hatade ju 
Lars… Och sen nästa nivå, var det jag och han på fritid som var ansvarig för 
Ungdomsverksamheten och så var det då en… individomsorgschef, vi tre 
skulle träffas på vår nivå och så var det då nån lägre nivå. Det skulle finnas 
såna här grupper på olika nivåer. Vi skulle prata med varandra. Men det blev, 
det brakade åt skogen alltihopa. Vi kunde inte prata med varann. Vi hade helt 
olika språk. Och vi kunde aldrig prata konkret om nånting, eftersom de hade 
tystnadsplikt där. 

 
Margareta beskriver vidare att problemen framför allt blev akuta på den lägs-
ta nivån när kuratorn och någon tjänsteman på soc hade konkreta människor 
som de verkligen behövde utbyta information omkring för att kunna hjälpa 
och rädda på bästa sätt. Om de på skolan till en början agerade utifrån att alla 
definierades in inom ramen för samma tystnadsplikt så blev de snart varse att 
soc höll stenhårt på sin och aldrig delgav det de kände till. Samtidigt tog de 
anställda där den information de fick och hanterade den som ”…jaha nu har 
vi anmält ett ärende till soc, nu agerar vi”. Margereta berättar om hur detta 
fick oförutsedda konsekvenser i ett enskilt fall, där kurator hade lovat eleven 
och föräldrarna att informationen inte skulle föras vidare, men där de senare 
blev kontaktade av soc. Föräldrarna kände sig förrådda av skolan. Margareta 
menar att det var märkligt att de enda hon egentligen kunde prata med var 
polisen. De var fullkomligt öppna och man litade på varandra: ”Men soc 
gick inte. Och fritid…jag menar hade ju så dåligt rykte på skolan på den 



 321 

tiden, så alla var ju jättearga för att jag försökte samarbeta med dem. För 
fritid skulle man bara hata.” Det var svårt med samarbetet, även om alla 
visste att det egentligen krävdes. Margaretas berättelse fylls på med ytterli-
gare exempel, som ligger i linje med det som tidigare framkommit om att 
den kommunala strukturen inte alltid låg i fas med vad det faktiska hante-
randet av ungdomsgruppen krävde och att nationella lagar kommer till ut-
tryck i den kommunala praktiken, men att de gör det genom lokala uttolkare. 
Det är i mötet mellan dessa lokala uttolkare som den kommunala vardagen 
utspelar sig.  

9.4 Skolkontoret 
Genom skolstyrelseprotokollen och de andras berättelser vet vi att skolför-
valtningen förändrades över tid. I stort sett såg den likadan ut fram till den 
ekonomiska krisen 1997, för att därefter delas upp och fyllas på med betyd-
ligt mer personal.  I det som följer här är det huvudpersonerna som verkade 
under tiden fram till 1997 som träder fram. Dessa var till att börja med sekre-
teraren i nämnden, Ulla, som hade arbetat på skolkontoret sedan 1967. Där 
fanns också kontorschefen Håkan, som anställdes 1980 och skolchefen Lars, 
som alltså kom samtidigt som rektorn, 1991. De båda senare lämnade sina 
tjänster 1997, medan Ulla efter nämnduppdelningen arbetade några år på 
förvaltningens grundskolesida innan hon gick i pension. När det gäller själva 
arbetet med att ställa om den kommunala organisationen i enlighet med det 
nya styrsystemet är det självfallet Lars och Håkan som genom sina positio-
ner är centralgestalter. Vad kan de berätta om hur detta arbete gick till? Hur 
arbetade de sinsemellan och i relation till politiker och personalen på gymna-
sieskola? Hur tänkte de om sitt arbete? Vad spelade roll för att de gjorde som 
de gjorde? Och vad kan de berätta om verksamheten vid iv? Först skall jag 
dock uppmärksamma Ulla som i sin sekreterarroll egentligen inte hade något 
att göra med iv-verksamehten. Däremot arbetade hon mycket nära såväl 
skolchefen, som kontorschefen och ledamöterna i skolstyrelsen. Hon utgör 
ett viktigt samtidsvittne till hur det gick till när den kommunala omställning-
en mot ett decentraliserat system tog gestalt. De olika berättelserna hanteras 
separat. 

9.4.1 Sekreteraren521 
Ulla började sitt arbete på skolkontoret redan 1967. Eftersom kommunen var 
liten inrymdes kontoret vid den tiden i en skola, där man kombinerade verk-
samheten med rektorsexpedition. Med tiden växte uppgifterna, både för hen-

                                 
521 Formellt hade Ulla aldrig titeln sekreterare. Hon var först kanslist och sedan skolkamrer. 
Jag använder den dock för enkelhetens skull. 
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ne och kommunen och skolkontoret flyttade i början av 1970-talet till egna 
lokaler. Det var också under det tidiga 1970-talet som hon träffade Petters-
son och Svensson för första gången, då de tog plats i skolstyrelsen. I 20 år 
arbetade hon sedan tillsammans med dem, som nämndsekreterare och proto-
kollsförfattare. Hon var också sekreterare på arbetsutskottets möten. Med 
andra ord var det Ulla som skrev de allra flesta av de protokoll som utgjorde 
grunden för det föregående kapitlet. Vad kan hon då berätta om förändring-
arna över tid, om vad som utspelade sig i nämnd och arbetsutskott och om 
människorna som arbetade där? 

Till att börja med vittnar förändringarna i hennes eget arbete om den stör-
re omställning som kommunen genomgick. Under perioden fram till styrsy-
stemomställningen utökades hennes arbetsuppgifter från att svara i telefon 
och skriva lite åt skolchefen till att skriva protokoll och ha hand om statsbi-
dragsansökningarna. Hon berättar om hur detta arbete gick till: 

Förr hade man ju ett givet statsbidrag som skulle sökas varje år, med ut-
gångspunkt från organisationen. Jag höll på med det i många år och ansökte 
om statsbidrag. Man fick ange vilka lärare man hade och det var ju dels ordi-
narie lärare och var det nån som var tjänstledig fick man sätta upp vikarien 
för den, och sen vad de hade för lön. Och sen var det väl vissa extra om det 
var nån som hade extraundervisning. 

 
Varje år ansökte kommunen hos länsskolnämnden om hur många klasser 
man skulle ha, med utgångspunkt i antalet elever. När länsskolnämnden be-
slutat hur många klasser det fick vara så ”…fick man ett antal basresurser 
där och sen fick man pengar utifrån de här statsbidragsansökningarna”. Det 
enda de behövde göra var i princip att räkna elever och ha koll på lärarna, 
vilka de var och vilken lön de hade. Att sköta dessa ansökningar var en tids-
krävande uppgift, men resultatet utgjorde basen för det fortsatta arbetet. 
Kommunen visste hur mycket den hade att röra sig med. I och med styrsy-
stemomställningen försvann detta. Pengarna kom andra vägar och Ullas ar-
bete förändrades. Utöver nya sysslor som t.ex. personaladministration börja-
de hon också att hjälpa kontorschefen: ”…jag hjälpte väl kontorschefen en 
hel del…, ja egentligen så har jag varit mer för matte och sånt där än för att 
skriva”, berättar hon. Samtidigt som hon gör det blottlägger hon en del av 
den kommunala styrningsrealiteten. Inte minst handlar det om att den eko-
nomiska styrningen där hon tidigare varit en länk mellan arenorna totalt änd-
rade gestalt. Samtidigt synliggör hennes berättelse att förvaltningen inte är 
en neutral länk mellan skolstyrelse och skola. Den inrymmer aktiva och in-
flytelserika aktörer som deltar i den lokala politiska utformningen. Vad Ullas 
berättelse vittnar om är att det inte ens i de fall där vi vet vem som var for-
mellt ansvarig tjänsteman, kan vara säker på vem som egentligen utförde 
arbetet. Hon fortsätter: ”…ofta kom han väl och frågade om jag kunde hjäl-
pa honom att räkna lite.” Med andra ord är det inte bara gränslandet mellan 
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politiker och tjänstemän som inrymmer en gråzon, utan också mellan olika 
tjänstemän. Att Ulla fick större befogenheter bekräftas också av att hennes 
titel förändrades från kanslist till skolkamrer. Samtidigt menar hon att hjäl-
pen till kontorschefen var långt ifrån tillräcklig för honom: 

Jo, alltså kontorschefen hade väl påpekat länge, ganska länge att det var för 
mycket, att han inte hann med riktigt, det hade blivit för mycket, men de hade 
väl inte tagit det på allvar riktigt, utan det var först när de tog det på allvar 
som… 

 
Hon stannar upp, funderar och fyller i att det var först när det började se 
dåligt ut som politikerna tog hans rop på hjälp på allvar. Men då var det för 
sent. Än en gång spelas scenariot upp; om hur underskotten blev för stora, att 
ordföranden avgick och att Ullas närmaste kollegor ”plockades bort”:   

Sedan så...sa skolchefen upp sig, men ja han var väl så illa tvungen och det 
var väl samma med skolkontorschefen. Han fick andra sysslor en tid och sen 
slutade han också. 

 
Hon berättar om tiden som följde, om hur jobbigt det var för dem som var 
kvar, det var ju deras närmaste medarbetare det handlade om, och som de 
trivdes ihop med: ”Jo,…jag trivdes väldigt bra med jobbet, ända till dess. Vi 
var ett bra gäng.” Allt ställdes emellertid på ända och precis som vi stött på 
tidigare så innebar personförändringarna att verksamheten påverkades. Det 
kom en ny chef, med en annan personkemi än den gamla. Trots att det inte 
var lika roligt längre arbetade Ulla kvar till sin pensionering, men då alltså i 
den nya organisationen.  

När vi går tillbaka till arbetet före nämnduppdelningen och talar om det 
faktum att det var hon som skrev protokollen berättar hon om det sekreterar-
arbete som bedrevs inom ramen för den allmänna politiska tågordningen; 
med nämndsammanträde en gång i månaden och med möten i arbetsutskottet 
två veckor innan nämnd. Protokollen var, som vi blev varse i föregående 
kapitel, endast beslutsprotokoll, men genom att arbeta fram ärendebeskriv-
ningar och delta i de olika mötena fick Ulla en god inblick i det kommunala 
skolmaskineriet. Inte minst vittnar hon om betydelsen av det förberedande 
arbetsutskottet: 

Det är klart att de mesta diskussionerna var ju i arbetsutskottet. Så att hade de 
ett förslag så gick det ju ganska fort igenom på själva styrelsemötet. Men det 
är klart att vissa frågor kunde det ju bli långa diskussioner om. På skolstyrel-
sen. 

 
Det mesta avhandlades färdigt i arbetsutskottet, som därmed framträder som 
en allt tydligare delarena i det kommunala skolmaskineriet. Där möttes en-
skilda politiker och tjänstemän och gjorde upp inför de större mötena. Om de 
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båda politiska frontpersonerna, Pettersson och Svensson, berättar Ulla att de 
förvisso hade skilda politiska uppfattningar, men att det för det mesta gick 
ganska lugnt till: ”Det var inga stora bråk och så heller.” Av naturliga skäl 
var det inte alltid ett enigt förslag som lämnade arbetsutskottet, inte minst 
gällde detta budgetförslagen, där oppositionen vid konstaterad oenighet re-
serverade sig. Nämnden kunde då ta ställning mellan de olika förslagen och 
det är genom dessa reservationer som vi i tidigare kapitel bevittnat Svens-
sons aktivitet. Även Ulla berättar om hur Svensson och Pettersson förenades 
i sitt intresse för skolfrågor. Och om den senares ordförandeskap konstaterar 
hon med ett skratt kort och gott att: ”Jodå, han var bra tycker jag.” För 
andra fritidspolitiker som inte var så insatta i skolfrågor måste det ha varit 
svårare, menar hon. De övriga politikerna i fullmäktige och kommunstyrelse 
hade hon inget att göra med. Henens vardag innebar dock ett tätt samarbete 
med kontorschefen. 

9.4.2 Kontorschefen 

Kontorschefen var som vi sett den som hade hand om kommunens skoleko-
nomi. Han förekommer inte nämnvärt i iv-personalens berättelser, men om-
nämns i Margaretas i samband med tuffa ekonomiska diskussioner dem 
emellan, som dock upplevdes äga rum i en konstruktiv anda. Vi har därtill 
precis bevittnat hur Ulla uttryckte sitt medlidande med att han inte fick gehör 
för sina rop på hjälp. Hon, som försökte avlasta honom, visste ju vilket om-
fattande arbete han hade. Det är också mängden av arbetsuppgifter och att 
han tog på sig för mycket, som är det genomgående temat i Håkans berättel-
se. Flera gånger upprepar han: ”Ja, jag tog på mig för mycket, det gjorde 
jag” och genom hela vårt samtal dyker det upp exempel på arbetsuppgifter 
han drar sig till minnes: ”Sista åren. Så var jag ekonomiansvarig och hade 
hand om skolskjutsfrågor, planering av gymnasie- eller dimensionering av 
skollokaler, i stort sett allt (skratt).” Han var därtill ställföreträdande skol-
chef, ansvarig för alla upphandlingar och drivande i diverse mellankommu-
nala samarbeten. Det var alldeles för mycket, enligt honom själv: ”Ja, jag 
begärde ju att få hjälp, men jag fick ju inte det. Så att, där får de skylla sig 
själva.” Politikerna tyckte att: ”det funkar ju så bra ändå”, berättar han 
vidare. Att de fick ”skylla sig själva” syftar naturligtvis på slutet, att ekono-
min havererade och att Lars ”fick gå”. Själv blev Håkan erbjuden en annan 
placering, men tackade nej, eftersom han ansåg att de behandlade Lars på ett 
felaktigt sätt. Håkan menar bestämt att det inte var en persons fel att situa-
tionen uppstod och redogör för att det inte heller bara var i Backsippeby som 
underskotten kom, utan att detta var en generell företeelse i kommunerna vid 
denna tid. Utvecklingen i grannkommunerna kände han till väl, genom di-
verse samarbeten och det var mer än en skolchef som fick lämna sin post. 
Bakgrunden var, menar han, den allmänna styrningssituationen; decentralise-
ring i kombination med statens ekonomiska bekymmer. Om själva decentra-
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liseringen i sig berättar han att den innebar en stor förändring, inte minst för 
de verksamma politikerna: 

Ja, före, när det var statsreglerad budget, då var det totalt ointresserade politi-
ker. Då sprättade man kuvert vid borden i princip. Eller kom inte, eller kom 
gjorde man väl men det var ju inget engagemang…Eller engagemang i skit-
frågor…Den största frågan tror jag var skolbyggnationer…och läromedelslis-
ta som skulle godkännas…och anställningar. Inte läraranställningar, utan öv-
riga anställningar. 

 
Ett ”engagemang i skitfrågor” ersattes genom 1990-talets decentralisering 
med en ”otrolig politisk uppryckning” bland politikerna. Den nya styrord-
ningen förändrade således de strukturella förutsättningarna för skolstyrelsens 
arbete och i Backsippebys fall kunde den kompetens som fanns i de enskilda 
aktörerna komma till sin rätt. De fick betydligt mer utmanande frågor att 
engagera sig i. Håkan berättar vidare att de, precis som det framskymtade i 
föregående kapitel, var ”jäkligt engagerade, i måldokument”. Och det var, 
menar han, ett plus för kommunen, att politikerna var så engagerade i skol-
frågorna, när det gällde styrning och dokument. Dessvärre fanns det en eko-
nomisk del av verksamheten, som var en begränsande realitet för arbetet:   

Jag hade ett helvete när det gällde grundskola och gymnasieskola. Vi tog ju 
över skolbarnsomsorgen också. Förskolan och allt. Vi tog på oss för mycket 
egentligen. Men det var politikernas vilja och sen tyckte man ju att man skul-
le kunna göra rationaliseringar i samband med det här va. Så alla reformer 
var egentligen ekonomiskt grundade. Kommunaliseringen också. 

 
Håkan pekar på hur den ändrade statliga styrningen av skolan på flera sätt 
fick direkta konsekvenser i hans vardag. Styrsystemomställningen i sig är ett 
exempel och den konkreta frågan om barnomsorgen som fördes över till 
skolans område är ett annat. Därtill vittnar hans berättelse om den ekono-
miska realitet som omgav såväl stat som kommun och som påverkade sam-
spelet mellan dem. Håkan berättar om hur utlovade utbetalningar från staten 
till kommunerna ställdes in, vilket han i och för sig förstår eftersom staten 
inte kunde försätta sig i konkurs, men hur de kommunala effekterna blev 
påfallande: ”…det är jättesvårt för kommunerna när regeringen ska göra 
såna där mastodontbesparingar.” Med andra ord var det inte bara en av-
stämning mellan mål och medel som krävdes, utan mellan olika budgetar. 
Förändringen av den ekonomiska styrningen upplevdes förödande. Håkan 
berättar att det för en kommun som Backsippeby, som hade stora barnkullar 
och därför behövde bygga nya skolor, blev katastrof. Den schablonresurs 
som kom till kommunen i form av en påse pengar täckte, enligt Håkan, inte 
den typen av utgifter. Det resulterade i konflikter mellan olika skolverksam-
heter och mellan skola och andra obligatoriska verksamheter. Alla slogs för 
sitt. Grundskolan tyckte att gymnasieskolan fick för mycket och vice versa. 
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Samtidigt, berättar Håkan vidare, så är ju detta med en kommunal skolbud-
get ingenting som ställs om i en handvändning: ”…det är ju en broms-
sträcka när det gäller planeringen.” Han exemplifierar med att en uppsäg-
ning av en lärare t.ex. tar ungefär nio månader. Och det är klart att facken 
bevakade sina intressen. Konflikterna mellan lärare och politiker, som initialt 
hade funnits på nationell nivå, fördes i och med den genomförda decentrali-
seringen, enligt Håkan, ned på den kommunala arenan:  

Ja, det är min bestämda uppfattning att lärarkollektivet och politikerna, de 
pratade inte samma språk. Och sen kom ju nedskärningstiderna under hela 
90-talet då, så jag vet inte fall det var 10 eller 20 procent minskning av resur-
serna. Det var den storleksordningen det rörde sig om…I samband med att 
gymnasieskolan kom till. Sen blev det ju mellan grundskola och gymnasie-
skola.  

 
Det var generellt svårt att få visionerna att gå ihop med de tillgängliga med-
len. Han berättar att det t.ex. var en politisk vilja i kommunen att det skulle 
finnas datorer på skolorna. Därför tilldelades ett anslag för detta. Men ansla-
get räckte sällan, eftersom datorerna också krävde underhåll. När de på skol-
kontoret tvingades anställa för det behovet, så klarade de inte budgeten. Da-
torexemplet som förekom i Birgers berättelse är inget undantag. På skolkon-
toret visste de att de drog på sig underskott i samma stund de tillgodosåg 
önskemålen från politiker och verksamma. Med andra ord verkar tjänste-
männen på förvaltningen, precis som rektor, inte ha ställt upp på de centrala 
kommunpolitikernas tolkning av samordningen inom det nya styrsystemet: 
att hur mycket av centrala visioner som skulle kunna uppfyllas berodde på 
hur mycket pengar som fanns. Snarare vittnar Håkans berättelse om att bris-
tande avstämning mellan mål och medel måste kunna lösas och ett sätt att 
göra det var att inte slåss om den samlade plånboken mellan de olika förvalt-
ningarna. Kampen om medlen försiggick nämligen inte bara inom skolsek-
torn. Den utspelade sig också mellan de olika förvaltningarna och deras före-
trädare: ”Själva statsbidraget, påsen pengar till kommunerna, det skulle ju 
alla vara med och slåss om…alla de obligatoriska verksamheterna.” 

Vi har redan tagit del av Margaretas erfarenheter om kampen mellan för-
valtningarna och Håkan berättar om hur han redan på 1980-talet initierade en 
samverkan mellan fr. a. skola, social och fritid för att försöka uppmuntra 
samverkan. Det fungerade bra till en början, men försöken visade sig vara 
enormt personberoende. På åttiotalet var det, enligt Håkan, lätt att samarbeta 
med soc ”…men sen bytte man chefer och då blev det ju svårare och svåra-
re för att den chefen hade sina uppfattningar och så vidare”. Det visade sig 
också att Lars och socialchefen inte kom överens. Den nödvändiga person-
kemin infann sig inte då den behövdes som bäst, under 1990-talets prövoår. I 
alla fall inte mellan de skilda nämndernas förvaltningar. 
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Inom den egna förvaltningen däremot så fungerade samarbetet utmärkt. 
Håkan beskriver hur han och skolchefen Lars samarbetade om det mesta. 
Han var själv ställföreträdande skolchef och både han och Lars var med på 
såväl arbetsutskottens möten som skolstyrelsens. Innan varje möte ”…var 
det han och jag som diskuterade…Och sen kom ordföranden in och…så 
Svensson ibland. Så diskuterade vi ihop oss vad som skulle ske och vi jobba-
de som ett team”. I teamet inkluderar han således även de ledande politiker-
na. Arbetsutskottet var, enligt Håkan, en viktig motor i det kommunala 
skolmaskineriet. Han beskriver det nära samarbetet med politikerna och 
återkommer, liksom flera tidigare, till att de ledande politikerna var oerhört 
insatta och engagerade i skolfrågor. Det var således de enskilda personerna i 
konstellationen som gjorde skillnaden. Håkan berättar vidare att ett antal 
ledamöter arbetade med skolfrågor och exemplifierar med Svensson som 
arbetade med skolfrågor på Kommunförbundet. Därtill var Pettersson och 
Svensson, enligt Håkan, två pragmatiker: ”Ja-a. Båda kunde ge sig, ja, ge 
och ta så att säga.” Självklart fanns det politiska meningsskiljaktigheter 
mellan dem, som fr.a. handlade om klassiska ideologiska skiljelinjer, t.ex. i 
fråga om valfrihet. Utmärkande var också att socialdemokraterna som regel 
tog parti för elever i behov av särskilt stöd. Även Håkan minns att det fr.a. 
var Svensson som ”…yrkade mest för iv-verksamheten. Samtidigt var Pet-
terson och hans partivänner med på noterna”. Han beskriver precis som 
Margareta de båda ledande politikerna som skolsolidariska ”…till 100 pro-
cent”, d.v.s. de tog parti för skolan, något som skilde dem från Pettersons 
efterträdare, Sjöström. Han var ingen skolfrågemänniska: ”Nej, det var han 
inte. Även om han ville skolans väl och så vidare…Pettersson slogs mer för 
skolan.” Sjöström hade heller inte samma personliga kvalifikationer som 
Pettersson, menar Håkan. Han var helt enkelt inte samma öppna människa, 
utan mer fyrkantig. Och det är väl så det är, funderar han, att en del får man 
sympati för och andra inte. Den stora skillnaden tycks därigenom inte handla 
om de olika verksamheterna fungerar eller inte, utan om hur de fungerar. 
Eller som Håkan uttrycker det: ”Det fungerade med den nya ordföranden, 
men det fungerade annorlunda.” 

Personliga relationer spelade således roll för den samlade upplevelsen av 
att arbeta i direkt närhet till skolpolitikerna. Frågan är hur relationerna såg ut 
i andra änden av detta maskineri, d.v.s. mellan förvaltningen och gymnasie-
skolan. Om detta berättar Håkan att han en gång i tiden kom till Backsippeby 
just för att lägga upp planerna för gymnasieskolan, som vid den tidpunkten 
endast var ett tankefrö hos några enskilda politiker. Han gjorde kostnadsbe-
räkningar, var med och planerade lokalerna och rekryterade personal. Om 
Margareta säger han att: ”…hon var duktig, för hon var engagerad…i gym-
nasiefrågor.” Enligt Håkan hade de nära kontakt med varandra hela tiden, 
även om skolan själv skötte de pedagogiska uppgifterna. Om sin egen upp-
gift i relation till gymnasieskolan berättar han:  
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Jag hade hand om lokaler, ombyggnad, planering av gymnasieskolan i stort 
sett va…. 

PS: Och sen hade du pengarna också, eller? 

Håkan: Ja…tyvärr 
 
Han återkommer än en gång till den skärseld det innebar att vara den som 
skulle försöka tillgodose de skiftande behoven. I fråga om just iv-
verksamheten tror han att de fick vad de ville och behövde, eller som han 
korrigerar sig själv: ”Ja, nej jag vet.” Precis som när det gällde gymnasie-
skolans planering i övrigt så var han nämligen delaktig i inrättandet av det 
individuella programmet. Det var han som ordnade de nya lokalerna, vilket 
följde av att han redan hade den lokala intagningsnämnden där. Om beslutet 
att lägga iv utanför gymnasieskolan berättar han att det fanns tankar på in-
tegration inom gymnasieskolans väggar, men att det var lokalbrist och att 50 
meter från gymnasieskolan bedömdes som tillräckligt bra. Vi har tidigare 
hört att placeringen betraktades som en pedagogisk nödvändighet. Varför det 
görs på det ena eller andra sättet kan således handla om en kombination av 
faktorer, där de ekonomiska aspekterna är en angelägen delrealitet.  

På frågan om hans personliga betydelse för den löpande verksamheten be-
rättar han att han brukade besöka iv ibland, för att se ”…hur det funkade och 
så vidare. Hjälpte dem med material, typ. Alltså sånt”. Han menar att det 
fanns ganska goda möjligheter att flytta t.ex. datorer mellan verksamheter 
om det skulle behövas. Pedagogiskt hade de på iv emellertid fria händer att 
utforma verksamheten som de önskade. Han minns att Margareta var enga-
gerad i frågan, liksom Birger. Kontakterna skedde framför allt mellan dessa 
båda: ”För de skulle ju lotsas in i gymnasieskolan var det tänkt.” Även om 
han inte minns exakt hur många som gick över så minns han att ”…de gjor-
de ju den insats de skulle göra”. Om Margareta således stod på nära distans 
och hade direkt kontroll över att de gjorde vad de skulle, så stod de på skol-
kontoret ytterligare en bit ifrån, men med samma upplevelse. Att personalen 
upplevde en skillnad mellan rektor och förvaltning vet vi redan, samt att 
personalen i detta var kluven. Håkan ger oss en delförklaring till detta, som 
handlar om Birgers unika position. Att det blev just Birger som fick leda det 
pedagogiska arbetet på Ungdomsverksamheten en gång i tiden berodde näm-
ligen på att Håkan hade träffat honom i fackliga sammanhang och insett att 
”Han var kompetent”. Det var således Håkan som hade rekryterade Birger 
till Ungdomsverksamheten och han fortsatte att ha höga tankar om honom. 
Vi kan än en gång konstatera att Birger hade många kontaktytor med andra 
delarenor och att detta externa engagemang troligtvis kom att gynna verk-
samheten.  

När det gäller själva iv-verksamheten och dess föregångare vid Ung-
domsverksamheten berättar Håkan om hur det, ur hans perspektiv, gick till 
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när arbetet startade upp. Det startade inom ramen för en statlig ordning där 
det gick att räkna ut på kronan om verksamheten skulle bära sig eller inte 
och det visar sig att det var Håkan själv som stod bakom beräkningarna. Han 
kom helt enkelt fram till att verksamheten skulle bära sig utifrån de statliga 
bidragen. När de riktade statsbidragen sedan försvann fick de finansiera den 
inom befintlig budget och Håkan själv anser, som vi sett, att iv fick vad de 
behövde. Det skall i detta sammanhang noteras att Håkan lämnade kommu-
nen strax innan intagningsreglerna förändrades 1997. Det präglar hans berät-
telse om iv, som en liten verksamhet som i huvudsak vände sig till: ”struliga 
ungdomar”. I sitt arbete med intagningsfrågor minns han också att elever 
med särskilda behov, och som egentligen skulle ha varit hänvisade till iv, 
före 1997 kunde komma in på gymnasiet p.g.a. särskilda skäl: ”Och det drog 
jag med intagningssekreterarna, en från varje kommun”, inom ramen för det 
interkommunala samarbete de hade mellan en handfull grannkommuner. 
Även politikerna var inblandade i försöken att hjälpa eleverna. Resultatet 
blev, enligt Håkan, att inte så många hamnade på iv. Verksamheten kunde 
således riktas in mot ”de struliga”, vilket han också kopplar samman med 
Birgers specifika kompetens.  Bilden av iv framträder därmed inte bara be-
roende på vem som betraktar verksamheten, utan också beroende på när 
iakttagelserna görs. För Håkans del var iv bara en perifer del av den större 
helhet han hade att hantera. Och i detta större arbete var Lars hans närmaste 
medarbetare. 

9.4.3 Skolchefen522 

Skolchefen, Lars, kom till Backsippeby samtidigt som Margareta. Från hen-
nes berättelse känner vi honom som en engagerad chef, som ville skapa goda 
relationer med rektorerna. Håkan har också vittnat om hur han och Lars, 
tillsammans med de båda starka politikerna i kommunen, fungerade som ett 
team. För iv-personalen var han däremot en gestalt i fjärran, som antingen 
hänvisade dem till Margareta, eller gjorde intrång i deras vardag med kritis-
ka frågor. Detta gällde dock inte för Birger, som vi sett uppskattade vad Lars 
tillsammans med Margareta lyckades åstadkomma i fråga om t.ex. materiella 
förutsättningar för verksamheten. En intressant fråga att försöka besvara är 
därför hur Lars själv såg på sitt arbete som skolchef och vad han såg som sitt 
viktigaste uppdrag. På den frågan svarar Lars att mycket berodde på hans 
bakgrund. Efter att ha arbetat som lärare i många år kom han i början av 
1980-talet till central statlig skolförvaltning, där mycket handlade om den 
statliga styrningen av skolan. Dit kunde man vända sig med frågor om vad 
skolorna fick, respektive inte fick göra. Han beskriver ett arbete som prägla-
des av att det under denna period inte var så fritt för kommuner och skolor, 

                                 
522 Detta avsnitt skiljer sig från de övriga. Det är färre direktcitat, eftersom bandspelaren gick 
sönder under intervjun. 
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och att det blev skillnad sen: ”I den nya ordningen kunde man ju göra mer 
som man ville. Då var ju allting fritt.” När han senare fick möjlighet att age-
ra efter eget huvud så var erfarenheterna från den tiden värdefulla, menar 
han. Han kände de gamla gränserna, men också de nya och levde i erfarenhe-
ten av att ”…inget problem var olösligt”. Hans tidigare arbete inrymde 
mycket utvärderingar, en kunskap han tog med sig vidare.  

Innan Lars kom till Backsippeby tog han emellertid vägen via en regional 
skolförvaltning. Vi har tidigare hört Ulla berätta om hur hon skickade in 
kommunens ansökningar om statsbidrag. Lars, som verkade i den änden av 
systemet, arbetade bl.a. med att utifrån dessa inskickade blanketter ringa in 
grupperna i regionen och fördela resurserna till dem. Han gjorde också besök 
på de olika skolorna, och skrev rapporter om dem. Därtill hade han kontakt 
med alla rektorer och studierektorer. Han menar att det fungerade mycket 
väl. Samtidigt som han tillsammans med övriga i sitt arbete hade en fantas-
tisk kontroll, så arbetade de i en anda av välvillighet. Alla kunde komma upp 
med sina problem: ”Vi hade ambitionen att lösa alla problem, hjälpa och 
företräda.” En av de saker han lärde sig mest var vikten av god personkemi: 
”Det är väldigt bra att samarbeta med personer man känner och vet var 
man har. Jag menar då inte i form av nepotism, utan att det handlar om att 
utifrån kompetens kunna samarbeta med människor man litar på etc.” 

Över huvud taget ser Lars förmågan att kunna hantera människor som den 
viktigaste. I arbetet på regional skolnivå gavs det också mer möjligheter till 
kontakter, eftersom verksamheten var mer socialt inriktad än den på statlig 
nivå. Själv kände han personligen alla rektorer.  Detta var erfarenheter han 
tog med till Backsippeby. Innan han slutligen hamnade där arbetade han 
också en kort period som biträdande skolchef på regional kommunal nivå. 
När han kom till Backsippeby fick han för första gången möjlighet att 
”…pröva hur det var att genomföra sina intentioner”.  

Om detta konkreta genomförandearbete berättar Lars att arbetet i kom-
munen generellt fungerade mycket bra. Visst var det jobbigt, men teamet 
med Håkan, Ulla och alla rektorerna fungerade suveränt bra. Veckoarbets-
timmarna landade som regel på ca 60 timmar, men den nya styrordningen 
gjorde det ”…fritt fram att göra väldigt mycket”, om politikerna var beredda 
att satsa, vilket han upplevde att de var i Backsippeby. Visst fanns det en del 
politiker som inte kunde sin sak och som kom till mötena och sprättade ku-
verten där. Kanske satt de mest för att få sina arvoden, funderar han. Men på 
det hela taget så tycker han att det fungerade bra mellan politiker, förvalt-
ningen och rektorer. Än en gång träder Petterson och Svensson fram ur poli-
tikerkollektivets massa. Lars berättar om hur han upplevde dessa två som 
mycket bra och kunniga skolpolitiker: ”Pettersson hade mycket tid. Han 
kunde komma och dricka kaffe och tillsammans löste vi det mesta. Det gick 
fantastiskt bra.” 

Vi, som han hänvisar till, var de samma som vi mött i Håkans och Ullas 
berättelser, d.v.s. arbetsutskottet, där Lars var den som ledde mötena. En 
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ansträngande faktor var dock att det ökade på med frågor hela tiden och att 
den moderatstyrda kommunen, enligt Lars, gjorde som många andra: ”…enkelt 
sammanfattat betyder detta att de sköttes på ett bra sätt, men under extrem spar-
samhet.” Problemet var ju, menar Lars, att politiker inte endast fanns i skol-
styrelsen, utan att denna styrelse hängde samman med fullmäktige och 
kommunstyrelsen. Där kunde det finnas politiker som själva erkände att de 
inte kunde skolfrågor. Att enskilda personer har betydelse för utfallet har vi 
stött på tidigare, men inte så tydligt att det spelade roll vem som ledde kom-
munen som helhet och om de hade kunskap om skolans villkor eller inte. 
Däremot har flertalet vittnat om att det hade betydelse vem som var ordfö-
rande i nämnden och att denne antingen kände sin främsta solidaritet med 
skolan eller kommunpolitiken som helhet. Precis som de andra berättar Lars 
om skillnaden då Pettersson tvingades att sluta och ersättaren Sjöström träd-
de in. Även Lars beskriver olikheten mellan dem i termer som vi vid det här 
laget känner igen. Sjöström var, menar Lars, ”…egentligen inte skolpoliti-
ker, utan allmänpolitiker”. Han jämför med hur personalen på den allmänna 
ekonomiavdelningen i kommunen inte hade ”…en känsla för att skolan kos-
tar, man skulle hellre betala av på skulder”. I uppgiften att ”göra skola” går 
det således att notera två skilda förhållningssätt bland politikerna, där det ena 
ligger i linje med företagsledning, medan det andra snarast tycks skilja ut 
skolan som en specifik verksamhet, med ett reproduktivt uppdrag som måste 
upprätthållas oavsett kostnad. Mellan politikerna fanns också mer person-
bundna skiljelinjer. Ett sådant som Lars redogör för är vilket förhållningssätt 
de ledande politikerna hade till personalen på övriga delarenor. Ett konkret 
exempel på detta handlade om hur olika de såg på skolplaner. Medan Pet-
tersson/Svensson arbetade i samråd med förvaltningen och rektorerna, ville 
Sjöström endast ha hjälp med ett underlag, som Lars arbetade fram åt ho-
nom. En annan avgörande skillnad mellan de ledande politikerna var att Sjö-
ström hade ett heltidsarbete som gjorde att han kom in på skolkontoret först 
efter klockan 17. Därmed försvann en del av de strukturella förutsättningar 
som låg till grund för det nära och förtroendefulla samarbetet från Pettersons 
tid. Än en gång går det således att konstatera att de enskilda aktörerna tycks 
bära med sig strukturerande villkor för hur det kommunala arbetet kommer 
till uttryck.  

Samtidigt finns de allomfattande villkoren också där. När Lars redogör 
för de allra sista årens allt tuffare villkor, så sätter han dem i relation till hela 
styrsystemsomställningen. Precis som Håkan menar han att det var en god 
tanke att ”kommunalisera” skolan, men att resurserna inte räckte till. Det 
blev ett glapp mellan stat och kommun, inte minst genom den förändrade 
ekonomiska styrningen. Det kom fler elever och skolan blev dyrare. Samti-
digt skulle man spara, något de försökte till varje pris. Men underskotten 
ökade och till sist så ”…tog det hus i helskotta”, som han beskriver reaktio-
nen på det stora underskottet, som fick allt att förändras: 
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Redan vid halvårsskiftet redovisades det stora underskottet som då uppstått 
för politikerna i skolstyrelsen. Under stor vånda beslutade skolstyrelsen om 
totalt köpstopp under hösten 1996. Elevantalet fortsatte att öka och inga be-
slut togs av skolstyrelsen att banta skolverksamheten eller tillföra extra me-
del. Det är förvånansvärt att det ännu större underskottet som visade sig vid 
årsskiftet upplevdes som en överraskning. 

 
Precis som Margareta reagerade han med stor frustration då det visade sig att 
det plötsligt fanns tillgängliga medel till att utöka förvaltningen. Jag åter-
kommer till detta. Det finns nämligen annat som han minns med mer glädje.  
Och som framför allt gällde hans två skötebarn; utvärderingarna och samar-
betet med rektorerna.  

Relationen med rektorerna var viktig. Över huvud taget så menar han att 
målet var att inte detaljstyra, utan snarare om att möjliggöra rektorernas ar-
bete. T.ex. berättar han om hur gymnasieskolan i ett läge behövde bygga om 
för en kostnad på 15 miljoner, något som politikerna nekade dem. Genom att 
göra om kostnaden till 5+5+5 så fick han igenom ombyggnationen. Sådant är 
han nöjd med. Liksom de goda relationer han byggde upp med rektorerna. 
Precis som Margareta redan berättat, så träffade han dem var fjortonde dag. 
Därtill kom resorna till t.ex. Mallorca och London, vilka var betydelsefulla 
för att arbeta ihop laget. Och de blev också, enligt Lars, ett fantastiskt team. 
Att närheten till de underlydande skulle ha utgjort ett hinder för honom i 
arbetet förnekar han bestämt. Han arbetade utifrån principen ”…att först 
lyssna för att sedan ta ett steg åt sida och säga: nu måste vi fatta beslut – nu 
är jag inte en i gänget”. Detta förhållningsätt fördes också, som tidigare 
framkommit, över på rektorerna.  

De goda relationerna till rektorerna var inte heller ett hinder i vägen när 
han genomförde utvärderingarna i skolorna. Över lag delegerades det peda-
gogiska arbetet till rektorerna och i gymnasieskolans fall till Margareta och 
hennes stab. Iv förekommer därför i princip inte alls i hans berättelse. Han 
menar att det enda han egentligen hade att göra med skolan var då det gällde 
dimensioneringen samt vid besöken. Och då syftar han på inspektionerna, 
eller utvärderingarna. Om dessa säger han: ”Jag ville göra min grej, det jag 
kunde. Jag ville göra det här.” Därför gjordes flera underlag till kommunens 
skolplaner samt mycket utvärderingar, alltid med visst fokus på elever med 
särskilda behov. I inspektionerna deltog förutom Lars och Håkan någon yt-
terligare någon från skolkontoret, samt någon annan rektor och ibland även 
representanter från Hem och skola. Alla skulle vara involverade. Inspektio-
nerna avslutades som regel med en timmeslång hearing där alla fick ställa 
frågor. Allt detta sammantaget vittnar om Lars tidigare yrkeserfarenheter 
spelade stor roll för det konkreta utformandet av skolchefsarbetet. I fråga om 
mer övergripande slutsatser kan det konstateras att förflutenheten aktivt finns 
med i det enskilda skeendet, så också när det gäller uppgiften att leda en 
skolförvaltning.  
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Även om perioden som skolchef i Backsippeby slutade med den kris som 
vi vid det här laget känner till väl, så menar Lars att hans råd till alla unga är 
att våga pröva hur långt vingarna bär:  

Man måste dock vara medveten om att när det handlar om politiskt styrda 
verksamheter så måste man se sig själv ungefär som en tränare för en stor in-
ternationell fotbollsklubb. Man kan få gå på dagen. Skillnaden är att man inte 
har samma fallskärmar.  

 
Samtidigt som han säger det berättar han att det faktiskt inte var så att han 
fick gå på dagen, utan att han blev erbjuden att ta gymnasiechefstjänsten. 
Men eftersom det då bara var några år kvar till pensionen, samt att han fått 
högt blodtryck, föreslog han själv att de skulle pensionera honom, och satsa 
på någon yngre: ”Det är slitsamt. En del säger nog att jag fick gå.” Hur det 
egentligen var med detta får vi aldrig veta. Oavsett vilket kan skolchefens 
berättelse komplettera de andras om styrningens konkreta möte med den 
kommunala genomförandepraktiken.  

9.5 Sammanfattande diskussion 
I föregående kapitel uppmärksammades att realisering inrymmer ett lokalt 
politiskt arbete. Där framgick emellertid inget mer än en skolstyrelse som 
kollektiv aktör. I denna del framträder på ett helt annat sätt att Backsippebys 
skolpolitiska liv präglades av att det för den övervägande delen av perioden 
leddes av två starka personligheter, med stort patos för skola. Det har genom 
olika aktörers berättelser framgått att politikerna var närvarande i såväl för-
valtningens dagliga arbete, som genom besök ute på skolor, även om upp-
fattningen om hur mycket de närvarade skiljer sig åt mellan enskilda aktörer. 
Samtidigt vittnar berättelserna om att skolstyrelsens arbete inte kan betraktas 
som konstant, varken innehålls- eller personlighetsmässigt. Realiseringen 
präglades i detta fall både av vad staten beslutade, gällande t.ex. styrsy-
stemsomställningar, och av lokala beslut gällande vilka som skulle besätta 
olika poster. Bytet på ordförandeposten förändrade karaktären på arbetet och 
de verksamma har vittnat om såväl denna förändrings som hela styrsystems-
omställningens betydelse för realiseringsvillkoren. Realiseringen tog inled-
ningsvis gestalt inom ramen för en stimulerande samverkan i ett arbete som 
byggde på närhet och delaktighet. Det berättas om ett arbete präglat av stolt-
het över hur långt framme kommunen var när det gällde arbetet med mål-
styrning. Samtidigt framträder ett arbete präglat av överansträngning och hur 
aktörerna personligen eller på mycket nära håll, fick uppleva hur förändring-
arna också resulterade i att enskilda aktörer tvingades lämna sina tjänster. 
Medan det upplevdes som förhållandevis lätt att ställa om till målstyrning så 
var förändringen av den ekonomiska styrning ett arbete som kanslichefen 
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beskrev i termer av ”helvete”. Det är sammantaget påtagligt att realiserings-
arbetet präglades av att befinna sig i rörelse, genom olika faser. 

Rektorns berättelser vittnar också om ett arbete i rörelse, både när det 
gäller arbetet med att iscensätta den nya gymnasieskolan och när det gäller 
den allt mer ansträngda ekonomiska situationen. Den inledande entusiasmen 
ersattes av besvikelse och samarbete ersattes med konflikt. Överlag tycks de 
personliga relationerna ha varit avgörande för huruvida det relationella sam-
spelet mellan delarenor fungerade tillfredsställande eller inte. För rektorn 
hade relationen till skolchefen stor betydelse, medan de anställda på iv ver-
kar ha varit mer beroende av relationen till rektor. När nya personer kom in 
på olika ledande positioner kom detta att innebära slutet för andra. För rek-
torn var det omöjligt att fortsätta arbetet inom de ekonomiska ramar som 
gavs. Hon kunde inte längre stå upp för sitt uppdrag, att verka som länk mel-
lan de fattade besluten och den enskilda verksamheten. Detta gällde särskilt 
då relationen till den nye skolchefen också kom att bli ansträngd. För de 
anställda på iv kom bytet på rektorspositionen i förlängningen att betyda att 
enskilda började må dåligt och slutade. Att personalen på iv trivdes ihop är 
tydligt, även om det med fog går att fråga sig om det verkligen var en eller 
två verksamheter. Poängen med detta är inte att peka ut enskilda personer 
som framgångsrika samarbetsaktörer alternativt misslyckade i sina roller, 
utan endast att berättelserna identifierar betydelsen av den sociala aspekten 
av realiseringsarbetet. Den rådande personkemin uppfattades som god och 
vittnar om de enskilda aktörernas betydelse för hur styrsystemet tog konkret 
gestalt. Inom den sociala aspekten finns således en påfallande relationell 
karaktär, i samspelet inom och mellan olika delarenor.  

Även den relationella aspekt mellan stat och kommun som jag tidigare 
lyft fram är påtagligt närvarande. Samtidigt som iv i sig inte var reglerat, så 
kom den styrordning som implementerades parallellt att påverka arbetet med 
iv:s inrättande. Arbetet tog gestalt inom ramen för en decentraliserad ord-
ning. Hur iv konkret kom till uttryck var ytterst en uppgift för de verksamma 
ute på programmet, men såväl statliga som kommunala beslut kunde försvå-
ra eller underlätta uppgiften. Det fanns ett starkt intresse, både från politiker-
na, de ledande förvaltningstjänstemännen och rektor att verka i enlighet med 
den nya ordningen. Om pengarna var ett hinder så sågs den allmänna över-
gången mot den decentraliserade verksamheten, med lokala variationer, som 
en möjlighet. Genomgående har berättelserna vittnat om att förtroendet sköts 
ut mot verksamheten, att skolchefen hänvisade till rektor och att rektor läm-
nade utrymme för de professionella. Samtidigt kontrollerades verksamheten 
genom utvärderingar, allt enligt den nya styrordningen. Att styrreformen 
lanserades samtidigt hade uppenbart stor betydelse för hur realiseringen av 
iv tog gestalt. Samtidigt återkommer aktörernas betydelse även i detta. Bland 
politikerna fanns stor kompetens gällande styrningsfrågor och skolchefen 
hade utvärderingar som sin specialitet. Rektor hade ett personligt patos att 
omsätta de centrala visionerna för gymnasieskolan till lokal praxis. Föränd-
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ringen av styrsystemet var emellertid inte det enda nationella beslut som 
kom att påverka realiseringen. Hela gymnasiereformen satte spår i den skol-
kommunala vardagen, med ett omfattande omställningsarbete. Förändringar 
gällande behörighetsregler är ett annat exempel.   

Relationerna inom realiseringsarenan kan inte heller avgränsas till att in-
rättandet av iv endast gällde realiseringen av gymnasieskolan. För persona-
len på iv var tillhörigheten till gymnasieskola inte given. De verkade mitt 
emellan gymnasiet och grundskolan, i arbete med grundskolans kursplaner 
men med hjälp av gymnasieskolans ekonomiska medel. Därtill kunde det 
uppstå relationella svårigheten i förhållande till gymnasieskolans personal 
när det kom till arbetet med enskilda elever. De kunde också uppleva frustra-
tion i och med att uppdraget inte lät sig inrymmas under en och samma 
nämnd. Att arbeta med ungdomar med problem upplevdes som något tvär-
sektoriellt, även om staten bestämt att deras vistelse dagtid skulle benämnas 
skola oavsett om de vistades i skola eller på arbetsplatser. Samtidigt skulle 
deras sociala värld omhänderhas av socialtjänsten. I mötet mellan de olika 
sektorerna var det lätt att det uppstod samarbetssvårigheter, inte minst bero-
ende på vilka enskilda personer som deltog. Genom allt detta framträder det 
som tidigare benämnts som den multitemporala aspekten av aktiviteterna.  

En reform som lanseras från statlig nivå möter i det kommunala genomfö-
randet en helhet av aktiviteter, som visar att förflutenheten finns med och 
påverkar utformningen av framtiden. Det gäller såväl organisationens som 
de enskilda aktörernas arbetssätt. Arbetet på det individuella programmet är 
det tydligaste exemplet genom studien, även om det inte är det enda. Iv var å 
ena sidan något nytt, det hörde till framtiden. Det är å andra sidan påtagligt 
att iv-verksamheten inte startade från noll 1992. Det hade lagts en grund 
under åtta års arbete med ungdomsverksamheten. Erfarenheterna levde vida-
re i såväl lärare som studie- och yrkesvägledare. Arbetet med att realisera iv 
kom därför inte att handla om nykonstruktion utan liknade snarast ett rekon-
strueringsarbete, där staten, precis som arkitekter som ritar om byggnader är 
beroende av byggnadsarbetarna ute på fältet. Först när dessa träder till verket 
blir det uppenbart hur den gamla konstruktionen egentligen ser ut och kan 
ställas om till att likna den nya och tilltänkta. Det intressanta i skolans fall är 
att lärarna, som skall utföra arbetet, själva är en del av den konstruktion de 
skall förändra. Genom sin lärarutbildning och sin lärarerfarenhet är de bärare 
av tidigare reformer. Birger berättade t.ex. om att han en gång fått ärva en 
planeringspärm. Det är inte en tillfällighet att samhällsreproduktionen tar de 
vägar den gör. Skolan som institution är en betydande stämma i den kom-
munala sången. Samtidigt är det påfallande att denna stämma inte alltid lju-
der entonigt. I Backsippeby var gymnasieskolan bara några år gammal när iv 
började inrättas. Det fanns således ingen gammal läroverkskultur som påver-
kade arbetet. Ungdomsverksamheten var därtill äldre än skolan. Arbetet med 
den aktuella elevgruppen var således något som endast ett fåtal anställda 
hade erfarenhet av och det föll sig naturligt att bygga vidare på denna. Aktö-
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rernas förflutna blev en del av de strukturerande villkoren för framtiden. Om 
detta kapitel främst lyft fram den sociala aspekten av ”att göra skola”, så 
förekommer således också den relationella och den multitemporala.  

Intervjustudien bidrar med en betydligt fylligare historieskrivning. Frågan 
är bara hur trovärdig den är. Det handlar å ena sidan om de enskilda berättel-
sernas sanningshalt, d.v.s. om aktörerna medvetet eller omedvetet rekonstru-
erat förflutenheten felaktigt. Det handlar å andra sidan om hur jag själv age-
rar medkonstruktör av det som påstås ha ägt rum. För att säkerställa trovär-
digheten i det som framkommit räcker det inte med att aktörernas berättelser 
är samstämmiga. Det krävs ytterligare källor som kan komplettera uppgifter-
na.  
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Kapitel 10 Gymnasiearkivet 

10.1 Inledning 
I detta kapitel används gymnasieskolans arkiverade originalhandlingar dels 
för att bedöma trovärdigheten i de redovisade berättelserna, dels för att fylla 
ut eventuella luckor mellan skolstyrelseprotokoll och berättelser när det gäll-
er hur realiseringsarbetet i Backsippeby gick till.  

10.1.1 Metodologiska utgångspunkter 

Min undersökningsperiod sammanfaller med den tid då gymnasieskolan i Back-
sippeby var referensskola för Skolverket.523 Uppdraget innebar att skolan bl.a. 
åtog sig att: ”…kontinuerligt dokumentera, d.v.s. beskriva och reflektera över 
sin utveckling.” I pärm efter pärm varvas brev, protokoll, planer, utvärderingar, 
skrivelser m.m. Det rör sig om såväl interna skoldokument som kontakter med 
t.ex. föräldrar/elever, skolstyrelsen, andra nämnder och deras förvaltningar samt 
Skolverket. Det är också detta material som utgör empirin för kapitlet. I det föl-
jande används materialet som källor, d.v.s. materialet används ”…för deras 
egen auktoritet, inte för att de kan stödja sig på andra skrifter”.524  Källor blir de 
i den stund det riktas frågor till dem. I detta sammanhang handlar frågan således 
om de berättelser jag just redovisat är trovärdiga. För detta är det viktigt att 
uppmärksamma källornas egen trovärdighet. 

Är källorna till att börja med användbara för den fråga som ställs? Kan 
brev etc. verkligen säga något om innehållet i de enskilda personernas berät-
telser? Jag har i det följande valt att använda materialet som kvarlevor, d.v.s. 
betrakta dem som konkreta uttryck för vad olika aktörer lämnat efter sig från 
den tid då realiseringsarbetet pågick. De källor som studeras skrevs som inte 
för att besvara frågan hur aktörerna såg på realiseringsarbetet i Backsippeby. 
De skrevs i realiseringsskedet, många gånger med de deltagande aktörerna 
som närvarande och undertecknare. De är alltså direkta källor. Även om jag 
således inte ser dem som berättande källor går det med hjälp av närhets-, 

                                 
523 Gymnasieskolan fick en förfrågan från Skolverket vårterminen 1994 och tackade ja till 
uppdraget. Kontraktet skrevs för perioden 1994-06-01 – 1995-10-31.  För arbetet fick skolan 
en ersättning på 100 000 kronor. Om detta visste jag ingenting när jag inledde studien, utan 
det kom som en överraskning i studiens slutskede.  
524 Dahlgren, S. & Florén, A. (1996). Fråga det förflutna. En introduktion till modern histo-
rieforskning. Lund: Studentlitteratur, s 186. 
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tendens- och beroendekriterierna att granska dem ytterligare.525 Källorna är 
äkta, samtida och oberoende. Det som kan vara relevant att kommentera är 
den eventuell tendens som skolverksuppdraget skulle kunna medföra. Kan 
källorna genom uppdraget ge en falsk bild av verkligheten? Självklart kan 
det finnas anledning för en skola att framställa sig i positiv dager inför en 
myndighet. Det finns dock två anledningar att betvivla detta. För det första 
låg skolan i framkant och betraktades som en mönsterskola. Det fanns ingen 
anledning för den att beskriva arbetet på något annat sätt än så som det gjor-
des. Snarast finns det mer av reflektioner bevarade än vad som annars skulle 
vara fallet. Det kan också påpekas att skolan uttryckligen riktade kritik mot 
Skolverket. Som ”föregångsskola” stötte de på problem med den rådande 
regeltillämpningen, vilket också påtalades i förhållande till myndigheten. 
Det fanns med andra ord ingen undfallenhet och inte heller någon önskan om 
att dölja misslyckanden. Snarare beskrevs uppkomna problem. För det andra 
så består det arkiverade materialet av mycket mer än endast sådant som kan 
ha använts i kommunikationen med Skolverket. Inte minst gäller detta olika 
brev. Sammantaget finner jag därför materialet som trovärdigt för att vittna 
om innehållet i aktörernas berättelser. Rektorns berättelser kan granskas med 
hjälp av hennes egna samtida brev, arbetslaget från iv återfinns i protokoll 
och skolförvaltningens sätt att arbeta föreligger i konkret form, genom t.ex. 
följebrev i förhållande till utvärderingar.   

Det var rektorn som, på mina direkta frågor om det fanns arkiverat mate-
rial, tipsade mig om att det möjligen kunde finnas i gymnasieskolans arkiv. 
Arkivet är förhållandevis litet och det gick därför snabbt att få en överblick 
över helheten och att identifiera vad som var relevant för studien. Det visade 
sig vara åtskilligt. Mycket snart utkristalliserades sex kategorier som represen-
terar tidigare teman.526 Dessa är: 
 

• Det individuella programmet och dess föregångare Ungdomsverksam-
heten 

• Gymnasieskolans omställningsarbete 
• Den ekonomiska situationen 
• Utvärderingarna 
• Relationen mellan politik – förvaltning – skola 
• Intersektoriell och annan samverkan 

                                 
525 Se vidare t.ex. Thurén, Torsten. (1997). Källkritik. 1. Uppl. Stockholm: Almqvist & Wik-
sell, s 11. 
526 Perioden före 1991 uppmärksammas inte mer i detalj, eftersom den i stort sett handlar om 
gymnasieskolans tillkomst i Backsippeby, vilket ligger något vid sidan om syftet. Det förtjä-
nar dock att nämnas att Håkans berättelse om att ha varit högst delaktig i detta projekt kan 
vidimeras. Detta framgår t.ex. av en promemoria författad av honom, daterad 1985-05-23, och 
som handlar om skolstyrelsens förslag till verksamhetsplanering 1986-1990.  I ett brev, date-
rat 1986-10-20, från dåvarande skolchefen till de anställda tackas också för det fina samarbe-
tet mellan nivåerna som möjliggjort en realisering av gymnasieskolan som projekt. Detta 
stärker bilden av den närhet mellan nivåerna som diskuteras i andra delar.  
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Det uppkopierade materialet omfattar mer än 500 sidor, som har studerats 
med utgångspunkt i huruvida det kunde berätta något om sådant som fram-
kommit i intervjustudien. Allt har beaktats, men alla exempel är av förklarli-
ga skäl inte med. Det finns emellertid inget som lämnats åt sidan som skulle 
tyda på en alternativ bild. Vad som inte kunnat styrkas är sekreterarens be-
rättelser, eftersom hon endast omnämns vid ett tillfälle, i samband med en 
utvärdering. Vad som därtill bör påpekas är att det är gymnasieskolans arkiv 
som studerats. När det gäller skolchefen och kontorschefens berättelser så 
skulle deras egna arkiv från denna tid kunnat ge en fylligare bild. Det finns 
emellertid inga sådana arkiv att tillgå, varför jag får nöja mig med att det 
trots allt finns brev etc. med dessa som undertecknare bevarade i gymnasie-
arkivet och att de inrymmer relevant information i förhållande till de teman 
som framkommit tidigare. Varje enskild kategori utgör en underrubrik i det 
följande.  

10.2 Det individuella programmet 
I såväl skolstyrelseprotokollen som i de verksammas berättelser har det 
framgått att man arbetade fram en ramplan för iv-verksamheten. Det är 
emellertid först i skolans arkiv som denna ramplan återfinns. Den är daterad 
1992-09-03, undertecknad av rektor men upprättad i samarbete mellan denne 
och syo-funktionärer samt lärare vid Ungdomsverksamheten. Av planen 
framgår att de individuella programmen i Backsippeby delades in i två grup-
per: Lärlingsutbildning527 och Övriga individuella program. Detta är ny in-
formation. I de verksammas berättelser har de båda grupperna antingen flutit 
samman, för att uppdelningen ur ett lärar- eller syv-perspektiv inte spelade 
någon roll, alternativt är det endast verksamheten vid de Övriga individuella 
programmen de berättat om. Under den rubriken beskrivs nämligen sådant 
som framkommit tidigare, t.ex. att programmen kunde skifta mycket i upp-
läggning efter de behov som eleverna hade. Sju olika kategorier identifiera-
des och för verksamheten gjordes en uppdelning i en skolförlagd- respektive 
arbetsplatsförlagd utbildningsdel.528 Målsättningen för den arbetsplatsförlag-
da delen formulerades i fem punkter: förberedelse för visst gymnasiepro-

                                 
527 Om elevgruppen på Lärlingsutbildningen nämns ingenting specifikt. För denna verksam-
hetsdel beskrivs endast att huvudmannaskapet var delat mellan företaget och kommunen, att 
företaget ansvarade för genomförandet av yrkesutbildningen, men att kärnämnena svenska, 
engelska, samhällskunskap, matematik och religion skulle ingå i utbildningen. Kommunen var 
också skyldig att erbjuda eleverna övriga kärnämnen om de önskade det. Efter det nämns 
inget mer om Lärlingsutbildningen. 
528 De sju kategorierna var: Studieomotiverade, elever som vill studera men som saknar stu-
dieinriktning, målinriktade elever som av olika anledningar inte kommer in på gymnasiesko-
lan, elever som behöver lugnare studietakt, särskoleelever, invandrarelever och elever med 
speciella yrkesinriktningar.  
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gram, studie- och yrkesorientering, speciell yrkesinriktning och förberedelse 
för lärlingsanställning/utbildning, att utbildningen skulle ledas av utbildad 
handledare och att den, utöver yrkespraktik, också kunde omfatta undervis-
ningsmoment. Utöver dessa målsättningar preciserades att omfattningen i tid 
kunde variera, mellan två och fyra dagar per vecka, undantagsvis fem. Med 
andra ord kunde man gå på ett (övrigt) individuellt program för att komma in 
på ett annat (lärlingsutbildning).529  

Målbeskrivningen för den skolförlagda utbildningen inrymde följande tre 
punkter: Ge grundskolekompetens (via kompensatoriska kurser), förbättra 
förutsättningarna för gymnasiestudier (via preparandkurser), ge delar av 
gymnasiekompetens (kurser i kärnämnen och karaktärsämnen). Sett till sin 
karaktär handlade skoldelen därigenom lite om grundskola, lite om gymna-
sieskola och så det där som tidigare beskrivits som kärnan i verksamheten; 
att stärka eleverna och ge dem tilltro till sin egen förmåga. Därmed bekräftas 
att den tidiga verksamheten på iv innehöll betydligt mer än endast komplet-
terade undervisning för behörighet i svenska, engelska och matematik. I 
fråga om omfattning kunde det variera från en dag per vecka till alla dagar i 
veckan. 

Så långt programmets målsättningar. När det gäller uppläggningen av studi-
erna arbetades den individuella utformningen fram under programmets in-
troduktionsdel. Denna del har i de tidigare berättelserna lyfts fram som bety-
delsefull för hela det påföljande året. I ramprogrammet ingår den som den 
första av fem huvudkomponenter i verksamheten. Den andra och tredje är 
den fortlöpande skolförlagda respektive arbetsplatsförlagda utbildningen, 
medan den fjärde och femte handlar om studie- och yrkesvägledning. Det 
rörde sig dels om en orienteringsvecka under höstterminen, för att eleverna 
skulle kunna söka till ett nationellt program under vårterminen, dels om fort-
löpande studie- och yrkesvägledning under hela verksamhetsåret på iv 
”…med syfte att öka elevens självkännedom och utvecklingsmöjligheter vad 
gäller studier och yrkesval”. Syvarnas redogörelse för en utbildningsverk-
samhet i vid och snäv bemärkelse går således igen i programformuleringar-
na.530  

Att det trots frånvaron av statlig reglering arbetades fram en så detaljerad 
och strukturerad plan för iv gör att betydelsen av Ungdomsverksamhetens 
arbete på nytt aktualiseras. Enligt vad som framkommit tidigare hade det 
byggts upp en erfarenhetsbas gällande arbetet med den slags ungdomar som 
skulle tas omhand på det individuella programmet. Dessa erfarenheter kom 
till bruk i den nya kontexten. Om detta stämmer var det inte ramplanen i sig 

                                 
529 Möjligen kan denna förvirring bero på den nationella oklarhet som under tiden gällde i 
fråga om lärlingsutbildningarnas vara eller icke vara. 
530 Ramplanen avslutades med en notering om att det var av stor vikt att det kom igång ett 
regionalt samarbete även när det gällde de individuella programmen, eftersom detta gav större 
möjlighet att: ”erbjuda kurser till minskade kostnader”. Även möjligheten att samverka med 
komvux togs upp. 
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som styrde den nya verksamheten. Den var bara den faktiska verksamheten i 
formaliserad version. De reellt styrande faktorerna för verksamheten måste 
således sökas bortom detta dokument. Frågan är därmed om arkivet också 
erbjuder någon information om Ungdomsverksamheten.   

I arkivet finns en verksamhetsbeskrivning gällande Ungdomsverksamhe-
tens arbete för läsåret 91/92 (d.v.s. läsåret innan iv startade). Den är under-
tecknad av syvarna Lena och Elisabeth, läraren Birger och rektorn Margare-
ta. Där redogörs för uppföljningens funktioner (uppsökande/uppföljande, 
vägledande förberedande/kvalificerande och kompetensgivande), arbetssätt 
(som beskrivs som individinriktat och flexibelt för att tillgodose individens 
behov) och läsårsplanering. Erfarenhetsspåret är således giltigt. En ny och 
delvis klargörande uppgift, som kommer till uttryck i samband med målsätt-
ningarna för arbetet, är att Ungdomsverksamheten utöver att sysselsätta ung-
domarna och förbereda dem för vidare studier också hade hand om den 
gymnasiala lärlingsutbildningen. Det beskrivs dock att det i princip var 
omöjligt att anordna sådan utbildning för någon elev i den rådande lågkon-
junkturen, vilket förklarar den osynlighet som tidigare konstaterats. Det 
främsta redskapet för att sysselsätta ungdomarna var i stället det som kalla-
des för ungdomsplatser: ”Detta är en anställning under 6 månader med 
möjlighet att förlänga under ytterligare 5 månader på samma arbetsplats. 
Det är möjligt att ha ungdomsplats på olika arbetsplatser.” 

Ungdomsplats var en anställning, privat eller kommunal, med en given 
lön för utfört arbete. På privat ungdomsplats var lönen de tre första måna-
derna 130 kr/närvarodag och sedan 145 kronor/närvarodag. Arbetsgivaren 
fick ett bidrag från kommunen på 75 kr/dag (och som ingick i statsbidraget 
till skolan). På kommunala ungdomsplatser var lönen hela tiden 18 
kr/närvarotimme. 38 av 45 ungdomar hade sådan ungdomsplats.531 532 Infor-
mationen gör det möjligt att på ett helt annat sätt än tidigare förstå de politis-
ka och professionella diskussionerna om ersättningsfrågan vid övergången 
till iv. 533 534 Ungdomarna var vana att få lön och frågan handlade om huruvi-

                                 
531 6 väntade, medan 1 studerade på komvux och en var i tillfälligt arbete. Därtill fanns ca 15 
st 16-17 åringar som inte gick i gymnasiet och inte deltog i någon verksamhet. De kontakta-
des emellertid varannan månad.  
532 En skrivelse från rektor till skolchefen, 1993-04-30, vittnar om att ungdomsplatser var 
något som fanns kvar på iv, dock endast 8 till antalet. Rektor frågade dock uttryckligen om 
det verkligen var skolan som skulle stå för kostnaden för dessa ungdomsplatser, som befolka-
des med ungdomar som inte skulle komma att söka sig till reguljära gymnasiestudier. Hon 
menade att skolans pengar måste få gå till utbildning och att Arbetsförmedlingen måste ta ett 
större ekonomiskt ansvar.  
533 I en skrivelse från rektor till skolstyrelsen, 1992-06-15, inför budget 1993 återkom frågan 
om ersättningen till eleverna: ”Ungdomsplatserna måste enligt min mening även i fortsätt-
ningen ge en ekonomisk ersättning till ungdomarna för att dessa skall känna sig motiverade 
att göra en arbetsinsats, vilket i sin tur är viktigt för att arbetsgivare skall vara intresserade 
av att ställa upp med ungdomsplats.” Generellt beskrev hon också, inför övergången till iv att: 
”Vad vi kan erbjuda dessa ungdomar är ju en ekonomisk fråga.” Hon ville, trots att hon ännu 
inte kunde budgetera för den exakta kostnaden, fästa skolstyrelsens uppmärksamhet på att det 
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da de skulle få behålla denna eller inte. Svaret komplicerades genom att det 
på Ungdomsverksamhetens tid fanns såväl riktade statliga medel för själva 
ungdomsuppföljningsverksamheten som övriga statliga medel som omförde-
lades på kommunal nivå.535 Oklarheterna som uppstod med verksamhets-
övergången till iv hängde därför också samman med förändringarna i den 
ekonomiska styrningen av skolan. De tidigare öronmärkta pengarna för-
svann. I en skrivelse (1992-03-31) till skolstyrelsen, undertecknad av rektor och 
syvaren Lena, anhölls om ökade kommunala resurser för ungdomsverksamhe-
tens arbete. Främsta anledningen angavs vara att ”…statsbidragssystemet har 
förändrats, och ett större ansvar har lagts på kommunerna”. Argumentationen 
skedde med hänvisning till Skollagen 3:18 och att det skulle bli svårt att ge 
den utbildning som ungdomarna, enligt lag, har rätt till. Den statliga juridis-
ka styrningen var således ett verktyg för de verksamma att ta till i kampen 
om den kommunala plånboken. 

De statliga medlen för ungdomsuppföljning var således kopplade till en 
förordning (Förordningen om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ung-
domar under 18 år, SFS 1983:583). Denna kan också vara en källa till kun-
skap om hur verksamheten utvecklades. Ett utdrag ur den lyder: ”Verksam-
heten skall inriktas på att förbättra elevernas grundläggande kunskaper och 
färdigheter i allmänna eller yrkesinriktade ämnen och därmed underlätta en 
övergång till reguljär utbildning eller stadigvarande arbete.” Citatet är 
hämtat ur en bilaga till verksamhetsbeskrivningen. Där markerades också att 
detta var den övergripande målsättningen för utbildningsverksamheten vid 
Ungdomsverksamheten. När de verksamma byggde upp de erfarenheter som 
senare blev inramande för iv, så gjorde de det därigenom inte endast utifrån 
sina egna personliga erfarenheter, utan utifrån mötet med de statliga re-
gleringar som fanns för verksamheten. Därtill spelade det konkreta mötet med 
ungdomsgruppen en avgörande roll. Av verksamhetsbeskrivningen framgår att 
ungdomsgruppen i sig ”framtvingade” åtgärder. Den nödvändiggjorde t.ex. 

                                                                                                                                  
skulle komma att krävas ytterligare medel för undervisningsinsatserna. Redan i mars begärde 
också rektor tillsammans med en syv-are ökade kommunala resurser för ungdomsverksamhe-
ten i en skrivelse till skolstyrelsen.  
534 I arkivet finns också ett personligt brev, daterat 20 oktober 1992, och där en förälder till en 
elev på ”s.k. enskilt program” uppmärksammade rektor på en konsekvens av det ”nya beslu-
tet”, d.v.s. övergången från ungdomsuppföljning till individuella program: ”I stället för 130-
160 kr/ dag i praktikersättning får vi nu 750 kr/månad. Det är ganska stor skillnad och det är 
väl ändå inte meningen att vi ska ha ekonomisk nackdel för att eleven inte har så bra betyg så 
att han inte ’kommer in’.” Rektorn beskrev i sitt svar att det egentligen var skolchefen som 
ytterst kunde svara på frågan, men gjorde ändå ett försök. Hon redogjorde bl.a. för att statsbi-
dragen till ungdomsplatserna tagits bort, men att man lyckats med en bra kompromiss och fått 
behålla bidrag för några ungdomsplatser, dock specifikt reserverade för äldre ungdomar.  
535 I en skrivelse till skolstyrelsen, daterad 1991-08-27, redogjorde rektorn för en skrivelse 
från Utbildningsdepartementet med förslag till åtgärder för att minska arbetslösheten bland 
ungdomar där det uttryckligen framgick att det anvisats medel för denna verksamhet. Rektorn 
föreslog en förstärkning av insatserna i uppföljningsverksamheten (konkret genom att om-
vandla en syv-tjänst från halvtid till heltid under tre månader).  
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ett samarbete mellan förvaltningarna. Tillsammans med social- och fritids-
förvaltningen startade Ungdomsverksamheten, som alltså tillhörde skolför-
valtningen, en jourgrupp där fem ungdomar tillsammans med en handledare 
(anställd av arbetsförmedlingen) utförde arbeten åt kommunen. Ett annat 
projekt riktades mot ungdomar med än större problem. Med andra ord var 
föremålet för verksamheten i sig en levande och styrande realitet.   

I iv-personalens berättelser har det framgått att verksamheten bedrevs i 
nära relation med eleverna. I arkivet finns en elevenkät från det första året på 
iv bevarad och som styrker detta. Samtliga svarande elever536 ansåg att de 
hade trivts på iv, att de mött förståelse hos personalen, fått hjälp när de be-
hövt det och att de blivit sedda/uppmärksammade. Det verkar därigenom 
som att lärarnas beskrivning av hur de arbetade nära eleverna, men lite vid 
sidan om den ordinarie gymnasieskolan stämmer överens med elevernas 
egna bilder. Av enkäten framgår också att det som eleverna var mest negati-
va till gällde tillhörigheten till gymnasiet och information från gymnasiesko-
lan. I ett avseende framskymtar också ett direkt missnöje.  Under den fria 
rubriken där de kunde lämna synpunkter, idéer och förslag finns följande 
kommentar: ”Att försöka ändra på den attityd som nästan alla har mot den 
här sortens verksamhet, många som jag träffat tror att IP-sektorn är något 
sorts ’värstinghem’.” 

Citatet vittnar om hur den sammantagna upplevelsen inte bara påverkas 
av den inre upplevelsen av att ha befunnit sig i en meningsfull verksamhet 
utan också av den yttre attityden till den. Vikten av att arbeta med tillhörig-
heten var också en av de slutsatser som Birger lyfte fram i den lägesrapport 
som presenterades i anslutning till utvärderingen.537 I övrigt kommenterades 
bl.a. att skoldagarna borde vara längre och att fler lärartimmar borde läggas 
ut. Notervärt från lägesrapporten i övrigt är att syvaren Lena där beskriver ett 
svårt arbete:  

…som ännu inte funnit sina former. Vi samarbetar med arbetsförmedlingen, 
fritids och soc. Dessa elever har i stor utsträckning en önskan och det är att få 
ett arbete. Att motivera dem för utbildning är ett arbete där vi måste arbeta 
gemensamt med andra förvaltningar och myndigheter och som tar tid. I grup-
pen finns många ungdomar med stora problem som behöver stöd för att klara 
en utbildning. Där måste vi leta oss fram till individuella lösningar i framti-
den.  

 
Hon nämner i sammanhanget också att syvarnas arbete utökats, men att 
tjänsterna samtidigt dragits ned. Med andra ord bekräftas bilden av ett stimu-
lerande men påfrestande omställningsarbete där otillräckligheten är påfallan-
de. I en redogörelse för verksamheten, daterad 1993-04-30, ställd till skol-

                                 
536 Antalet svarande varierar mellan 14 och 16. Det framgår inte av enkäten hur många elever 
som inte deltog.   
537 1993-06-21. 
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chefen, beskriver rektor också att: ”Läget är för närvarande det att vi på 
grund av bristande lärarresurs inte kan ta emot fler elever i studier.” I den 
verksamhetsberättelse som skrevs i januari redogjordes också för hur verk-
samheten närmast tredubblats och att den är ”…en sorgligt oprioriterad ut-
bildning”. Rektor argumenterade för att om inte skolan kunde ge dessa ung-
domar en meningsfull sysselsättning så skulle de säkerligen komma att be-
lasta kommunen i form av betydligt högre kostnader för sociala åtgärder. 
Hon vädjade om medel för en verksamhet som under 1993 börjat hitta en 
struktur ”…som gör att vi har gott hopp om att hjälpa dessa elever”. Med 
facit i hand vet vi att lärarsidan fr.o.m. höstterminen 1994 kom att förstärkas 
med Katarina, medan syv-sidan fick klara sig med befintlig personal. Utök-
ningen ägde emellertid rum först efter det att rektorn i juni 1994 vänt sig 
direkt till skolstyrelsen och uttryckligen krävt mer resurser för verksamhe-
ten.538 539  

Av intervjuerna framgick att verksamheten expanderade och förändrades 
över tid. 1990-talets andra hälft kom att innebära stora påfrestningar, även 
om kommunens ekonomiska situation förbättrades, eller snarare; hittade sina 
former. I minnesanteckningar från arbetslagsmöten 1998 och 1999 är an-
strängdheten också påtaglig: 

Praktikbesök hos eleverna har inte varit möjligt att genomföra denna termin. 
Elevtrycket har varit så stort att all tid gått åt att lösa de mest akuta frågorna. 
Samtidigt har de administrativa arbetsuppgifterna ökat kraftigt, det har bidra-
git till att det egentliga studie- och yrkesvägledningsarbetet med eleverna har 
varit otillfredsställande. Konsekvenserna har blivit att handledare på praktik-
platser har klagat över bristfällig kontakt med skolan. Elever har känt sig 
bortglömda utan stöd från skolans sida. 

 
Den frustration som studie- och yrkesvägledaren Elisabeth berättade om i det 
tidigare kapitlet kan därmed betraktas som en dokumenterad realitet. Också 
när det gäller den omvittnade samarbetsandan så är den påtagligt närvarande 
i anteckningarna. När arbetslaget i februari 1999 t.ex. diskuterade frågan om 
mentorer på iv, så enades de om att fortsätta som tidigare med ”…en sorts 
kollektivt mentorskap, där eleverna är uppdelade enbart utifrån vilken SYV 
de har. Med tanke på hur nära vi är eleverna hela tiden är detta tillfredsstäl-
lande”. 

                                 
538 Läsåret 1993/94 finansierades en extra lärarresurs på iv inom ramen för gymnasieskolans 
befintliga budget. Med nya besparingskrav på en miljon, ytterligare neddragningar och utebli-
ven kompensation för indexuppräkning 1995 samtidigt som elevantalet på iv förutspåddes att 
öka ytterligare, menade rektor att politikerna fick bestämma sig. Verksamheten var beredd att 
göra sitt: ”Problemet är naturligtvis resurser, ty detta kommer att kosta.” (1994-06-16) 
539 Av skolstyrelseledamöter syns ett enda spår, i fråga om verksamheten på iv. Det är Svens-
son som i februari 1994 i en skrivelse väckt frågan om iv:s lokaler (se tidigare ss-protokoll). 
Svaret från rektor är att hon föreslår att frågan tas upp vid senare tillfälle, då bl.a. resursfrågan 
är löst. 
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Även i fråga om de ständigt förändrade villkoren och nödvändigheten av 
flexibilitet finns många belysande exempel på att nya elever hela tiden kom 
till verksamheten, mitt under pågående läsår. I november 1999 skrev t.ex. 
arbetslaget att en elev förväntades flytta till sin hemkommun från ett elev-
hem och även om denne var överkvalificerad för iv, så skedde placeringen 
där tills vidare. Senare samma år beräknades två elever anlända som hade 
”uttalade problem att vistas i grupp”. Irritationen är fullt synlig:  

Vi har nu nått det definitiva taket vad gäller antal elever som får undervisning 
av oss två lärare. För närvarande är det 2 st elever för många i varje grupp. 
Undervisningssituationen blir ohållbar, kvalitén sjunker. Vi har elever med 
koncentrationssvårigheter, skoltrötthet, läs- och skrivsvårigheter, inlärnings-
svårigheter och omotivation. Flera elever lämnas att arbeta utan hjälp, vilket 
kan leda till att den lilla motivation några lyckats uppnå lätt kan raseras. 

 
Den som höll i pennan denna gång var Katarina. Protokollet ger uttryck för 
den otillräcklighet som hon och de övriga tidigare berättat om i fråga om 
mötet med den allt mer heterogena elevgruppen. Det vittnar därtill om att 
upplevelsen av att ”iv fixar allt” inte är en efterhandskonstruktion. Senare i 
samma protokoll nämndes att iv utöver de uppräknade eleverna också hade 
nio elever som redan uppnått målen i kärnämnena på grundskolan. Flertalet 
av dessa ville läsa upp fler än tre ämnen för att öka möjligheterna att komma 
in på nationellt program. Frågan som väcktes av arbetslaget var vem som 
kunde hjälpa dem med detta, när iv-verksamheten som sådan inte räckte till. 
Personalen undrade om en lärare från grundskolan skulle kunna ha en prepa-
randgrupp på iv. Vittnesmålen om förändringen efter 1997 är således sam-
stämmiga. När betygsreglerna ändrades kom fler till iv, som tvingades lägga 
om undervisningen i riktning mot en treämnesskola. Samtidigt ökade hetero-
geniteten i gruppen och det är påtagligt att somliga elever var redo för mind-
re och andra för mer än dessa ämnen.  

10.3 Gymnasieskolan 
Det finns mycket information om gymnasieskolan i arkivet. Jag har valt att 
koncentrera uppmärksamheten till omställningsarbetet, och då med fokus på 
målstyrningsarbete och ekonomiska frågeställningar. 

10.3.1 Omställning mot målstyrning 
En av de första noteringarna om att en omställning gällande gymnasiesko-
lans arbete var i antågande återfinns i minnesanteckningarna från 1990-01-
11. Under en egen punkt redovisas att kommunalrådet samt skolstyrelsens 
ordförande (Petterson) varit på skolan och informerat. Bakgrunden var den 
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lärarkonflikt som utspelat sig på nationell nivå inför att kommunerna skulle 
överta det fullständiga arbetsgivaransvaret för lärarna. På den direkta frågan 
hur kommunledningen såg på att bli arbetsgivare för lärarna svarade kom-
munalrådet ”…att lärarna ju alltid varit kommunställda fast på statliga vill-
kor”. Han redogjorde vidare för att det är kommunens ambition att lärarna 
skall trivas. Petterson skall enligt protokollet ha instämt i detta och konstate-
rat att ”…det är ett fint samarbetsklimat i Backsippeby”. I diskussionen 
kommer också fram att skolstyrelsen förberedde ett yttrande i fråga om 
gymnasieskolans framtid och att man inför detta samlat in såväl skriftliga 
som muntliga synpunkter. Med andra ord vittnar protokollen för det första 
om att stora förändringar var i antågande både generellt när det gällde 
”kommunaliseringen” och specifikt i fråga om gymnasieskolan. För det 
andra vittnar det om en närhet mellan skola och politiker, inte bara i ord, 
utan genom den faktiska handlingen att de ledande politikerna deltog på 
personalkonferensen.  

I minnesanteckningar senare samma vår (1990-05-28) framgår att plane-
ringen för 1991/92 löpte på som tidigare. Skolan skickade in underlag till 
länsskolnämnden och hoppades bl.a. bli beviljade en halvklass på verkstads-
linjen. Verksamheten bedrevs således på den statliga styrningens konkreta 
villkor.540 Det är påfallande att ”små” ärenden som kaffekokning bland per-
sonalen och ordningen i skolmatsalen tog betydande plats i protokollen (se 
t.ex. 1990-10-01). Över tid trädde allt sådant tillbaka för andra och med sy-
stemomställningen mer sammanlänkade frågor. Notervärt från denna tidiga 
epok är också att personalen blev informerad om när skolstyrelsen agerade 
som remissinstans för statliga utredningar. I minnesanteckningar från 1989-
10-20 framgår t.ex. att personalen vid en specialfunktionärskonferens upp-
manades komma med synpunkter på Ny läroplan för gymnasieskolan så att 
de i god tid kunde föras vidare till skolstyrelsen. Det betonades att engage-
mang var viktigt, eftersom det var en möjlighet att påverka framtiden.  

Från det att Margareta tillträdde som rektor (augusti 1991) intensifierades 
arbetet med att upprätta en ny gymnasieskola inom ramen för den decentrali-
serade ordningen.541 Redan i oktober redogjorde hon i en skrivelse till skol-

                                 
540 I stencilen Resursplanering inför läsåret 1988/89 uppmärksammades att ämnesgrupperna 
förväntades komma in med synpunkter på användningen av resurserna för förstärkningsän-
damål. För arbetet bifogas skolstyrelsens plan för användningen av förstärkningsresursen samt 
ett antal frågor av karaktären: Var det nödvändigt med delning i maskinskrivning? Hur många 
timmar skulle tilldelas TTF? Hur skulle Hk-klasserna delas i ADB och terminalarbete? Det 
var således mycket konkreta frågor där lärare inbjöds till delaktighet. 
541 Det är över huvud taget intressant att följa hur Margareta arbetade för att etablera en rela-
tion till sin nya personalstyrka. Inför sitt första möte med personalen skrev hon t.ex. ett brev 
till dem där hon berättade hur hon såg ”…mycket fram mot att få arbeta på Backsippeby 
gymnasium, som jag hört så mycket positivt om”. Hon beskrev vidare att en förutsättning för 
ett gott samarbete och en därmed väl fungerande skola var att de lärde känna varandra. Därför 
ville hon träffa dem var och en. Inför detta ville hon att de besvarade några frågor om sådant 
som de tyckte fungerade bra, respektive mindre bra på skolan, samt kom med förslag till 
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styrelsen (daterad 1991-10-03) för att det enligt gymnasieförordningen kap 
7, § 2 skulle finnas en skolkonferens542 vid varje gymnasieskola, vilket hon 
inrättat.543 Utifrån detta är det, enligt skrivelsen, skolstyrelsen som skall be-
stämma i vilka frågor som beslutanderätten skall delegeras från rektor till 
skolkonferensen. I ett bifogat protokoll från skolkonferensen finns också 
nedtecknat i vilka frågor skolkonferensen önskade få beslutanderätt. Det 
gällde t.ex. ”…principer för användningen av tilldelade medel”. Frågan om 
vem som ansvarar för vad inom ramen för den nya styrordningen började 
således bli påtaglig. 

Att det inte bara var styrordningen i sig som förändrades framgår t.ex. av 
anteckningar från rektorskonventet för ett antal samverkande kommuner i 
Backsippebys direkta närhet. Vid ett tillfälle (enligt kallelse utsänd 1991-02-
27) stod propositionen ”Växa med kunskaper” på dagordningen, med 
genomgång och diskussion. En annan gång behandlades budgetpropositio-
nen och det konstaterades att ”…det inte blir någon justering av de prelimi-
nära statsbidragen för läsåret 90/91”.544 Samtidigt som styrordningen var 
under omställning fortsatte således det löpande arbetet med att stämma av 
vilka statliga ramvillkor som skolorna verkade under.  

Omställningsarbetets konsekvenser för den löpande verksamheten är tyd-
liga. Ett exempel hämtar jag från det terminsbrev till föräldrar och elever 
som rektor införde för att utöka föräldrakontakten.545 Den 17 december 1992 
sammanfattade Margareta att höstterminen för personalens del:  

…präglats mycket av planeringen för den nya gymnasieskolan, som startar 
för ettorna hösten – 93. Vi tror att det är en bra reform, som ger våra ungdo-
mar ytterligare möjligheter att utveckla sina inneboende möjligheter.  

 
Brevet är skrivet i initialskedet av reformarbetet och andas förväntan. Av 
protokollet från sektorsledarkonferensen (daterat 1993-02-19) framgår också 
att gymnasieskolan beviljats medel från Skolverket på 38 000 kr för den 
internatresa som nämndes i intervjuerna. Med detta intensifierades också 

                                                                                                                                  
åtgärder. De fick också berätta om vad de själva ville ha för stimulans och vad de förväntade 
sig av henne som rektor. (1991-08-02). 
542 I ett protokoll från den personalkonferens där beslutet fattades (1991-08-16) beskrivs 
konferensen som ett forum där lärare, elever och övrig personal kan diskutera lugnt och av-
spänt. Ordförande var rektor, medan konferensen i övrigt bestod av 3 representanter för lärar-
na, 5 representanter för eleverna och 1 för övrig personal. Den sammanträder två gånger per 
termin. 
543 Samtidigt återfinns i arkivet ett protokoll från en skolkonferens redan 1989-03-08, d.v.s. 
redan innan Margareta tillträdde. Detta kan således vara ett exempel på det jag i andra delar 
uppmärksammat som att den nytillträdde vill visa handlingskraft, oavsett om handlingen som 
sådan är ny i det sammanhang där den ingår.  
544 Minnesanteckning 1991-01-16. 
545 Under åren kom dessa brev att bli ett sätt för rektor att informera om alla nyheter, t.ex. det 
nya betygssystemet, den konkreta innebörden av en garanterad undervisningstid (t.ex. brev 
1994-10-10, 1995-01-16, 1995-05-22 och 1995-06-09). 
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förberedelserna finför resan. I en fortbildningsplan för gymnasiet 1993 kon-
stateras att: ”Implementeringen av den nya gymnasieskolan kräver insatser 
av stora mått.” Där beskrivs att insatserna skulle starta med en genomgång 
av styrsystemets funktion,546 att den nya gymnasieskolan skulle förverkliga 
den forskning som finns om inlärning och att detta arbete för skolans del 
inleddes med internatveckan. Under veckan skulle också planeringen och 
förberedelserna för genomförandet av programmen i den nya gymnasiesko-
lan äga rum.547 Det handlade således om en kraftansamling för att genomföra 
intentionerna med den nya gymnasieskolan, inom ramen för den nya styr-
ordningen. I intervjun med rektorn framgick vad som inspirerade henne till 
detta arbete och iv-personalen redogjorde för sina upplevelser av arbetet.548 
Såväl berättelserna som de citerade dokumenten har så långt rört initialske-
det. I en utvärdering för läsåret 1994-95 hade Margaretas entusiasm om än 
inte förbytts så i alla fall kompletterats med en uppriktig redogörelse för att 
arbetet inte varit lätt: 

Först vill jag spontant skriva att det gångna läsåret har varit ett besvärligt år 
för oss alla i gymnasieskolan, säkert det jobbigaste året under min tid som 
skolledare. Orsaken till detta är naturligtvis den oerhörda utmaningen att för-
verkliga gymnasiereformen, dels organisatoriskt men framför allt innehålls-
mässigt. 

 
Berättelsen fortlöper om den utmanande uppgiften att samtidigt förverkliga 
arbetet med den nya läroplanen, slutgiltiga kursplaner och ett nytt betygssy-
stem. Eller som hon själv uttryckte det: ”Det tar tid att göra en teoretisk 
konstruktion, som gymnasiereformen i många stycken trots allt är, till en 
fungerande verklighet.” Hon var inte uppgiven, men starkt präglad av den 
ansträngande uppgiften att omvandla visioner till verklighet. I en lärarenkät 
från samma år ställdes frågan vad som varit stimulerande och vad som upp-
levts som jobbigt under förändringsarbetet och det som framkommer som 
påfrestande är att alla dokument inte var klara när programmen startade, att 
mycket förändrades under tiden och att de på skolan t.ex. fick arbeta med tre 
betygssystem parallellt. Arbetet innebar ett merarbete och en ökad arbets-
börda. Samtidigt upplevdes det som stimulerande att tvingas tänka om och få 
friheten att kunna utforma undervisningen efter eget huvud. Även den nya 
kunskapssynen sågs som positivt. Komprimerat kan det sammanfattas med; 
stimulerande, men påfrestande. Tre saker nämndes emellertid som nödvän-

                                 
546 I arkivet finns ett informationshäfte från Läroplanskommittén där bl.a. frågan om varför ett 
nytt styrsystem och nya läroplaner behövdes än en gång. Häftet, med bild och text av Elsi-
Britt och Gunnar Winberg, avslutades med: ”Den nya typ av styrdokument, som nu skall tas 
fram, har en enastående möjlighet att frigöra de bästa sidorna hos lärarkåren!” 
547 I en rapport till Skolverket avseende referensskolearbetet skrev rektor om hur de arbetade 
med läroplansimplementeringen, inte minst inför och under internatveckan. 
548 I en utvärdering daterad 1993-06-27 fick internatveckan mycket högt betyg av de anställ-
da. 
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diga att förändra: de gemensamma kurserna549, betygssystemet550 och tiden i 
yrkesämnena. Detta fick, i kombination med ett ökat antal studieavbrott, 
också rektor att uttryckligen ställa frågorna:  

1. Hur kan jag utforma undervisningen utan att skära ner på kraven, så att alla 
elever når betyget Godkänd? 2. Hur stimulerar jag de duktigare eleverna att 
vilja prestera på toppen av sin förmåga?  

 
Hon uttryckte sin direkta skepsis när det gällde att alla elever skulle läsa 
samma kurser oavsett förutsättningar. Hon medgav uttryckligen att detta var 
något hon ”…inte riktigt tror på”. Allt detta ingår således i den utvärde-
ringsrapport som sändes till skolstyrelsen för kännedom. I ett brev till lärar-
kåren inför den kommande terminsstarten, daterat 1995-08-07, konstaterade 
hon samtidigt att de nu ”…lämnat den gamla gymnasieskolan bakom oss och 
kan koncentrera oss på den nya, som vi trots allt börjar få viss rutin på vid 
det här laget”. Hon hoppades således att det värsta låg bakom dem, och det 
gjorde det på ett sätt också, om man endast håller fast vid själva verksam-
hetsomställningen och bortser från den ekonomiska situationen.551  

Orsaken till att jag uppmärksammat omställningsarbetet vid gymnasiesko-
lan så ingående är att jag menar att det är viktigt för att kunna kontextualise-
ra inrättandet av iv. De enskilda berättelserna, som framträdde i intervjude-
len, kom från en verksamhet inom, men vid sidan av, gymnasieskolan, och 
vittnar om en frustration i mötet med just ”det ordinarie”. Frustrationen kun-
de röra enskilda lärare som inte mäktade med omställningsarbetet i sina egna 
klasser, eller som inte gjorde det i förhållande till enskilda elever på gränsen 
mellan iv och nationella program. Mot bakgrund av det vi just fått ta del av 
gällande hela gymnasieskolans omställningsarbete är det högst sannolikt att 
iv-verksamheten kunde stöta på irritation över att man från iv pockade på 
uppmärksamhet. Det fanns redan mycket annat som lärarna inte hann eller 
mäktade med. De statliga regleringar som inramade gymnasieskolans gene-

                                 
549 Att frågan om ”en skola för alla” var högst levande på gymnasieskolan framgår t.ex. av ett 
protokoll från en sektorsledarkonferens, 1996-11-05, där en uttrycklig fråga som behandlades 
var: ”Hur hanterar vi vår frustration inför den omöjliga uppgiften att driva en gymnasieskola 
för alla? Vad kan vi göra?” Beslutet var att arbetet måste ske i smågrupper med problemdefi-
nitioner utifrån sektorn. Därefter kunde arbetet fortsätta i tvärgrupper. I problemdefinitionen 
från yrkessektorn uppmärksammades elevens mognad, motivation och lämplighet för utbild-
ning. Där togs också antalet elever i förhållande till elevernas förutsättningar och lärartätheten 
upp. Lärarnas upplevelser sammanfattades med ett ord: utbrändhet.  
550 I arkivet finns också ett brev till Skolverket (1995-12-03) där rektor tog upp frågan om 
betygssättningen på ”mellanårsprogrammen”, samt svaret från generaldirektören (1995-12-
15). I rapporten till Skolverket, om referensskolearbetet framgår att det nationella beslutet att 
låta de elever som påbörjade programmen före 1994 få behålla sina sifferbetyg gjorde att: 
”luften gick ur dem”. Skolan som legat i frontlinjen kom därigenom att drabbas av en nackdel 
i förhållande till de skolor som väntade. Rektor påpekade att mycket av det som uppnåtts gick 
förlorat p.g.a. beslutet. 
551 Vid sidan om allt detta pågick också andra förändringar, som t.ex. ett nytt läraravtal. Jag 
har emellertid valt att lämna detta åt sidan. 
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rella verksamhet kom således indirekt också att påverka den specifika verk-
samheten på iv.  

10.3.2 Ekonomiska frågeställningar 

Den ekonomiska situationen i Backsippeby var, som framgått, minst sagt 
ansträngd och utvecklingen resulterade i en akut kris 1997. I tidigare kapitel 
har de inblandade aktörerna berättat hur de upplevde den ekonomiska situa-
tionen som sådan och också själva krisen. Det framkom olika uppfattningar 
om hur mycket de ekonomiska ramarna verkligen påverkade arbetet på iv. 
Samtidigt vittnar det just genomgångna om att det fanns en uttalad frustra-
tion bland de anställda på gymnasieskolan över att känna sig på gränsen till 
vad som kunde klaras av med de givna resurserna. I avsnittet om det indivi-
duella programmet framgick också rektorns irritation över bristen på till-
gängliga medel. Frågan är vad övrigt som kan vittna om hur det ekonomiska 
omställningsarbetet upplevdes. Det följande baseras huvudsakligen på verk-
samhetsprotokoll.   

I minnesanteckningar (daterade 1989-10-02) från en personalkonferens 
före den stora omställningen finns endast en anteckning under rubriken bud-
get. Den lyder: ”Viktigt att alla som gör inköp tänker på att alla fakturor 
måste vara skolan tillhanda före den 31/12.” I senare protokoll var det påfal-
lande mycket mer som förväntades av lärarna än att endast komma in med 
fakturorna i tid. Ett första tecken på omställningen hämtas ur minnesanteck-
ningar från en sektorsledarkonferens (1990-02-16). En av lärarna redovisade 
där det uppdrag han fått vid den föregående konferensen; att redogöra för 
skillnaden mellan drift- och kapitalbudget (av läraren senare korrigerat till 
investeringsbudget). Sådant hade lärarna tidigare inte behövt känna till. Un-
der en senare personalkonferens (1991-09-10) uppmärksammades ”påsen”. 
Det informerades om att alla rektorer, skolstyrelsens arbetsutskott, skolche-
fen och kanslichefen varit på Mallorca för utbildning av det nya ekonomiska 
system som skulle införas i kommunen. Där hade också Petterson informerat 
om att varje skola i fortsättningen skulle verka som en resultatenhet,552 vilket 
skulle möjliggöra att mer självständigt styra över ekonomin.553 Detta kom-
menterades med formuleringen: ”Vi utlovades att inte få mindre pengar än 
tidigare.” Omställningen är således påtaglig och lärarna började engagera 
sig för att kunna hävda sina och skolans rättigheter i framtiden. 

När den ekonomiska situationen kommenterades av kanslichefen i tidiga-
re kapitel, så pekade denne på att han genom sina kontakter med andra 
kommuner visste att det var en generell omställning som pågick och som 

                                 
552 Enligt skolstyrelsens budgetförslag för verksamhetsåren 1993-1995 blev alla skolor i 
Backsippeby resultatenheter fr.o.m. 1 januari 1992. 
553 I ett protokoll från en personalkonferens 1991-12-03 som handlade om fortbildning ut-
trycks önskemål om att skolförvaltningens ekonomiansvarige (d.v.s. Håkan) skulle komma dit 
och redogöra för begreppet resultatenhet.  
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inte endast rörde Backsippeby. Detta går igen på rektorsnivå. I minnesan-
teckningar från rektorskonventet (1991-02-06) behandlades ”Den enskilda 
skolans budgetarbete”. Konventet konstaterade: 

…att många gymnasieskolor lever i en brytningstid med nya ledningsorgani-
sationer och totalansvar för den egna budgeten. Allt fler gymnasieskolor får 
nu en påse pengar och fördelar den mellan sektorer eller ämnen. Läromedlen 
är endast en liten del i det hela. Budgeten domineras i stället av lönerna. 
Skolledarnas arbetsuppgifter förändras. Studierektor blir ekonom i stället för 
pedagog och specialfunktionären får attesträtt. Det förekommer att studierek-
tor får äska resurser för såväl material som undervisning för sin sektor ur sko-
lans totala anslag. 

 
Det konstateras att ekonomin höll på att ta överhanden och det påtalades att 
det var angeläget att försvara skolans kvalitetsaspekter554 gentemot allt för 
ensidiga ekonomiska hänsyn i samband med utvärderingar. I förvaltningens 
sommarbrev till personalen, 1992-07-02, beklagade ordföranden (Petterson) 
och skolchefen (Lars), att den ekonomiska situationen (p.g.a. minskad skat-
tekraft och minskat statsbidrag) tvingat kommunen till besparingar på skolan 
med 3 procent. Budgetramen medgav inte annat.555 Den 19 mars 1993 skrev 
också rektor till föräldrar och elever och kommenterade neddragningen: 

Vi har fått neddragningar i vår budget som de andra verksamheterna i kom-
munen. Tre procent låter inte så mycket, men eftersom vi inte kan påverka 
kostnaderna för undervisningstimmar och lokaler, som är bortåt tre fjärdede-
lar av budgeten, blir det en del att spara på övrig verksamhet. Vi är dock 
medvetna om kommunens bristande resurser och ska försöka klara upp det så 
gott det går. Vi har ändå det ganska bra i Backsippeby mot på andra håll. 

 
Så långt går det således att bevittna en solidarisk rektor, men som kände av 
och bekymrades av besparingskraven. Problemen försvann inte. Beräkningar 
gjorda 1994-08-24 visade att rektor räknade med ett underskott på ca 
400 000 kr, förutom de ca 600 000 kr som en miljonbesparing som beslutats 
av fullmäktige strax innan sommaruppehållet väntades innebära. Hon såg 
dock en möjlighet att det sistnämna underskottet skulle kunna minskas ge-
nom t.ex. det statsbidrag till arbetslösa som gick att söka. Arbetet präglades 
inte bara av att hålla ordning på den allmänna tilldelningen av statliga medel 
som omfördelades av kommunen, utan att ständigt hålla sig á jour med vilka 
särskilda statsbidrag som för tillfället gick att söka.556  

                                 
554 Att skolkontoret aktivt arbetade med kvalitetsbegreppet redan 1993 framgår av skolför-
valtningens sommarbrev till personalen året innan. 
555 I brevet nämns också att skolkontoret fått i uppdrag att lägga fram förslag till ”skolpeng”. 
556 I arkivet finns brev från och till Skolverket, fr.a. när det gäller extra statsbidrag till särskil-
da utbildningsåtgärder mot arbetslöshet. Där finns också information och påminnelser om att 
söka statsbidrag för planering och information vid införandet av de nya programmen i gymna-
sieskolan. Som vi sett tidigare beviljades skolan också sådana medel i samband med internat-
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En annan uppgift var att påtala oklarheter när det gällde beräkningar. I in-
tervjun med Margareta framgick att hon hade svårt att acceptera lokalkost-
naden. Redan 1992 skrev hon också i ett särskilt brev (oklart till vem) om 
sina synpunkter på en utredning om internhyror att hon hade ”…en stark 
känsla av att hyresvärden har ett mycket stort inflytande i förhållande till 
hyresgästen, och att hyresgästen får betala många kostnader som hyresvär-
den borde stå för”. I ett nyhetsbrev från Skolverket i oktober 1994 uppmärk-
sammades också att lokalkostnaderna i många kommuner hade ökat till följd 
av nya hyressättningsprinciper, vilket riskerade att urholka skolans resurser. 
Frågan var åter aktuell då Margareta 1995-02-28 gjorde bokslut för föregå-
ende år. Lokalhyran höjdes sista kvartalet och ställde därmed till med oba-
lans i finanserna. Just detta med svårigheterna att balansera budgeten vittnar 
också bokslutet som helhet om. Trots besparingar och extrakostnader slutade 
nämligen gymnasieskolans budget med ett överskott för 1994. Den stora 
förklaringen var lärarnas utökade undervisningsskyldighet, men också ett 
högre överskott gällande interkommunala ersättningar än beräknat. Därmed 
vidtog en argumentation om att få ta med överskjutande medel till påföljande 
år. Hur det blev med detta framgår inte. Däremot framgår det tydligt att 
gymnasieskolans verksamhet påföljande år gick med underskott. I maj pre-
senterade kanslichefen (Håkan) en utvärderingsrapport för första kvartalet 
(daterad 1995-05-12) där det förutsågs ett underskott i skolstyrelsens budget 
på 1,5 mkr p.g.a. ökade kostnader för elever med särskilda behov. Han före-
slog en omdisponering av medel inom budgetramen. Tre dagar efter det att 
rapporten kom vädjade Margareta i en skrivelse till Skolstyrelsens budgetbe-
redning (1995-05-15) att verkligen beakta gymnasieskolans behov. I argu-
mentationen togs den kraftiga ökningen av elevantalet på de individuella 
programmen upp som ett av huvudargumenten. Utgångspunkten var att 
gymnasiets budget för 1995 minskats, trots ökade utgifter. Ett brev till sek-
torsledare och övriga kontoansvariga daterat 1995-12-11 vittnar om att hen-
nes vädjan inte hörsammades. Där konstaterar hon att:  

Budgetuppföljningen för november visar på ett stort underskott för 1995. 
Därför ber jag dig att komma upp till mig innan Du beställer något, så att jag 
får se hur nödvändig Din investering är just nu. Eftersom vi får bära med våra 
underskott till nästa år kan det bli svårt att klara 1996. 

 
Den ekonomiska situationen hade drastiskt försämrats och fanns med som en 
påtaglig realitet i gymnasieskolans arbete. 1996 återfanns punkten budget på 
åtskilliga personalkonferenser. I ett protokoll daterat 96-04-29 redovisades 
t.ex. att det måste sparas in 2,3 miljoner under kvarvarande budgetår. Orsa-
ken var ett överdrag från året innan med 1 miljon i kombination med att det 

                                                                                                                                  
veckan. Till detta kan läggas information om bidrag för utrustning till skolor som startar 
yrkesförberedande program. 
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lagts ut 1,3 miljoner för lite i budget för lärarlöner 1996. Margaretas frustra-
tion var påtaglig. I protokollet redovisas att: 

Margareta har varit till skolstyrelsen och beklagat beslutet. Hon talade också 
om att regeln är sådan att hon får slåss mot planering av beslut, men så fort 
som beslutet är taget är hon tvungen att vara lojal mot arbetsgivaren och ver-
ka för att genomföra deras beslut. 

 
Margaretas förhållningssätt från hennes egen berättelse återkommer. Tidiga-
re beskrev hon hur hon till sist upplevde att hon inte längre kunde vara soli-
darisk med de beslut som fattades. I flera protokoll framgår också att hon 
lämnade en skrivelse till skolstyrelsen om konsekvenserna av neddragningen 
(1996-05-03, 1996-05-14) och att den lokala radiostationen varit och gjort 
reportage angående besparingar. I brev till elever och föräldrar (1996-06-05) 
skrev hon därtill att verksamhetsåret varit lugnare än tidigare men att maj 
blev jobbigt av helt andra anledningar. Det handlar om underskotten och att: 

Skolstyrelsen gav mig i uppdrag att anpassa organisationen efter den budget 
vi har, vilket för undervisningen skulle betyda en neddragning på 10 procent 
av undervisningen. Jag fick också beskriva konsekvenserna av en sådan åt-
gärd. Tack och lov insåg skolstyrelsen dessa konsekvenser, och vi behöver 
alltså inte dra ner på undervisningen. Nu hoppas vi på att våra politiker för-
står att vi måste få mer pengar till undervisningen nästa år, så att vi slipper 
underskott i budgeten. 

 
Hon såg således tillbaka på en besvärlig tid, men hoppades att framtiden 
skulle bli bättre. I minneanteckningar från augusti (1996-08-12) redogjorde 
hon emellertid för att minst en miljon skulle sparas det påföljande året och 
att: ”Det gäller att hålla hårt i pengarna och ifrågasätta varje inköp.” Innan 
månaden var slut uttrycktes detta i termer av direkt köpstopp (1996-09-02). 
Med facit i hand var detta bara en förvarning om vad som skulle komma.  
Utvecklingen som tog vid har framgått i tidigare kapitel. Det kan här konsta-
teras att den är synlig även i protokollsanteckningarna på gymnasieskolan.557 
När gymnasieskolan mötte den totala krisen 1997 befann den sig således 
långt ifrån villkoren under det avslutande 1980-talet, då personalen påmin-
des att komma in med fakturorna i tid. 

                                 
557 Köpstoppet kom bl.a. att innebära inställd jullunch, eftersom rektor var förhindrad att 
subventionera den. (Protokoll från personalkonferens 1996-11-29) Köpstoppet upphörde i 
januari 1997, strax innan ekonomin kollapsade. I protokollet från den 27 januari meddelades 
att skolstyrelsen gick med 22 miljoner i underskott och att revisorerna fått i uppgift att utreda 
hur detta kom sig. Rektorn hade kallats för intervju. I påföljande protokoll rapporterades om 
utvecklingen, om tjänstemännens förflyttningar och om den allmänna ekonomiska situatio-
nens utveckling. I augusti meddelades att en ny skolchef skulle anställas den 1 oktober, men 
att det tills vidare var sekretessbelagt vilka som sökt. (1997-02-26, 1997-03-20, 1997-04-04, 
1997-08-13) 
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Efter denna genomgång kan det knappast betvivlas att rektorns egna be-
rättelser om de tuffa ekonomiska villkoren bär en hög grad av sanningshalt. 
Den frustration som hon i efterhand gav uttryck för är bara en bråkdel av den 
som framträder i dokument författade i det aktuella skeendet. Att statens 
ekonomiska problem transporterades vidare ned i kommunerna och påverka-
de enskilda verksamheter är således ett faktum som inte behöver betvivlas. Det 
anmärkningsvärda ligger snarare i att t.ex. Birger tyckte att iv-verksamheten 
trots allt fick vad den behövde. Att flera andra samtidigt upplevde att det var 
alltför tuffa tider kan möjligen förklaras med att dessa personer hade en hög-
re benägenhet att uttrycka missnöje. Mer sannolikt är att det var Birgers uni-
ka ställning som gjorde att hans berättelse avvek något från de övrigas. Den 
ekonomiska situationen var som helhet ansträngd. 

10.4 Utvärderingar 
Att utvärderingar var frekvent förekommande i Backsippeby har framgått i 
såväl skolstyrelseprotokoll, som skolchefens berättelse. Detta var ”hans grej” 
och en del av de resultat som framkom vid utvärderingarna har också redovi-
sats. Här är det inte resultaten från utvärderingarna som står i fokus, utan 
arbetet med och kring dem. Genom att uppmärksamma detta går det att utta-
la något ytterligare om relationen mellan de olika kommunala delarenorna.  

Skolchefen började i kommunen hösten 1991. Därför är det anmärknings-
värt att det redan i september detta år finns ett missiv, undertecknat av Lars, 
för tillsyn, uppföljning och utvärderingar i Backsippeby för läsåret 1991/92 
(1991-09-17). Missivet inleddes med en redogörelse för den förändrade an-
svarsfördelningen och att styrningsformerna för skolområdet kraftigt föränd-
rats: 

Detta har medfört att alltmer av ansvaret för skolan åvilar kommunen, vilket 
innebär ökad frihet att organisera skolverksamheten efter lokala förutsätt-
ningar och behov men samtidigt en skyldighet att följa upp skolverksamhe-
ten. 

 
Därefter redogjordes för statens respektive kommunernas roll i den nya ord-
ningen. Skolchefen konstaterade att kontinuerlig utvärdering var nödvändigt 
om en mål- och resultatstyrd verksamhet skulle bli framgångsrik. För att bli 
meningsfull måste också utvärderingarna resultera i korrigerings- och för-
bättringsåtgärder. Han argumenterade vidare för att arbetet måste ske på 
samtliga nivåer i systemet, från klassrumsnivån ända upp till skolformsnivå 
och med återkopplingar till skolstyrelsen. De nya resultatenheterna förvänta-
des leverera underlag till skolchefen som, enligt missivet, var länken mellan 
verksamheten och skolstyrelsen. Därför skulle skolchefen tillsammans med 
kontorschefen (eventuellt tillsammans med skolstyrelsens ordförande och 
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kontaktpolitikern för skolan) besöka det enskilda rektorsområdet två dagar 
under perioden november till januari. Besöken skulle dokumenteras och 
redovisas muntligt för skolstyrelsen under dess marssammanträde. Därtill 
skulle alla rektorer rapportera till skolchefen om utvärderingen av läsåret då 
detta var slut. Skolchefen skulle därefter ge en muntlig rapport till skolsty-
relsen i början av höstterminen. Allt detta enligt missivet, som således anty-
der att Lars erfarenheter från tidigare arbeten verkligen omsattes i praktisk 
handling i kommunen.558 I missivet framgår också att skolchefen, kontors-
chefen och rektorerna, precis som Margareta redogjorde för, sammanträdde 
regelbundet var 14:e dag. Till dessa sammankomster inbjöds också studie-
rektorerna en eller två gånger per termin, samt skolstyrelsens arbetsutskott 
en gång per termin. Skolchefen konstruerade sig således som spindeln i nätet 
mellan skolorna och skolstyrelsen. För att skolstyrelsen själv skulle komma 
närmare skolorna förväntades de två gånger årligen förlägga sina samman-
träden till någon enskild skola. Mycket skulle åstadkommas genom en ökad 
intern medvetenhet. Utifall alla dessa åtgärder skulle vara otillräckliga kunde 
skolchefen anlita externa utvärderare med specialistkompetens. 

Sammantaget framgår att det fanns en tanke om att kommunal uppfölj-
ning och utvärdering i kombination med statlig tillsyn skulle kugga i var-
andra och utgöra en slags drivande kraft för utveckling i samarbete mellan 
olika nivåer i systemet. Den nationella idén om hur styrsystemet skulle fun-
gera transformerades således, precis som när det gällde gymnasieskolan, ut i 
verksamheten genom den enskilde personen på ansvarig position. Tillsam-
mans var Lars och Margareta den centrala styrningsvisionen reinkarnerad. 
Jag har tidigare beskrivit hur den senare fick uppleva att visionens möte med 
verkligheten blev betydligt tuffare än hon hade förväntat sig. Att Lars upp-
levde motsvarande frustration framgick i intervjudelen. Det handlade dock 
inte om utförda utvärderingar, utan om de resurser som behövdes för att 
kunna göra återkopplingarna till verksamheten. I den bilaga559 som finns 
länkad till missivet redogjordes också för ekonomins betydelse för helheten: 
”Målstyrning innebär samtidigt att det måste finnas en ”prislapp”, en re-
sursram, som anger vad det maximalt får kosta att uppnå målet.”  

Detta med den bristande prislappen mellan mål och verksamhet skulle få 
en avgörande betydelse inte bara för verksamhetens utveckling utan också 
för skolchefens egen framtid.  Men trots att det kunde finnas problem gäl-
lande återkopplingen till verksamheten hade utvärderingarna en annan och 
otvivelaktig positiv konsekvens. Det började byggas upp lokala informa-
tionsbanker för de styrande, om verksamheten. I arkivet finns så många ut-
värderingar att de kunde vara föremål för en egen studie. Här kan det endast 

                                 
558 För att bekräfta detta behövs emellertid material som kan belägga att det var just så som 
det arbetades på den skolmyndighet där Lars var anställd, vilket är något jag återkommer till 
under den sista punkten i kapitlet. 
559 I bilagan hänvisas till att den är utdrag och urval ur Olof Wennås: Vem bestämmer vad? 
Om skolans nya ansvarsfördelning och styrning. Riksf. Hem och skola. 
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bli tal om ett nedslag där 1993 års sammanfattande rapport från skolförvalt-
ningen är belysande.560 Av rapporten framgår att besöken påbörjats redan 
året innan och planerades fortgå under det efterföljande (då en ”inlånad ut-
värderingsexpert” förväntades komma).561 Årets besök hade för gymnasie-
skolans del inneburit besök av såväl skol- och kontorschef som av skolsty-
relsens ordförande och diverse skolförvaltningsmedarbetare. Under två dagar 
träffade de skolledning, elevvård, elevråd, fackliga företrädare, Hem och 
skola, AE-ledare och personalkonferensen. Besöket avslutades med en åter-
föreningskonferens med skolledare m.fl.562 563  

Utredningsförfarandet vittnar om att det inte förelåg en avgrund mellan 
politik och verksamhet, utan snarast fanns en vilja till kommunikation. Ge-
nom den dokumenterade kontakten framgår också hur Pettersson ansåg att 
kunskapsläget bland politikerkollegorna såg ut. På den direkta frågan från en 
lärare svarade denne att frågan var mycket berättigad och att såväl kunskaper 
som engagemang var varierande. En kollega fyllde därtill i att ”…politikerna är 
beroende av att kunna lita på tjänstemännen”, samt att skolorna måste lämna 
konsekvensbeskrivningar. Berättelserna om hur somliga sprättade sina kuvert 
med möteshandlingar först vid sammanträdestillfällena måste genom Petter-
sons uppriktiga svar bedömas som trovärdiga. Samtidigt vittnar den andre 
politikerns svar om att de informella kontakterna mellan de ledande skolsty-
relseledamöterna och förvaltningen samt skolstyrelsens arbetsutskott torde 
haft stor betydelse för hur det gick till när statliga visioner transformerades 
till kommunala realiteter. Därtill vittnar utredningsarbetet om att skolchefens 
tidigare erfarenheter av bl.a. utvärdering hade stor betydelse för det skol-
kommunala arbetet i Backippeby. När vårterminen 1993 gick mot sitt slut 
hade mängder av utvärderingar redan vid detta tidiga skede av min under-
                                 
560 Där kan man t.ex. läsa om de individuella programmen. Eleverna hade tagit väl emot 
programmen, de skolförlagda dagarna hade utökats till 3 och det var viktigt för läraren att 
skapa motivation och lust inför lärandet. Resultatet var ofta otraditionell undervisning, där 
gränserna mellan ämnena inte var så strikta. Med andra ord hade man från förvaltningens sida 
fångat upp en bild av iv i linje med den som tidigare redovisats. 
561 Då skulle särskilt skolplanens intentioner följas upp samt skolornas verksamhetsplaner 
utvärderas. 
562 Från det protokoll som fördes vid mötet med personalkonferensen vet vi att såväl Margare-
ta som Lars och Håkan var med, men också att sekreteraren Ulla var närvarande. Lars inledde 
med att presentera sammanhanget och Håkan redogjorde för det ekonomiska utfallet 1992, 
samt för budget och besparingar 1993. Enligt protokollet var slutsatsen att ”ekonomin var 
perfekt skött”. 
563 En fråga som kom upp var vad som menas med kvalitet. Frågan bör förstås mot bakgrund 
av att man i kommunen arbetat aktivt med kvalitetsbegreppet efter det att skolchefen aktuali-
serat innehållsfrågan redan hösten 1991 på ett av mötena med rektorerna. Den Londonresa 
som vi stött på i Margaretas berättelse ingick i detta arbete. Svaret blev att: ”ge så bra under-
visning som det går, inom ramen för resurstilldelningen”. Om resurserna minskade resultera-
de detta så småningom i sämre kvalitet, men det var skolan som måste signalera när detta 
händer, rapporteras det. Att detta också skulle komma att hända vet vi redan och kommenta-
ren gör att Margaretas förtvivlade och återkommande försök att kommunicera var den yttersta 
gränsen gick således kan förstås mot denna bakgrund. Hon hade faktiskt blivit uppmanad att 
påtala var den gränsen gick. 
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sökningsperiod utförts i Backsippeby.564 Det de ytterst bekräftar är att skol-
chefens ambitioner, i detta avseende, förverkligades och att hans berättelse 
om hur han ville och också brukade sina tidigare erfarenheter måste bedömas 
som trovärdig. För att granska detta ytterligare har jag emellertid valt att 
också uppmärksamma ytterligare material som kan vittna om relationen poli-
tik – förvaltning – skola.  

10.5 Relationen politik – förvaltning – skola 
Utvärderingar är inte bara resultat. Det är också ett sätt att hålla kontakt mel-
lan nivåerna. Andra sådana formella och synliga kontakter är t.ex. skrivelser 
från rektor till skolstyrelsen och omvänt från skolstyrelse/förvaltning. Det 
togs även informella kontakter. Det har tidigare framgått att det inte var 
ovanligt med besök från såväl politiker som ledande förvaltningstjänstemän 
på t.ex. personalsammankomster. Om uppmärksamheten tidigare riktats mot 
innehållet i kontakterna, så skall jag här stanna upp något inför kontakten 
som företeelse. Vad går det t.ex. att läsa ut om relationen mellan och inom 
olika nivåer genom att titta på utformningen av brev? Finns det ytterligare 
förbindelselänkar mellan nivåerna som kan vittna om potentiella och reella 
möten mellan de olika delarenorna? Jag börjar med breven från skolförvalt-
ningen till personalen.  

I arkivet finns mängder av formella skrivelser från förvaltningen till rek-
tor/skola. Ett annat slags brev vänder sig på ett mer direkt sätt till de anställ-
da. Det gäller t.ex. det sommarbrev som skolförvaltningen skickade till alla 
anställda inför höstterminsstarterna och som i det exempel jag valt är daterat 
1993-08-10. Brevet inleddes med: ”Sommar/Semester – tiden bara rinner 
iväg.” Tonen i brevet är lättsam och antyder en närhet.565 Samtidigt är brevet 
sakligt och uppriktigt. De anställda hälsades välkomna tillbaka till ett nytt 
läsår med en förhoppning om att det viktiga arbetet skall kunna utföras ”… 
utan större störningar. Trots att vi måste göra vissa besparingar”. Vidare 
presenterades nyheter för terminen. Ett antal punkter handlade om vad man i 
kommunen hade att förvänta sig ”uppifrån”. Det kunde handla om vilka pro-
positioner som lagts (t.ex. en proposition om en ny gemensam läroplan för 
gymnasieskolan), vilka lagar som trätt i kraft vid halvårsskiftet och olika 
myndigheters kommande insatser. Villkoren för verksamheten lades således 
fast, samtidigt som det manades till arbetslust. Brevet, som är undertecknat 
av ordföranden (Pettersson) och skolchefen (Lars), avslutades med att samt-
liga inbjöds till personalfest.  

                                 
564 Även för det påföljande året finns utvärderingarna bevarade. Den gången var lärarenkäten 
av mer kvalitativ karaktär, d.v.s. de fick skriva fritt i förhållande till ett antal frågeställningar.  
565 Detta brev var inte det enda i sitt slag. Ett annat sommarbrev (1992-07-02) inleddes med: 
”Saliga är de overksamma timmar för då arbetar vår själ” och där skolchefen fortsatte med 
en undran: ”Har Du haft tid i sommar att vara overksam?” 
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Det är inte utan betydelse att nivåerna festade tillsammans. Fest är ett till-
fälle för möten och en inbjudan till fest vittnar om att relationen mellan nivå-
erna inte var distanserad och anonym. Såväl skolchefen som Pettersson mås-
te genom denna typ av ansträngning ha varit kända av skolpersonalen, även 
om det inte genom breven går att utläsa hur nära kontakten mellan dem verk-
ligen var. Det kan också konstateras att skolchef och ordförande framträdde 
tillsammans, d.v.s. de anställda mötte dem som representanter för en styran-
de delarena, som statens förlängda arm. Att tonen var lättsam säger inget om 
den faktiska relationen mellan nivåerna, däremot om ambitionen att etablera 
en kontakt.  Tonen gör också att innehållet framstår som information, snarare 
än påtvingande statliga styrningsförsök. Om utvärderingarna var en förbin-
delselänk mellan de olika delarenorna som verkade i en riktning (med infor-
mation från verksamheten tillbaka till skolstyrelse/förvaltning), så var brev-
författandet ett betydligt mindre formaliserat verktyg som verkade i omvänd 
riktning.    

En annan förbindelselänk mellan nivåerna utgjordes av ett slags internt 
remissförfarande. Redan tidigare har det framkommit att personalen upp-
muntrades att komma in med synpunkter på statliga utredningar, där kom-
munen genom skolstyrelsen var remissinstans. Av ett protokoll från en per-
sonalkonferens från 1991-12-03 framgår att förslaget till skolplan delades ut 
och att personalen uppmanades till aktivitet. I det samlade dokument som 
senare lämnades till förvaltningen framgår att förslaget diskuterats på de 
olika sektorskonferenserna varefter synpunkterna sammanställts utifrån de 
protokoll som lämnats in till rektor. Även övrig personal och elever fick 
delta. Med tanke på att året för arbetet är 1991 är det inte föga överraskande 
att man från gymnasieskolans sida var ”…mycket positiva till förslaget”. 
Det yttrande som skrevs fyra år senare (1995-09-22) var betydligt mer ifrå-
gasättande. Där väcktes frågor som hur målen skulle kunna nås och att: 
”Den ekonomiska situationen i kommunen tycks inte ge vid handen att det 
finns medel att använda för alla dessa prioriterade områden.” Tonen i sva-
ren hade förändrats, men själva företeelsen, att bejaka en inbjudan till delta-
gande var konstant.  

Utöver dokument som vandrade mellan de olika delarenorna förekom re-
ella politiker- och tjänstemannabesök ute i verksamheterna. Politikernas 
närvaro intensifierades av naturliga skäl inför riksdags- och kommunalva-
len.566 Det förekom emellertid också, vilket tidigare framkommit, att politi-
kerna gick ut i skolans direkta verksamhet och mötte personalen, på konfe-
renser etc. I ett protokoll från en personalkonferens 1995-09-12 framgår att 
man haft besök av skolans två kontaktpolitiker, varav den ene var Svens-

                                 
566 Hem och skola inbjöd t.ex. samtliga intresserade till politikerutfrågning: ”Fråga ditt parti 
om synen på skolan, resursfördelningen och besparingsåtgärder”, löd uppmaningen.  
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son.567 En fråga som diskuterades var att det lätt blev en eftersläpning när det 
gällde återrapporteringen till skolstyrelsen, eftersom läsårsutvärderingarna 
behandlades först vid oktobersammanträdet, ett år efter det att en del av 
verksamheten ägt rum. Därför betonades att det var viktigt med löpande 
möten. Förvaltningstjänstemännen kunde också delta vid personalkonferen-
serna som speciellt inbjudna för att redogöra för olika sakförhållanden. De 
kunde också komma på eget initiativ. Den nye skolchefen (Lars) ville t.ex. 
träffa all personal redan den 20 augusti, samma termin som han tillträdde, 
(personalkonferensprotokoll daterat 1991-08-16). 

Det gjordes sammantaget påtagliga försök att etablera kontakt mellan po-
litik/förvaltning och skolnivå. Det är därför föga förvånande att samtliga de 
intervjuade på iv väl kände till såväl politiker som ledande tjänstemän. Do-
kumenten ger emellertid inte så mycket ny kunskap om om hur dessa kon-
takter upplevdes, mer än att politikerna i de fall vi stött på fick möta frågor 
som rörde kompetensen hos politiker, medan förvaltningstjänstemännen mer 
fick redogöra för sakförhållanden. Den bild som framträder är att politiker ur 
de verksammas perspektiv sågs som orsaker till problem och bekymmer, 
medan förvaltningstjänstemännen mer betraktades som informanter. I prak-
tiken har det genom förvaltningstjänstemännens berättelser framgått att det 
reella arbetet bedrevs som ett lagarbete. Genom intervjuerna framkom det 
också att även förvaltningstjänstemän i det dagliga arbetet kunde uppfattas 
som ”skurkar”, ur skolpersonalens perspektiv. Om intervjuer och övrigt ar-
kiverat material läggs parallellt ges således en samstämmig, men mer kom-
plett bild än om de studeras separat. Sammantaget vittnar de om att kontak-
ten mellan nivåerna var ett nyckelmoment när styrningskedjans olika delar 
skulle kugga i varandra och att det i den lilla kommunen Backsippeby fanns 
gott om sådana kontaktytor.  

Kontaktytor inom den egna organisationen är emellertid en sak, medan 
kontakter mellan olika förvaltningar och mellan kommunen och andra sam-
verksansorganisationer något annat. I nästa avsnitt är det dessa senare kon-
takter som fokuseras. Det handlar då inte så mycket om kontakterna i sig, 
utan frågan gäller fr.a. huruvida ungdomsgruppens problem var och behand-
lades som intersektoriella.  

10.6 Intersektoriell och annan samverkan 
I de tidigare kapitlen har det framkommit att detta med att göra iv kunde 
stöta på problem, eftersom föremålet för verksamheten krävde åtgärder som 
inte med nödvändighet bar den kommunala rubriken skola. Jag skall här 

                                 
567 Han skall ha fått frågan vad som egentligen krävs av en person för att få vara skolpolitiker. 
Han svarade: ”Intresse för skolfrågor och ambition att utveckla skolan”, varefter han berätta-
de att han alltid läste rapporter. 
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uppmärksamma detta utifrån det konkreta exemplet om ett musikprojekt 
inom det individuella programmets ram, liksom frågan om tillstånd för om-
byggnationer av lokaler. Därefter vidgas frågan om samverkan till att upp-
märksamma den regionala samverkan som beskrivits tidigare, inte minst av 
kanslichefen Håkan. I detta sammanhang aktualiseras också frågan om skol-
chefens tidigare arbete vid en skolmyndighet.  

10.6.1 Intersektoriell samverkan 
I ett brev ställt till socialchefen i Backsippeby, daterat 1995-01-17, ansökte 
rektor om medel för att driva ett musikprojekt inom det individuella pro-
grammets ram. Hon beskrev att även om det individuella programmet som 
regel lyckades fånga upp de ungdomar som av olika anledningar inte gick på 
de nationella programmen, så fanns det en grupp som de hade ”…extra be-
kymmersamt med. Dessa är i allmänhet föremål för utredning eller åtgärder 
inom socialtjänsten. Utbildningsdelen kan vi ibland klara. Däremot är det 
ofta omöjligt att finna fungerande praktikplatser för dessa ungdomar”. Mot 
bakgrund av detta behövdes något som kunde ersätta den tid som de skulle 
varit i praktik. Förslaget som presenterades var ett musikprojekt som skulle 
kunna vara ”…en del av de åtgärdsprogram som Social arbetar med för 
dessa ungdomar”. På Fritid fanns en person som skulle kunna fungera som 
lärare och handledare för projektet. Problemet var att han inte kunde göra det 
inom ramen för sin tjänst och därför behövs nya ekonomiska medel. Frågan 
var vem som skulle betala: 

Eftersom de ungdomar som det är fråga om är föremål för insatser av social-
tjänsten och detta skulle vara just en sådan insats, anhåller vi om att Social-
förvaltningen betalar denna insats. Gymnasieskolan står för utbildningen, 
SYO och kurativa insatser och har ingen möjlighet att finansiera denna verk-
samhet.  

 
Den 31 januari svarade socialchefen att han rent principiellt ansåg att det var 
en angelägen fråga och att han inte hade något emot att man inom ramen för 
det individuella programmet utvecklade ett anpassat program för dessa ung-
domar. Däremot gick det inte att motivera mot bakgrund av styrdokumenten 
för den egna verksamheten: 

Socialtjänstens och socialnämndens ansvar för barn och ungdomar styrs yt-
terst utifrån socialtjänstlagen…socialnämnden går in som ett stöd till föräld-
rar eller i stället för förälder. Socialnämnden ska emellertid ej ta över annan 
huvudmans ansvar. 

 
Vidare pekade han på att socialtjänsten inte var ensam om att ha ett ansvar 
för att initiera och delta i förebyggande arbete bland barn och ungdomar. 
Ansvaret delades mellan social, skola och fritid. I Backsippeby var det dess-
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utom så att när det handlade om fritidsaktiviteter så hade man valt ”…att 
tilldela fritidsnämnden resurser och ett särskilt ansvar”. I somliga fall kunde 
socialförvaltningen vidta åtgärder för den enskilde, men då krävde detta ett 
särskilt biståndsbeslut. Några allmänna medel hade man dock, enligt social-
chefen, inte att anvisa. Däremot föreslogs att ärendet togs upp för en sam-
ordnande diskussion inom något som kallades ”barn- och ungdomsprojek-
tet”. Med samma budskap, men med den annorlunda inriktningen att man 
sökte medel för en verksamhet inom detta projekt, skrev rektor därför en 
ansökan som sändes till samtliga tre förvaltningar den 17 februari samma år. 
I socialnämnden beslutades sedan, den 7 mars (SN, § 34), att det ankom på 
arbetsutskottet att fatta beslut om medelsanvändning inom ”barn- och ung-
domsprojektet”. Den 25 april beslutade detta utskott i sin tur att medel skulle 
tillskjutas ”…i den mån detta inte kan finansieras genom individuellt eko-
nomiskt bistånd”. Exemplet visar tydligt att den formella uppdelningen av 
verksamheter, som transformerats från nationell till kommunal nivå hade 
betydelse för hur det dagliga arbetet i kommunen fortlöpte. För dem som 
rörde sig i gränslandet mellan förvaltningar gällde det att ha god kännedom 
om vilka lösenord som fick de olika plånböckerna att öppnas. Det är frustra-
tionen över att på detta sätt uttryckligen behöva jaga medel som går igen i de 
tidigare berättelserna. Ärendet kan således sätta de skilda berättelserna i 
perspektiv.568 

Ett annat fall gällande de mer specifikt inriktade skollokalfrågorna (där 
iv:s placering var en angelägen del), vittnar i stället om att somliga frågor 
var närmast konstanta konflikthärdar mellan nämnderna. I en brevväxling 
mellan rektor och byggnadsnämndens ordförande gällande lokalfrågan an-
klagades rektor av den senare (1994-09-12) för att ha skrivit ett ”halvsyr-
ligt” brev, med ”onödiga slängar” då hon inte blivit beviljad bygglov. För-
fattaren beskrev att det inte var hans bord, att han inte hade några synpunkter 
på skolans arbete, men att:  

…beslut om utökningar av lokaler brukar fattas av de politiskt berörda 
nämnderna, dvs skolstyrelsen som ansvarig för utbildningen, fastighetsnämn-
den som ansvarig för de olika facknämndernas lokalbehov samt kommunsty-
relsen eller fullmäktige som ansvariga för kommunens investeringar och 
ekonomi.  

 
Därtill måste stadsarkitektkontoret involveras ifall det gällde ändringar av 
detaljplanen. I rektors redogörelse inför skolstyrelsen en knapp månad sena-
re, angående just lokalfrågan, framkommer att lokalfrågan genomgått en 
process som pågått i flera år och som inte minst handlat om avslag från 
byggnadsnämnden. Den frustration hon enligt byggnadsnämndens ordföran-

                                 
568 Ett annat ärende som vittnar om svårigheten att samverka över gränserna är då skolstyrel-
sen ht 1994 gav skolchefen i uppdrag att se över elevvårdsorganisationen, i samarbete med 
socialförvaltningen (se pm 1995-02-09).  
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de givit uttryck för stämmer väl överens med den som hon själv beskrivit. 
Det kunde stöta på otaliga problem för den som ville ta krafttag i gränsöver-
skridande frågor. 

10.6.2 Annan samverkan 

I de tidigare kapitlen har det framkommit att tiden före styrsystemomställ-
ningen inrymde kommun-externa samarbeten.569 Jag skall här uppmärksam-
ma ett av dessa, den regionala intagningsnämnden, och den ersättningsorga-
nisation som tycks ha uppstått efter decentraliseringen. Detta görs dels för att 
beskriva omställningsarbetet, dels för att vidimera fr.a. kanslichefens berät-
telse. Längre fram får jag tillfälle att också stämma av huruvida skolchefens 
erfarenheter från tidigare arbeten faktiskt liknade det arbete han iscensatte i 
Backsippeby.  

För tiden före 1990 finns en rapport (daterad 1989-04-14) från den regio-
nala intagningsnämnd som hade hand om intagningen till gymnasieskolan. I 
rapporten beskrevs hur intagningen som helhet ägde rum i två steg: ”I ett 
första steg sker intagning till det totala antalet disponibla platser på varje 
studieväg. Därefter fördelas de intagna på skolenheter utifrån de principer 
för skolplacering intagningsnämnden fastställt.” En av de principer som det 
hänvisades till var att eleverna i första hand skulle placeras i den egna kom-
munen. Notervärt i detta sammanhang är att nämndens arbete med att place-
ra eleverna inrymde kontakter med såväl Länsskolnämnden som berörda 
skolstyrelser, i syfte att anpassa sökandetrycket och genomföra önskvärda 
organisationsförändringar.570 Med andra ord fanns en regional instans som i 
samråd med kommunerna skötte intagningen. Med decentraliseringen för-
svann detta. I kombination med gymnasiereformen resulterade detta i sin tur 
i att det blev svårare att prognostisera de interkommunala ersättningarna. 
Detta är också något som framkommit i de enskildas berättelser. Samtidigt 
har det framkommit att det byggdes upp en samverkan mellan de nära kom-
munerna och att deras gemensamma intagningskontor var förlagt i samma 
lokal som iv. Om det gemensamma intagningsarbetet i sig finns inget i arki-
vet. Däremot finns åtskilliga protokoll från den regionala samverkansgrup-
pen, och där allehanda frågor togs upp till diskussion. Vid ett tillfälle disku-
terades t.ex. om en samverkan kunde vara möjlig när det gällde iv-eleverna 
och om det gick att möta deras behov på ett mer flexibelt sätt. (1992-11-23). 
Samtidigt som decentraliseringen iscensattes, försiggick således ett omfat-

                                 
569 För tiden efter 1990 kan man t.ex. notera att Skolverkets regionala undervisningsråd, för 
bl.a. Backsippeby, skrev till skolorna att hon bokat besök med kommunernas skolchefer då de 
skulle diskutera uppläggningen av hennes arbete.  
570 I arkivet finns brev från länsskolnämnden och som vände sig till skolstyrelserna att in-
komma med framställningar senast ett visst datum (1989-06-16). Där finns också brev från 
Länsskolnämnden ställt till skolstyrelser i kommuner med gymnasieskola och där beslutet om 
organisation läsåren 1989/90 och 1990/91 meddelades (1988-10-04). 
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tande regionalt samarbete initierat av kommunerna själva och deras tjänste-
män, utan statlig inblandning. Detta och liknande exempel gör det också 
trovärdigt att kanslichefen hade en hel del att göra med företrädare från 
andra kommuner.  

I gymnasieskolans arkiv förekommer också en hel del material från en 
skolmyndighet. Jag har av en speciell anledning valt att uppmärksamma 
detta trots att dokumenten skrevs under perioden 1987- 1988, som egentligen 
ligger utanför min undersökningsperiod. I åtskilliga fall är dokumenten näm-
ligen undertecknade av den blivande skolchefen i Backsippeby, Lars. Dessa 
dokument ger således en ypperlig möjlighet att kontrollera huruvida hans 
arbete verkligen liknade det som han iscensatte i Backsippeby och därmed 
vilken betydelse erfarenheterna kan ha haft. Likheten är slående. Också i 
detta tidigare arbete fanns ett missiv, daterat 1987-09-24. I detta beskrevs 
avsikten med ett antal kommande skolbesök och där flera hade karaktären 
”aktiv tillsyn”. Om hur besöken skulle gå till berättas att: 

Besöken inleds med en gemensam konferens mellan nämndens tjänsteman 
och skolledningen. Skolchef och representant för skolstyrelsen kan delta i 
nämnda konferens och i besöket. Under besöket fortgår skolans verksamhet 
enligt schema, men tillfälle bör ges att delta i konferensen med företrädare för 
elever och skolpersonal. 

 
Backsippeby skulle besökas den 8-9 mars 1988 och det kan konstateras att 
Lars genom sitt tidigare arbete hade en mycket tydlig uppfattning om vad 
hans kommande roll som skolchef innebar. Även om hans uppdrag senare 
utövades inom ramen för ett decentraliserat system571 där skolchefsrollen intogs i 
en helt annan kontext så hade han uppenbart med sig idéer och kunskaper inte 
minst gällande tillsyn, som genomgick ”…tyngdpunktsförskjutningar från stöd 
till kontroll”. Där beskrevs också utförligt vad statsmakterna lagt in i begreppet 
”aktiv tillsyn”. Här är inte platsen att beskriva förskjutningen i sig, bara att 
det tveklöst kan konstateras att när Lars senare tillträdde tjänsten som skol-
chef var han minutiöst inläst på vad styrordningen öppnade upp för möjlig-
heter och hur tillsyn m.m. kunde organiseras i praktiken. Av diverse skrivel-
ser till skolstyrelser och rektorer, i sin tidigare roll, framgår också att han var 
väl påläst om gymnasieskolans utveckling.572 

                                 
571 Av en bilaga till missivet framgåt t.ex. att skolmyndigheten hade till uppgift att utvärdera 
skolans verksamhet, ge stimulans och stöd samt följa det lokala utvecklingsarbetet, ge stöd 
och råd i fråga om utbildning av skolväsendets personal, samt fördela statliga resurser och 
tillsätta tjänster som lektor, rektor och studierektor. 
572 Det kunde t.ex. handla om konferenser för skolledare (1988-02-15), information om medel 
för särskilda fortbildningsinsatser i anslutning till gymnasieskolans reformarbete (1988-06-
06), granskning av gymnasieskolans tim- och skolledarresurser (1988-11-03) och fördelning 
av medel för stöd och stimulans till reformeringen av yrkesutbildningen i gymnasieskolan 
(1988-11-01). 
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Det arkiverade materialet bekräftar såväl skolchefens som kontorschefens 
berättelser, om hur de upplevde respektive utformade sitt arbete. Jag vill 
dock avsluta med en tredje person, som vandrat genom de enskilda berättel-
serna och där det antytts att han verkade ha ett specifikt intressen för upp-
följningsverksamheten och det individuella programmet. Det handlar om 
oppositionspolitikern Svensson, vars namn förekommer i ett cirkulär från 
Svenska Kommunförbundet. Cirkuläret uppmärksammade skolan i budget-
propositionen 1989 och utöver att redogöra för de olika förslagen precisera-
des också vem som i den egna organisationen ansvarade för vad. Ansvarig 
för frågor om det kommunala uppföljningsansvaret var…Svensson. Det vi hört 
om hur denne vurmade för verksamheten får med detta sin naturliga förklaring. 
Det var detta han dagligen arbetade med vid sidan om sitt skolstyrelseuppdrag. 
Att han fanns med i den innersta kretsen i arbetet med att ”göra skola” i 
Backsippeby gör också att det finns stöd för iakttagelsen av en kommun i 
framkant när det gällde styrsystemomställningen. Kommunen gynnades av 
den kompetens som fanns inbyggd i individer på nyckelpositioner. Doku-
menten ger därmed också stöd för slutsatsen att de enskilda aktörerna och 
samspelet mellan dem var betydelsefullt för hur det gick till när iv inrättades 
i Backsippeby.  

10.7 Avslutande kommentarer 
Efter besöket i gymnasieskolans arkiv lämnar jag de direkta spåren av hur 
det gick till när kommunen ställde om arbetet i riktning mot en decentralise-
rad styrordning, hur gymnasieskolan samtidigt reformerades och iv-
verksamheten startades. Efter att ha kompletterat studien med fler källor av 
en annan karaktär har beskrivningarna blivit fylligare och i somliga fall ock-
så mer begripliga. Därtill vittnar de nya källorna om intervjupersonernas 
trovärdighet. Med detta har också grunden lagts för en avslutande diskussion 
där frågan om rekonstruktionen av det förflutna är central. Att lägga det ena 
materialet vid sidan om det andra, att jämföra dem och inte minst i fråga om 
de muntliga vittnesbörden använda kompletterande källor, är något som med 
nödvändighet ingår i detta rekonstruktionsarbete.  
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Att göra iv i Backsippeby - avslutande 
diskussion  

I den inledande introduktionen till realiseringsstudien presenterades tre 
övergripande frågeställningar: hur det gick till när det individuella program-
met tog konkret gestalt, vad det var som spelade roll för realiseringen samt 
vad historien tillåter oss att se. I denna avslutande diskussion tar jag frågorna 
som utgångspunkt för framställningen. Diskussionen inleds med en kortfat-
tad sammanfattning av det som på olika sätt framkommit genom studien. 
Med detta som grund går jag sedan vidare och kommenterar realiseringen ur 
specifika perspektiv.  

När iv tog konkret gestalt 
Det individuella programmet inrättades formellt genom ett beslut i skolsty-
relsen. Reellt växte det fram ur erfarenheterna från Ungdomsverksamheten, i 
samspel mellan lärare och studie- och yrkesvägledare. Den delegerade verk-
samheten tog således gestalt ute i det konkreta arbetet med eleverna. Men 
verksamheten var ingen isolerad ö. Den var en del av gymnasieskolan, hade 
en reell ungdomsgrupp att hantera och iscensattes under ett 1990-tal som 
inrymde påfallande många utmaningar. Iv-reformen var en del av den större 
gymnasiereformen. Det gamla linjegymnasiet ersattes med ett programgym-
nasium, med förlängda utbildningsvägar och utökade teoretiska ambitioner 
framför allt för de yrkesförberedande programmen. Detta kom att påverka 
såväl elevtillströmningen som samverkansmöjligheterna med gymnasiet. 
Gymnasiereformen var i sin tur sammanlänkad med förändringen av styrsy-
stemet. Regelstyrning ersattes med mål- och resultatstyrning, vilket präglade 
arbetet i såväl skola som skolkommunal verksamhet generellt. Därtill för-
ändrades statsbidragssystemet, vilket kom att innebära påfrestande utma-
ningar för kommunen. Allt detta pågick samtidigt som enskilda personer på 
olika positioner, i samspel med varandra var sysselsatta med att ur sina olika 
perspektiv göra skola i Backsippeby. När underskotten i den kommunala 
skolbudgeten eskalerade resulterade detta i organisations- och personföränd-
ringar, på samtliga aktuella delarenor. Med detta går det att tala om slutet på 
en era. En ny epok tog vid, och med den kom nya aktörer. Realiseringen av 
iv var således inget som gjordes en gång för alla. Det måste snarast beskrivas 
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som ett kontinuerligt arbete i en rörelse över tid genom olika skeden och där 
det konkreta gestaltandet påverkades av en rad sammanlänkade faktorer. 

Genom kapitlen har jag visat att gestaltandet av iv delegerades till de 
verksamma ute på programmet. Mycket beslutades således direkt ute i verk-
samheten. Samtidigt påverkades verksamheten av relationen till andra del-
arenor i kommunen; såväl skolstyrelsen, som skolkontoret och gymnasiesko-
lan. Arbetet tog också gestalt i möte med andra kommunala nämnder och 
förvaltningar. Om dessa relationer kan beskrivas som horisontella mellan 
olika delarenor, så påverkades arbetet också av den vertikala relationen till 
staten. Beslut på nationell nivå fick direkta konskevenser för det vardagliga 
arbetet med iv, oavsett om dessa beslut var direkt riktade till iv eller inte. 
Ingenting av det som hände i kommunen tog gestalt av sig själv, utan genom 
enskilda aktörers handlingar. Jag har t.ex. visat att det hade stor betydelse att 
det var Birger, Margareta och Lars som innehade nyckelpositionerna under 
denna tid. De kompletterade varandra och hade en samsyn på hur verksam-
heten skulle bedrivas. Det har också framkommit hur betydelsefullt det kun-
de vara med förändringar på olika positioner. Gestaltandet hade med andra 
ord också en påfallande social karaktär. I detta spelade också aktörernas 
historia en roll. Iv tog därmed inte heller gestalt i ett tidsmässigt vakuum. 
Det förflutna fanns närvarande och spelade roll. Allt detta har beskrivits 
utförligt genom kapitlen.  

Något som inte lyfts fram är hur gestaltande kan förstås mot bakgrund av 
att iv kan betraktas som en konstruktion för att hantera de problem som finns 
inrymda i differentieringsfrågan. Hur går realiseringen att förstå med ut-
gångspunkt i begreppen organisatorisk och pedagogisk differentiering? Hur 
går den att förstå om fokus riktas mot elevgrupperingar och relationen mel-
lan statliga inramningar, pedagogiska processer och undervisningsresultat? 
Och vad framträder om realiseringen studeras ur ett större samhällsperspek-
tiv? Det är kring dessa frågeställningar som diskussionen koncentreras i det 
följande. 

Iv i termer av differentiering   
I avhandlingens inledande kapitel presenterades visionen om en skola för 
alla och att denna inrymmer ett grundläggande dilemma, som måste hante-
ras. Där presenterades också ett antal differentieringsbegrepp som använts 
för att analysera olika politiska ställningstaganden över tid. I denna delstudie 
framträder konsekvenserna av de politiska besluten. Om iv var tänkt som en 
inre organisatorisk differentiering för att tillgodose elevernas skiftande be-
hov, hur blev det då när dessa visioner materialiserades? 

Till att börja med så innebar övergången från Ungdomsverksamhet till iv 
att verksamheten fysiskt flyttades närmare gymnasieskolan. Redan tidigare 
hörde den till gymnasieskolan och löd under rektorn, men flytten markerade 
en reell tillhörighet till gymnasieskolan. Lokalerna låg emellertid inte i den 
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övriga gymnasiebyggnaden, utan strax intill. Detta symboliserar den helhet 
som kan sammanfattas med att iv skulle höra till gymnasieskolan, men där 
uppgiften krävde att den bröts ut ur det ordinarie. I Backsippeby arbetade 
man på att eleverna skulle känna sig som gymnasieelever. Detta kunde de 
emellertid inte göra inom ramen för den skola som fått eleverna att känna sig 
som misslyckade. Det gick inte att förmedla det annorlunda inom det ordina-
rie, eftersom det var just det ordinarie som var problemet. För att pedago-
giskt kunna möta de enskilda behoven lades iv lite vid sidan om, det gjordes 
en tydlig organisatorisk differentiering. Pedagogiskt lyckades de också, fr.a. 
under iv:s första del, att möta de olika behoven. Eleverna var nöjda och 
många gick på sikt över till de ordinarie programmen. På detta sätt kan iv 
betraktas som en inre differentiering, inom ramen för den samlade gymna-
sieskolan. I tre bemärkelser går det emellertid också att tala om verksamhe-
ten i termer av yttre differentiering. Den första rör sig om en mental före-
ställning om programmet. Medan såväl elever som personal på iv trivdes och 
uppnådde resultat, så fanns det en föreställning om iv som ”någon slags 
värstinghem”. Detta gjorde att eleverna reellt kunde uppleva att de inte hör-
de till gymnasieskolan, även om de var nöjda med verksamheten. Iv kunde 
av andra elever betraktas som något utanför, som inte hörde till. Den andra 
handlar om att iv som enda icke-reglerade program gjorde att personalen, 
trots att den kände sig som en del av kollegiet till viss del var utanför. Under 
de år som kollegiet arbetade med att bryta ned nationella mål till lokala, blev 
det tydligt att iv var något annat. Detta blev också synligt genom ”gränsele-
verna”. Det fanns ingen enkel övergång mellan programmen. På ett tredje 
sätt bekräftades detta ytterligare genom de nya behörighetsreglerna. Med 
detta kom verksamheten tydligt att bli inriktad på grundskolans kursplaner. 
Det var utifrån dessa som eleverna skulle bedömas. Iv blev genom detta en 
verksamhet som organisatoriskt hörde till gymnasieskolan, men som inne-
hållsmässigt sammanlänkades med grundskolan. På detta sätt går det trots 
allt att tala i termer av en yttre differentiering. I kapitel sju har jag också 
visat att just frågan om stadietillhörigheten återkom i den nationella politiska 
diskussion som senare skulle komma att föras.  

Iv ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 

Genom studien är det påtagligt att verksamheten vid det individuella pro-
grammet förändrades över tid. Iv i Backsippeby genomgick tre faser: 
 

1. Den inledande kärnverksamheten – som byggde på Ungdomsverk-
samheten 

2. Utökningen genom ”drop outs” från de treåriga yrkesprogrammen 
3. Utökningen genom införandet av nya behörighetsregler 
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Förändringarna återspeglar olika statliga beslut. De yrkesförberedande pro-
grammen innebar en förlängning av studietiden och en ambitionshöjning 
gällande de teoretiska inslagen. Ett medel för förändringen var att lärarna 
skulle ställa om sitt undervisningsbeteende. Om lärare och elever inte lycka-
des i detta fanns iv som fångstnät. Detta var den grundläggande konstruktio-
nen i gymnasiereformen. Detta blev också realiteten i Backsippeby. Men iv 
hade redan startat innan dess. Vad programgymnasiet kom att synliggöra var 
att heterogeniteten inte endast kom att öka inom ramen för den ordinarie 
gymnasieskolan. Den ökade också på iv. Fler elever strömmade till, med allt 
mer skiftande behov. Detta förstärktes ytterligare med de nya behörighets-
reglerna. De regler som infördes för att göra den ordinarie gymnasieskolan 
mer homogen gjorde inte bara att elevgruppen på iv blev betydligt större, 
utan kom att inrymma allt mer skiftande behov. Hur går det med dessa ut-
gångspunkter att förklara vad som kom att få betydelse för iv:s gestaltande? 
Ett sätt är att använda det ramfaktorteoretiska tänkande om relationen mellan 
ramar processer och resultat, som skisserades i inledningskapitlet. 

Kärnan i det ramfaktorteoretiska tänkandet handlar om att pedagogiska 
processer och resultatet av dem påverkas av olika inramande faktorer. De 
ramar som Dahllöf ursprungligen studerade handlade också, precis som i 
detta fall, om den statliga regleringen av elevgruppssammansättningar. Om 
inga effekter märktes vid förändringar av dessa ramar var det för att proces-
serna förmått kompensera för detta. I iv:s fall framkom det via Birgers berät-
telse att de tillämpade en slags trestegspedagogik, med ett första steg av för-
troendeuppbyggande verksamhet. Detta var nödvändigt för att kunna göra 
skola för de elever som ursprungligen fanns på iv. Med nya elevgrupper 
påverkades de pedagogiska processerna, i en slags omvänd riktning. Efter-
som de som tillkom var elever med färre problem, som kanske saknade be-
hörighet i ett enda ämne och som definitivt inte behövde det första steget, så 
blev heterogeniteten ett allt större problem. Detta accentuerades av att iv 
med införandet av de nya behörighetsreglerna tvingade till ändrat undervis-
ningsinnehåll. Uppgiften kom att handla om att förse eleverna med tillräckli-
ga kunskaper för att få godkända betyg i fr.a. matematik, svenska och eng-
elska. Tidigare hade inriktningen legat med betoning på kunskaper i förhål-
lande till elevernas livsvärldar, där samhällskunskap blev en länk att knyta 
ihop elevernas tillvaro med skolans innehåll. Med förändringen blev iv för 
första gången en betygssättande verksamhet. Eleverna skulle bedömas och 
därmed gick det också att bedöma om iv som verksamhet misslyckades eller 
inte, i förhållande till resultaten. Vad det ramfaktorteoretiska tänkandet pekar 
på är att det finns anledning att inte endast fokusera på resultaten, utan också 
på att staten successivt förändrade de yttre ramarna för verksamheten och 
därigenom försvårade undervisningsprocesserna. Mot bakgrund av detta är 
det inte förvånande att kommunerna i sina remissyttranden återkom till att iv 
inte kunde avskaffas med hänsyn tagen till heterogeniteten i programmen 
och att de var mycket mer positiva till den PRIV-promemoria, som på ett 
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helt annat sätt riktades mot en del av den grupp som tillkommit med föränd-
ringarna av intagningsreglerna.  

Iv i förhållande till skolans olika syften 

Verksamheten vid det individuella programmet handlade inte endast om 
klassrumsundervisning. Där fanns också en betydande andel med inriktning 
på praktik. Även syvarnas verksamhet, som framför allt gällde den senare 
delen, förändrades över tid. Det blev fler elever, som skulle ha ett mer styrt 
innehåll. Med fler elever minskade möjligheten att hitta meningsfull syssel-
sättning vid sidan om skoldelen. De tvingades gå från individuell till kollek-
tiv vägledning och konkurrensen om praktikplatserna ökade. Möjligheten att 
tillgodose de individuella behoven minskade. Förändringarna kan på detta 
sätt sättas i relation till hela syftet med utbildning och det faktum att samhäl-
let inte endast har ett intresse för utbildning. Det finns också andra samhälle-
liga uppgifter som skall utföras, med motsvarande uppdelning mellan nivå-
erna 

Samtliga verksamma talar om det individuella programmet som skola. 
Det var en annorlunda skola, men ändå en pedagogisk verksamhet. Jag har 
tidigare kommenterat betoningen på den verksamhetsdel som handlade om 
att återuppbygga förtroenden för skolan som sådan och som tiden i grund-
skolan av olika anledningar raserat. På iv försökte de tvätta bort misslyckad-
stämpeln i pannan på eleverna. Även syv-sidan arbetade med detta. De för-
sökte få eleverna att se sig själva som kompetenta att göra val och berättade 
om vägledning i vid och snäv bemärkelse. Formerna var olika, som inslag i 
undervisningssituationen eller i form av enskilda samtal och där praktikplat-
serna kopplades ihop med elevernas förmåga att kunna se sig själva som 
kompetenta. Svarade iv:s verksamhet därmed mot det demokratiska eller 
meritokratiska syftet? Å ena sidan har vi sett hur Birger menade att det vikti-
gaste för somliga elever var att lära någonting om att vara samhällsmedbor-
gare, att kunna vistas tillsammans med andra människor. I detta ligger ett 
demokratiskt syfte. Samtidigt skulle de utbildas till kompetenta väljare mel-
lan olika alternativ, som för de flesta reellt var icke-alternativ. Detta för till-
baka till avhandlingens inledande diskussion om vad skola egentligen är, 
d.v.s. frågan om samhällsreproduktionen. Skolan är en artificiell inrättning, 
där eleverna förbereds för produktion. I det meritokratiska syftet ligger inte 
endast att förbereda genom att förmedla kunskaper och färdigheter. Skolan 
skall också syssla med moralisk kvalifikation (punktlighet, renlighet etc) och 
identitetsträning (som handlar om sådant som att eleverna skall lära sig något 
om sin egen förmåga för att faktiskt kunna välja väg).573 Det individuella 

                                 
573 Lundgren, U. P. (1983). Utbildning och Arbete Ett försök att bestämma utbildningens 
förhållande tilld en samhälleliga produktionen. I B. Bernstein, U. P. Lundgren (red.) Makt, 
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programmets kärngrupp behövde extra träning i detta och balanseringen 
mellan de olika punkterna i Birgers trestegspedagogik vittnar om att de verk-
samma var sysselsatta också med dessa övriga reproducerande uppgifter. 
Verksamheten var, precis som de själva argumenterade för, också i sin särart 
att betrakta som skola. De var på detta sätt med och gjorde skola i Backsip-
peby. 

Att bli tilldelad uppgiften ”att göra skola” är emellertid en utmaning i en 
realitet som präglas av att skolan som fysisk arena endast är en av många 
delarenor där ungdomarna rör sig. Samtidigt som det görs skola görs det 
också t.ex. socialpolitik, ungdomspolitik och fritidspolitik. Elevgruppen var 
inte uteslutande föremål för skolans reproduktion utan också t.ex. för sam-
hällsrepressalier, antingen gentemot dem själva eller deras föräldrar. Perso-
nalens berättelser innehöll beskrivningar av elever med betydande sociala 
problem där det också förekom att elever bodde på olika hem eller institutio-
ner. Detta vittnade i sin tur om att skolans och socialförvaltningens gränser 
överlappade varandra. Andra som intresserade sig för gruppen var fritidsför-
valtningen. På detta sätt var det inte endast skolans syften som skulle tillgo-
doses i realiseringsskedet. Ibland kolliderade syftena, de olika regleringarna 
och de olika budgetposterna med varandra. I olika berättelser framkom för-
sök att inte endast göra skola, utan att göra en kommunal helhet, ett lokalt 
samhälle. Detta innebar att andra strukturer involverades och utmanades.  En 
komplexitet i ”att göra skola” ligger därmed i att göra det samtidigt som allt 
det andra, som också tar gestalt inom och mellan samhällets olika nivåer.   

Om vad historien tillåter oss att se 
Genom delstudien tecknas en bild av hur det gick till när iv i Backsippeby 
blev till. Jag har också hållit frågan om den narrativa trovärdigheten levande 
genom att använda olika källor och utförligt beskriva hur arbetet med dessa 
gått till. Den avslutande frågan är därmed om jag lyckats konstruera en tro-
värdig berättelse och om det enskilda exemplet i sin tur har något att berätta 
om hur det går till när vision transformeras till kommunal vardagspraktik. 
För att diskutera detta har jag valt att ta hjälp av resultaten från delstudier på 
formuleringsarenan. 

I studierna av utredningsskedet och de remissvar som följde på detta 
framkom att det på nationell politisk nivå tecknades två bilder av hur iv hade 
tagit gestalt ute i kommunerna. Den ena framställde en verksamhet som fun-
gerade väl, d.v.s. iv betraktades som en helande länk. Den andra beskrev en 
verksamhet där eleverna upplevde sig stå utanför gymnasieskolan och där iv 
blev en felande länk. Utredningsmajoriteten bejakade den senare, och tonade 

                                                                                                                                  
kontroll och pedagogik: Studier av den kulturella reproduktionen. 1 uppl. Stockholm: Liber 
Förlag, s 18. 
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därmed ner det som fungerade ute i kommunerna. I remissomgången påtala-
de kommunerna med massiv stämma att de möjligen kunde ställa upp på 
bilden ur ett helhetsperspektiv, men att de i den egna kommunen upplevde 
ett väl fungerande iv-arbete som tog gestalt i förhållande till en heterogen 
elevgrupp. Att avskaffa det individuella programmet skulle medföra negativa 
konsekvenser för eleverna, få allvarliga konsekvenser för upparbetade verk-
samheter liksom för verksamheten vid de ordinarie programmen. Implemen-
teringen skulle komma att ta tid och kräva åtskilliga resurser för kompetens-
utvecklingen. Över lag var kommunerna samstämmiga när det gällde kost-
naderna för reformen. Närmare 80 procent av de svarande kommunerna an-
såg att det skulle komma att krävas att staten inte endast tillsköt medel för 
implementeringsskedet, utan också för den allmänna fördyringen av driften. 
Det är påfallande hur väl den nationella bild som framkom i remissomgång-
en stämmer överens med den som här tecknats av Backsippeby, både när det 
gäller det kvalitativa arbetet lite vid sidan om det ordinarie och i fråga om 
erfarenheter av bristande ekonomiska resurser för genomförande. Remissytt-
randestudien kan därmed användas för att vittna om en narrativ trovärdighet 
när det gäller den enskilda berättelsen om Backsippeby.  

Att många kommuner hade likartade upplevelser när det gällde det indivi-
duella programmet visar att bilden av iv-verksamheten är trovärdig och att 
det enskilda och specifika kan inrymma påfallande generella inslag. Syftet 
med denna studie var emellertid inte att öka kunskaperna om det individuella 
programmet, utan om mötet mellan statlig vision och kommunal genomfö-
randepraktik. Genom att studera genomförandet av iv kunde jag studera rea-
liseringsaktiviteterna inom styrsystemet, d.v.s. en del av dess konkreta ge-
staltning. Jag menar att den relationella aspekt som varit i fokus är ett inslag 
i all realisering och att alla kommuner har en likartad struktur när det gäller 
ansvarsfördelningen för genomförandet. Det samma gäller betydelsen av att 
inga aktiviteter tar gestalt utan närvaro av enskilda aktörer, som därtill ver-
kar utifrån en lokal kontext där nya reformer möter materialiserade erfaren-
heter. Genom studien har jag visat hur dessa aspekter kom till konkret ut-
tryck då en kommun genomförde det individuella programmet. Kommunstu-
dien visar också att det som senare kom att utspela sig i återkopplingen till 
formuleringsarenan byggde på konkreta erfarenheter av att transformera 
statliga visioner till kommunal genomförandepraktik. Den kan därmed sättas 
in i en större rörelse mellan olika arenor. 
 





 

DEL III: AVSLUTNING 
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Kapitel 11 Läroplan i rörelse  

11.1 Problemställningen 
I denna avhandling studeras hur styrsystemet tar konkret gestalt, hur det går 
till när skola kontinuerligt blir till i ett växelspel mellan dem som nationellt 
formulerar skolans mål och dem som i kommuner arbetar med att genomföra 
dessa. Med detta förstås skola som en samhällelig företeelse som tar gestalt 
på olika nivåer, nationell såväl som lokal. För att undersöka hur aktiviteterna 
hänger samman utgick jag från en konkret utbildningspolitisk fråga, med 
konsekvenser för arbetet på lokal nivå. På nationell politisk nivå kan beslut 
fattas både i fråga om skolans innehåll (dess vad-frågor) och vad gäller hur 
skola förväntas bedrivas. Jag valde det senare, med särskild betoning på poli-
tiska beslut gällande tillåtna och otillåtna organisatoriska uppdelningar och med 
detta sammanhängande bedömningar gällande vad lärarna inom dessa ramar 
förväntas klara av. De politiska besluten i dessa frågor, får direkta konsekvenser 
för såväl skolpersonal som lokala politiker och administratörer. 

En central utbildningspolitisk fråga som återkommit under 1900-talet 
handlar om hur ”en skola för alla” skall kunna åstadkommas. För de yngre 
barnens del besvarades denna fråga med grundskolans inrättande 1962. Be-
slutet innebar att alla barn skulle undervisas inom ramen för en och samma 
skola och att jämnåriga därtill skulle undervisas inom ramen för heterogena 
gruppsammansättningar. Att på detta sätt utbilda i sammanhållna klasser 
bygger på tanken att skolan skall spegla samhället samt en önskan om att 
förändra samhället i mer demokratisk riktning. Visionen om den samman-
hållna skolan inrymmer emellertid ett pedagogiskt dilemma; den samman-
hållna undervisningsgruppen är inte alltid en ideal situation för att tillgodose 
elevers skiftande behov. Eftersom skolan också har som syfte att utbilda för 
framtida positioner och för arbetsmarknadens behov (ett meritokratiskt syf-
te), går det inte att bortse från skolans resultat. Politiska beslut gällande 
sammanhållna undervisningsgrupper måste därför alltid ta i beaktande vilka 
konsekvenser besluten får för undervisningens gestaltning. Detta är en med-
vetenhet som funnits bland såväl utbildningspolitiker som forskare i pedago-
gik allt sedan 1900-talets början. Under 1940-talet, då förberedelsearbetet för 
grundskolereformen påbörjades, blev frågeställningen central. Frågan om 
hur länge den sammanhållna skolan skulle sträckas ut i tid och med vilka 
medel den sammanhållna skolan skulle ta gestalt benämndes differentie-
ringsfrågan. I detta arbete har jag valt att analysera politiska beslut gällande 
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gymnasieskolans organisation i relation till denna större frågeställning, som 
detta kommer till uttryck i förhållande till det individuella programmet (iv). 

Det individuella programmet var en del av den omfattande gymnasiere-
form som riksdagen beslutade om 1991 och som syftade till en ambitions-
höjning framför allt gällande de yrkesförberedande programmen. Undervis-
ningstiden förlängdes till tre år för samtliga program och det inrättades en 
kärna av ämnen, som skulle studeras på alla program, oavsett inriktning. 
Med detta gjordes ett omfattande politiskt försök att åstadkomma en mer 
sammanhållen gymnasieskola. Att betrakta gymnasiereformen och ytterst det 
individuella programmet som ett uttryck för differentieringsfrågan innebär 
att studera beslut om det sammanhållna utifrån att sådana inrymmer ställ-
ningstaganden i två delfrågor. Den första frågan handlar om hur långt den 
sammanhållna skolan skall utsträckas över tid. Man kan välja att dela upp 
tidigt (vilket benämns yttre differentiering), eller att hålla samman länge. 
Valet att hålla samman aktualiserar följdfrågan, om hur det sammanhållna 
skall förverkligas. För detta finns två lösningar (s.k. inre differentiering): att 
tillåta organisatoriska uppdelningar (organisatorisk differentiering), som t.ex. 
nivågrupperingar, eller att överlåta till lärarna att individualisera inom klas-
sens ram, vilket t.ex. kan åstadkommas med olika undervisningsmaterial 
(pedagogisk differentiering). De olika svaren gör det möjligt att studera akti-
viteterna i förhållande till formuleringen av nationell utbildningspolitik. Sva-
ren innebär i sin tur att det blir möjligt att studera aktiviteter ute i kommu-
nerna.   
 
Studiens syfte är att bidra till kunskapsutvecklingen när det gäller styrsyste-
mets konkreta gestaltning och analysera hur denna gestaltning kommer till 
uttryck genom differentieringsfrågan/det individuella programmet. 
 
Den återkommande frågan om det individuella programmets vara eller inte 
vara illustrerar det faktum att differentieringsfrågan aldrig kan besvaras en 
gång för alla. Eftersom dilemmat inte går att lösa, utan endast kan hanteras 
är differentieringsfrågan ständigt aktuell. På detta sätt kan studien av enskil-
da beslut gällande iv länkas till tidigare beslut gällande den sammanhållna 
skolan och också bygga vidare på den svenska läroplansteoretiska tradition, 
som utvecklats utifrån ett intresse för konsekvenserna av de sammanhållna 
undervisningsgrupperna. Studien inrymmer också en ambition att vidareut-
veckla denna forskningstradition. 

11.2 Teoretiska utgångspunkter 
I mitt inledande kapitel beskrevs hur forskningen i anslutning till differentie-
ringsfrågan bl.a. handlade om vilka konsekvenser de sammanhållna grup-
perna fick för undervisningen. Intresset för detta slutade inte med grundsko-
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lans inrättande 1962. Inom den svenska läroplansteoretiska traditionen på-
börjades på 1960-talet arbetet med att problematisera forskningen kring dif-
ferentieringsfrågan. Den s.k. Stockholmsundersökningen visade på små eller 
inga skillnader mellan resultaten från undervisning i heterogena klasser.574 
Dahllöf visade emellertid, genom att omarbeta Stockholmsundersökningens 
data, att elevsammansättningen hade en betydelse. För att nå samma resultat 
krävdes olika tid beroende på elevgruppens sammansättning. Han menade att 
sammansättningen utgjorde en ram som möjliggjorde eller inte möjliggjorde 
en viss process och därmed resultaten.575 Lundgren utvecklade Dahllöfs arbe-
te genom att studera själva undervisningsförloppet och därmed vidareutveck-
la ramfaktorteorin.576  

I nästa steg vidareutvecklades processanalyserna genom att analysera hur 
elevernas förkunskaper påverkade undervisningsförloppet.577 Ur dessa studi-
er följde frågor dels om hur ett bestämt innehåll i undervisning bestämts, 
dels om undervisningsspråkets sociala konsekvenser, dvs. vilken socioling-
vistisk kompetens olika undervisningsprocesser krävde och hur dessa krav 
var konsekvenser av olika ramar. Vad gällde innehållet innebar detta en ut-
veckling mot läroplanshistoria och läroplansteori.578 Inom denna gren följde 
en utveckling i två ytterligare riktningar. Inom den ena studerades hur en 
viss läroplan tog gestalt i en konkret undervisningsprocess. Den andra stude-
rade grundläggande principer kring hur ett urval av innehåll väljs ut och 
organiseras för lärande (läroplanskoder). Vad som saknades var hur en be-
stämd politik i formuleras relativt olika principer för mål och metod och hur 
denna politik realiseras, d.v.s. relationen mellan formulering och realisering.  

I ytterligare ett steg utvecklades det läroplansteoretiska tänkandet i förhål-
lande till skolans styrsystem och relationen mellan det som benämndes som 
formulerings- och realiseringsarena.579 Detta arbete är en empirisk studie av 
hur politik formuleras och realiseras och där differentieringsfrågan åter foku-
seras. Genom att sätta aktiviteterna inom styrsystemet i relation till texten 
går det att tala om en läroplan i återkommande transformering mellan formu-
lering och realisering.  

För att kunna följa den textuella rörelsen konstruerades en läroplanscykel. 
Utgångspunkten för cykeln är den grundläggande uppdelningen mellan en 
                                 
574 Svensson, N-E. (1962). Ability grouping and scholastic achievment: report on a five-year 
follow-up study in Stockholm. Diss. Stockholm: Univ 1962. 
575 Dahllöf, U. (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell. 
576 Lundgren, U.P. (1972). Frame Factors and the Teaching Process: a contribution to cur-
riculum theory and theory on teaching. Diss. Göteborg: Univ. 1972 
577 Lundgren, U.P. (1977). Model Analysis of Pedagogical Processes. Lund: Liber Läropme-
del/Gleerup. 
578 Lundgren, U.P. (1979/1989). Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteo-
ri. 2. [d.v.s. 4] uppl. Stockholm: Utbildningsförl. På uppdrag av gymnasieutredningen.   
579 Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (1986). Politisk styrning och utbildningsreformer. Stock-
holm: Liber. Utbildningsförlaget. Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2000). Utbildningsrefor-
mer och politisk styrning. Stockholm: HLS Förlag. 
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formuleringsarena, där de nationella utbildningspolitiska målen formuleras, 
och en lokal realiseringsarena, där politiken implementeras:  
 

 
 
Figur 13: En grundläggande ansvarsfördelning mellan olika samhällsnivåer. 

 
I avhandlingen intresserar jag mig för hur aktiviteterna på olika systemnivåer 
hänger samman, inom ramen för en diskursiv praktik. Tyngdpunkten ligger 
på att aktiviteterna på de båda systemnivåerna är relationella, d.v.s. befinner 
sig i ett växelspel i förhållande till varandra och i förhållande till det omgi-
vande samhället. Detta illustreras med pilarna i figuren. Om de relationella 
aktiviteterna läggs ut längs en tidsaxel framträder cykeln enligt följande:  
 

 
Figur 14: Läroplanscykeln. 

Genom arbetet följer jag formuleringen av det individuella programmet (ka-
pitel 4), realiseringen av det (kapitel 8-10) och reformuleringen, (kapitel 5-7) 
då frågan åter blev föremål för politiska beslut. Med undantag för kapitel 4 
som fungerar som ett bakgrundskapitel studeras genomgående hur proces-
serna framträder i förhållande till textens transformering över tid.  
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11.3 Studiens resultat 

11.3.1 Aktiviteter i förhållande till det individuella programmet 

I de olika kapitlen har jag visat att aktiviteterna har en relationell, multi-
temporal och social karaktär. Att aktiviteterna har en relationell karaktär, 
betyder att vad som sker på en arena direkt hänger samman med vad som 
utspelar sig på en annan. Den relationella aspekten inrymmer också samspe-
let med det omgivande samhället. Utöver den relationella aspekten har pro-
cesserna också satts in i det kontextuella sammanhang där de tar gestalt. Jag 
har valt att uttrycka detta i termer av tid. Om tidsaxeln gör det möjligt att 
sortera händelseutvecklingen i förhållande till när i tid olika skeden utspelar 
sig, gör den flerdimensionella tiden det möjligt att studera den samtida när-
varon av olika tid i ett och samma skede. Detta är innebörden i den multi-
temporala aspekten. Tid kan finnas lagrad i den enskilde aktören men kan 
också ligga inrymd i det enskilda politiska sällningstagande, i en balansakt 
mellan förflutenhet och framtid. I studien läggs också betydande vikt vid hur 
aktiviteterna i systemet tar gestalt genom enskilda och kollektiva aktörers 
handlingar. Detta är den sociala aspekten. 

Resultaten från formuleringsarenan 

Det som sammanbinder formulerings- och realiseringsarenan är den juridis-
ka styrningen, genom skollagen. Därför studerades tre processuella skeden 
som finns inrymda i lagstiftningskedjan: utredningsskedet, remissbehand-
lingen och riksdagsbehandlingen. I studien inryms dessa skeden i det som 
ovan benämnts som reformuleringen. För att kunna följa hur rörelsen fortgår 
mellan två formuleringstillfällen inrymmer studien också ett tidigare formu-
leringsskede, som studeras för att möjliggöra jämförelser mellan olika ske-
den och fungera som utgångspunkt för studier av realisering. Genomgången 
nedan inleds med detta första skede.  

Det individuella programmet inrättades som en del av den större gymna-
siereform som riksdagen beslutade om 1991. I kapitel 4 analyseras den pro-
position som låg till grund för beslutet, samt de utredningar och propositio-
ner som föregick beslutet, allt sedan grundskolan inrättades 1962. Därtill 
studeras litteratur vad gäller utvecklingen inom grundskola och i fråga om 
styrsystemets utveckling. Kapitlet visar att inrättandet av det individuella 
programmet byggde på erfarenheterna av grundskolans inre arbete och den 
kommunala ungdomsuppföljningens arbete för arbetslösa ungdomar. Beslu-
tet att inrätta iv kan förstås som en inre organisatorisk differentierings för att 
tillgodose skiftande behov. Det individuella programmet inrättades för att bli 
den livlina som vissa elever, enligt vad tidigare erfarenheter visade, behövde 
för att kunna fullfölja sin studiegång. Nyckelord var flexibilitet och decentra-
lisering och stora förhoppningar knöts till det nya styrsystemet, där det indi-
viduella programmet betraktades som ett redskap för kommunerna att kunna 
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genomföra den nya sammanhållna gymnasieskolan. Samtidigt som beslutet 
inrymde förväntningar på framtiden, präglades det av erfarenheter från tidi-
gare realiseringsarbete. Betoningen låg på anpassning.  

Tio år senare var situationen annorlunda. I det betänkande som studeras i 
kapitel 5 skrev kommittémajoriteten fram det individuella programmet som 
en slags yttre differentiering, där eleverna inte var en del av den samman-
hållna skolan. Kommittémajoriteten förordade därför att regeringen borde 
avskaffa programmet och inordna samtliga elever på de ordinarie program-
men. Det främsta medlet för reformen skulle vara lärarna som förväntades 
ställa om sin undervisning. Kommittén föreslog således en inre pedagogisk 
differentiering och arbetade med en avstämning mellan historia och framtid 
där det är påtagligt att vision sattes före erfarenhet och där betoningen lades 
på utmaning. Realiseringsarenan fanns närvarande i argumentationen och 
historien användes som legitimerande för framtiden. Det var lärarna på de 
ordinarie programmen som identifieras som bärare av framtiden, samtidigt 
som det också var dessa som kritiseras i det förflutna.  

Utöver betänkandet analyseras också kommitténs arkiverade material (där 
bland annat olika kapitelutkast finns förvarade), kompletterat med en inter-
vju med den ansvarige sekreteraren. Genom dessa källor framkommer att 
differentieringsfrågan var en central och komplicerad fråga för kommittén. 
Den arbetade inte på något sätt isolerat från omvärlden, utan genom såväl 
studiebesök som tillsatta arbetsgrupper, med inbjudna företrädare för olika 
perspektiv. Den sociala aspekten är påtaglig och betydelsen av såväl ordfö-
randen som andra aktörer framträder genom materialet. När det gällde det 
konkreta ställningstagandet i förhållande till det individuella programmet var 
detta präglat av konflikt. Den grupp som skulle förbereda frågan var splittrad 
och kommittén arbetade länge med två olika bilder av det individuella pro-
grammet, en där arbetet med elevgruppen prisades och en annan där pro-
grammet kritiserades för att vara exkluderande. I ett sent skede beslutade 
emellertid majoriteten i kommittén att betona bilden av iv som ett problem. 
Grunden för detta var att iv allt mer började betraktas ur ett ideologiskt per-
spektiv. Mot förslaget reserverade sig två ledamöter och en avgick i protest. 
Splittringen öppnade också upp för en omfattande remissinströmning till 
departementet. 

I kapitel 6 uppmärksammas den remissbehandling som följde på utred-
ningen. Samtliga 392 svar som inkom har studerats och de 223 som kom-
menterade förändringen av det individuella programmet har analyserats i 
detalj, utifrån vilka aktörer som deltog i skedet och vad de framförde i sina 
svar. De mest omfattande aktörsgrupperna var kommuner och landsting (84 
st), följt av arbetsmarknadsparter och branscher (46 st), samt universitet och 
högskolor (21 st). Utöver dessa kan också nämnas alternativa anordnare, 
företrädare för specifika elevgrupper, samt skolor, ämnes- och lärarförening-
ar. Inom samtliga kategorier uttrycktes farhågor vad gäller förändringen i 
riktning mot inre pedagogisk differentiering. Trots att detta av flera ansågs 
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som eftersträvansvärt, menade flertalet att det fanns risk för att visionen inte 
skulle kunna realiseras fullt ut i praktiken. De praktiska erfarenheterna vitt-
nade om bristande ekonomiska resurser och det fanns en oro för att hetero-
geniteten på de ordinarie programmen skulle bli för stor. Förlorarna skulle 
bli såväl eleverna från det individuella programmet som gymnasieskolans 
avnämare, eftersom kvaliteten på programmen skulle sjunka. Det meritokra-
tiska syftet är påtagligt närvarande i många svar. Dessutom betonade inte 
minst kommunerna vikten av att ta till vara den kompetens som byggts upp 
vid de individuella programmen, som av dessa inte betraktades som någon 
yttre differentiering. Argumentationen låg snarare i linje med den som före-
gick iv:s inrättande, d.v.s. att genom den inre organisatoriska differentiering-
en hade programmet kunna tillgodose skiftande behov inom ramen för gym-
nasieskolan. Samtidigt fanns det de som ville lägga ned programmet, med 
hänvisning till att grundskolan borde ta sitt ansvar. Genomgående ger svaren 
uttryck för ett avstämningsarbete mellan erfarenheterna av programmet mot 
den föreslagna framtiden. Svaren relaterade också till den beskrivna bilden 
av historien. Den multitemporala aspekten är påtaglig. Hela skedet är också 
ett uttryck för den relationella aspekten som finns inrymd i processerna. 
Kommunerna liksom övriga aktörer deltar här direkt i formuleringsarbetet 
och visar att uppdelningen mellan formulering och realisering i praktiken 
inte är så tydlig. Genom de olika svaren framträder att tusentals aktörer var 
sysselsatta med att arbeta fram ställningstaganden gällande utredningsförsla-
get. Det politiska formuleringsarbetet pågår med andra ord i ett direkt sam-
spel med det omgivande samhället.   

Inför riksdagsbehandlingen, som studeras i kapitel 7, beslutade regeringen 
att behålla programmet. Oavsett regeringens ändrade uppfattning ansågs 
detta som ett tillfälle för partierna att få föra fram sin politik gällande diffe-
rentieringsfrågan. Genom studier av motionssvar, utskottsbetänkande och 
riksdagsdebatt framträder partiernas olika ställningstaganden i frågan, lik-
som kampen för att skapa trovärdiga regeringsalternativ. Med betoning på 
oppositionens olika förslag visar genomgången att det som i slutänden upp-
fattas som den nationella politiken i praktiken inrymmer sju olika tänkbara 
kombinationer gällande hur differentieringsfrågan kunde besvaras. Medan 
motionssvaren tydliggör skillnaden mellan de olika alternativen så framträ-
der i vart och ett av de följande skedena försök att bygga koalitioner. Även 
om det individuella programmet i detta skede blev kvar, så visar studien att 
detta inte var vad alla inom majoriteten föredrog. Där fanns fortfarande en 
önskan om en fullständig inre pedagogisk differentiering. Genomgående 
betonade majoriteten betydelsen av att behålla kärnämnena, d.v.s. att trots 
uppdelningen på program behålla den gemensamma basen. Detta kritiserades 
med ett undantag av den borgerliga oppositionen, vars motionssvar inrymde 
olika differentieringsalternativ, allt från en stark linjedifferentiering till öns-
kemål om utökad pedagogisk differentiering. Två partier föreslog också att 
det individuella programmet borde avskaffas, medan det värnades av andra. 
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Debatten kom i mångt och mycket att handla om huruvida ett samarbete 
mellan partierna skulle vara möjligt. Genomgående hänvisas det i dokument 
och debatt till genomförandet av de politiska besluten. Realisering var med 
andra ord närvarande i formuleringen. Även om riksdagsarbetet följer utsta-
kade regler, visar studien betydelsen av de enskilda aktörerna inom systemet. 
I detta framträder också att utbildningspolitik långt ifrån endast handlar om 
att besluta om framtiden, utan minst lika mycket om att känna till historien 
och att kunna använda sig av denna i argumentationen. 

Resultaten från realiseringsarenan 

Mellan de två formuleringstillfällen som studerats infördes det individuella 
programmet i landets olika kommuner. I tre kapitel går jag igenom hur det 
gick till när en kommun, Backsippeby, inrättade det individuella program-
met. Studien är gjord som en historisk fallstudie, där de olika kapitlen byg-
ger på olika källmaterial. En grundtanke med iv-programmet var att möjlig-
göra lokal anpassning. Den enda reglering som fanns var att programmet 
skulle inrättas och fungera kompensatoriskt, motivationsskapande och stöd-
jande. Det skulle därtill erbjuda en individuell utbildningsinriktning. I kom-
munstudien studeras vad som i frånvaron av mer detaljerad statlig reglering 
hade betydelse för genomförandearbetet. Med fokus på iv tecknas de kom-
munala processerna, som de försiggår i ett samspel mellan tre olika delare-
nor; politik/förvaltning, gymnasieskola och iv-verksamhet. 

Kapitel 8 bygger på studier av 20 årgångar skolstyrelseprotokoll. Genom 
dessa framträder att kommunen till att börja med inte hade någon egen gym-
nasieskola, men att det på grund av statliga bidrag startades upp en ung-
domsverksamhet i anslutning till uppföljningsansvaret 1984. När kommunen 
startade sin gymnasieskola två år senare lades ansvaret för ungdomsverk-
samheten under gymnasieskolans rektor. 1992 inrättades det individuella 
programmet och ansvaret delegerades då till rektor och personalen på pro-
grammet. Eftersom personalen på iv var den samma som på Ungdomsverk-
samheten kom de tidigare erfarenheterna att ligga till grund för programmets 
utveckling. Hur arbetet exakt gick till framgår inte av skolstyrelseprotokol-
len. Däremot framgår det att man kände väl till vad de statliga regleringarna 
krävde av kommunen. Genomgående visar protokollen att kommunen ägna-
de betydande uppmärksamhet åt att stämma av de statliga förväntningarna på 
kommunen med det faktiska arbetet. Detta är alldeles särskilt påtagligt när 
det handlar om den omställning som pågick i riktning mot målstyrning. 
Kommunen utformade t.ex. tidigt sin egen skolplan, där det klart och tydligt 
redogjordes för ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Protokollen 
vittnar i övrigt om att 1990-talet var en tid av ekonomisk utmaning för 
kommunen, vilket också resulterade i att underskotten växte och fick till 
följd att de ansvariga politikerna och tjänstemännen i slutänden lämnade sina 
tjänster. 
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För att få mer detaljerade uppgifter om hur realiseringsarbetet gick till in-
tervjuades åtta av dem som på ansvariga positioner var med och genomförde 
programmet (tre på förvaltningen, fyra på iv-programmet och ansvarig rek-
tor). Genom dem som arbetade på programmet framträder den mer konkreta 
betydelsen av att det redan tidigare fanns en verksamhet att bygga vidare på. 
På samma sätt framträder genom förvaltningschefens och rektorns berättel-
ser betydelsen av de tidigare erfarenheterna för hur de förstod sina respektive 
uppdrag. Såväl förvaltningschefen som rektor var t.ex. väl insatta i målstyr-
ning, hade goda kunskaper i utvärdering och var förtrogna med tankarna 
bakom gymnasiereformen. Detta präglade arbetet i Backsippeby, där ansva-
ret för genomförandet av det individuella programmet, i enlighet med hur 
den nya styrordningen uppfattades, fördes vidare ut i verksamheten. Pro-
grammet kom därför att byggas upp kring det redan etablerade samspelet 
mellan lärare och studie- och yrkesvägledare. Inom iv-programmet arbetade 
personalen för att verksamheten skulle betraktas som en del av gymnasiesko-
lan. Samtidigt var det uppenbart att elevernas behov var så speciella att det 
var en fördel av att verksamheten ägde rum lite vid sidan om det ordinarie. 
Den organisatoriska differentieringen gjorde det möjligt att möta de specifi-
ka behoven genom det som den programansvarige beskrev som en slags 
trestegspedagogik. Arbetet kom dock att förändras över tid. Nya statliga 
beslut kom att påverka elevtillströmningen till iv-programmet och elevgrup-
pen blev allt mer heterogen. Detta försvårade arbetet för såväl lärare som 
studie- och yrkesvägledare. Arbetet kom att inriktas på att eleverna kunde 
betygsättas för att sedan kunna ta plats på de ordinarie programmen. Det går 
att tala om en indirekt förskjutning mot yttre differentiering, förorsakad av 
statliga beslut. Betydelsen av relationen till staten framträder också i förhål-
lande till förändringen av den ekonomiska styrningen. Den ekonomiska kri-
sen ledde till mål- och lojalitetskonflikter, framför allt för de verksamma på 
chefspositioner, som inte kunde kompromissa med hur de förstod sina upp-
drag. Resultatet blev underskott och i slutänden lämnade flera sina tjänster. 
Med personförändringarna följde initiala samarbetssvårigheter mellan de nya 
aktörerna.  

Aktörernas betydelse för genomförandet kan inte nog poängteras. Den so-
ciala aspekten är påtaglig. Vad dessa nedslag visar är att det kommunala 
arbetet långt ifrån sker isolerat från de statliga besluten. Det är tvärt om tyd-
ligt att åtskilligt av det kommunala arbetet handlar om att hantera rådande 
reglering eller planera för den framtida. Det relationella arbetet framträder 
också i förhållande till andra förvaltningar och lokalsamhället. Ett statligt 
beslut att kalla något för utbildningspolitik, som tidigare kategoriserats som 
arbetsmarknadspolitik eller socialpolitik, gör inte att arbetet på lokal nivå 
direkt ställs om. Lokala strukturer fortsätter att verka inom ramen för de nya 
ordningarna. I detta ingår att tidigare beslut på formuleringsarenan fortsätter 
att ha inflytande även efter det att nya fattats. Att göra nytt handlar till del 
om att göra det i samspel med det gamla, där strukturerna verkar genom 
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såväl aktörer som hela organisationer och miljöer. Den allmänna samhällsut-
vecklingen har också en avgörande betydelse när det gäller hur genomföran-
det av den enskilda frågan kommer till uttryck. Det kommunala arbetet präg-
las av en förekomst av strukturer på olika nivåer, en samtida närvaro av olika 
tid i det enskilda skedet.  Det går att identifiera en multitemporal komponent 
av betydelse för realiseringsaktiviteterna. Även om 1990-talet innebar utma-
ningar på samtliga lokala arenor så underlättades arbetet i Backsippeby av att 
kommunen hade en väl fungerande ungdomsverksamhet att bygga vidare på. 

Medan protokollens styrka är att de visar de formella beslut som fattas, så 
är fördelen med intervjuer att upplevelser och känslor kan framträda. Samti-
digt ligger en metodologisk utmaning i att det kan finnas ett trovärdighets-
problem. Därför kompletterades studien med ytterligare källor. I kapitel 10 
redovisas studierna av gymnasieskolans arkiv, där det mesta av 1990-talets 
dokumenterade arbete finns förvarat. Genom att ta del av rektorns personliga 
brev till personalen och formella brev till skolstyrelsen, går det t.ex. att jäm-
föra den samtida och den i efterhand konstruerade bilden av upplevelsen att 
befinna sig under ekonomisk utmaning. I protokoll från iv-konferenser fram-
träder t.ex. vad personalen tyckte var problem och i bevarade utvärderings-
rapporter, med följebrev, framkommer förvaltningschefens arbete med och 
syn på utvärderingar. På detta sätt utnyttjades gymnasiearkivet för att stäm-
ma av och fylla i uppgifterna från tidigare kapitel. Genom gymnasieskolans 
arkiv framträder det tydligt att detta med att inrätta det individuella pro-
grammet i Backsippeby endast var en delaktivitet i en mycket större helhet, 
som bl.a. innebar att reformera hela gymnasieskolan i ett delvis nytt styrsy-
stem. Genom studier av det enskilda framträder delar av den komplexitet 
som ligger inrymd i att transformera visioner till lokal genomförandepraktik.   

11.3.2 Läroplan i transformering  

I det inledande kapitlet preciserades läroplansteori som försök att bygga upp 
kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett 
visst samhälle och en viss kultur. I denna avhandling har jag valt att studera 
processerna med utgångspunkt i formulering och realisering av text. På for-
muleringsarenan koncentrerades alla studerade aktiviteter till olika skeden i 
lagstiftningsprocessen. På realiseringsarenan uppmärksammades aktiviteter 
på olika delarenor i förhållande till realiseringen av ett statligt beslut, d.v.s. 
när texten transformerades till genomförandepraktik. Ett sätt att förstå hur 
processerna formas är betrakta läroplanen som något som kontinuerligt be-
finner sig i rörelse inom och mellan olika nivåer.   

Ett första formuleringstillfälle 

När riksdagen beslutade att godkänna prop. 1990/91:85 Växa med kunska-
per, med förslag till en ny gymnasieskola, innebar detta en ändring av skol-
lagen som kom att inrymma skrivningar om det individuella programmet. 
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Med detta föreligger den formulerade läroplanen, som efter ett visst datum 
förväntas tillämpas i kommuner. Den formulerade läroplanen kan å ena sidan 
betraktas som given och som föranleder aktiviteter på nästa arena. Här har 
jag valt att betona att denna text är en produkt av en mängd olika aktiviteter. 
1991 års beslut hade t.ex. föregåtts av decennier av utredningsarbeten och 
tidigare riksdagsbeslut, där inte minst yrkesutbildningen hade diskuterats och 
varit föremål för försöksverksamhet. Förberedelsearbetet handlade till stor 
del om att värdera de tidigare realiseringserfarenheterna.  Utredningen SOU 
1989:114 Livlina för livslångt lärande betonade vikten av att arbeta med 
ungdomar som hade problem utanför de ordinarie grupperna. Författarna kan 
därmed ses som exempel på aktiva aktörer i återtransformeringen från reali-
seringsledet till den nationella formuleringen.  

Mötet med realiseringsarenan 

När texten lämnar formuleringsarenan kan detta ske med hjälp av aktörer 
som är externa i förhållande till realiseringsarenan. Skolverket kan t.ex. via 
sina anställda arbeta aktivt för att kommunerna skall förstå sitt uppdrag. Så 
kom också det senare beslutet att behålla det individuella programmet och 
satsa på kvalitativ utveckling att innebära att Myndigheten för skolutveck-
ling gavs i uppdrag att stödja kommunerna i detta arbete. När det individuel-
la programmet inrättades gjordes det emellertid med den uttryckliga beto-
ningen att programmen var kommunernas redskap. Skolverket var därför 
mycket försiktigt när det gällde kontakterna med kommunerna, även om ett 
informationsmaterial utformades.580 Det var därför huvudsakligen ute i kommu-
nerna som texten fångades upp. 

Det som sker när texten når realiseringsarenan är att den transformeras till 
materialiserad realitet. För den som skall studera denna övergång finns åt-
minstone två utmaningar. Den första handlar om just det faktum att texten 
rör sig och kommer till olika uttryck beroende på utgångspunkt. Goodlad 
skiljde i sitt arbete mellan de uppfattade, de operativa och de erfarna läropla-
nerna.581 Med detta avses att det som t.ex. lärarna uppfattar som läroplaner, 
inte med nödvändighet är det samma som det de gör och i sin tur inte är 
överensstämmande med det som eleverna upplever att lärarna gör. Det finns 
med andra ord inte en samstämmig bild av den materialiserade texten. Den 
andra utmaningen ligger i att det som studeras är en historisk process. Detta 
påverkar vad som blir möjligt att uttrycka något om. Det som skulle kunna 
kallas den levda läroplanen,582 det som ”egentligen hände”, går möjligen att 

                                 
580 Individuella program i gymnasieskolan. [information från skolverket]. (1993) Stockholm: 
Statens skolverk. 
581 Goodlad, J.I. (red.) (1979). Curriculum Inquiry: the Study of Curriculum Practice. New 
York: McGraw-Hill. 
582 Den levda läroplanen är också titeln på Maria Andrées avhandling från 2007, där hon 
studerade vad elever faktiskt får möjlighet att lära sig i grundskolans NO-undervisning. Hen-
nes studie har en etnografisk ansats och där materialet som studerats samlats in genom fält-



 386 

studera genom deltagande observation. Den materialiserade eller förkropps-
ligade läroplanen, i vilket själva arbetet med att transformera texten ingår, 
kan i efterhand endast framträda med hjälp av kvarlevor och muntliga vitt-
nesmål. Det som framträder gör det således genom rekonstruering.  

Genom studien har jag i olika sammanhang beskrivit hur jag förstår vad 
som är möjligt att rekonstruera av historien, utifrån de specifika utmaningar 
som gäller mötet mellan läsaren och texten och mötet mellan lyssna-
ren/samtalspartnern och den som berättar. För att kunna beskriva hur proces-
serna i Backsippeby tog gestalt och hur texten materialiserades användes två 
huvudvägar. I det ena fallet intervjuade jag sådana som var med i tranfor-
meringsarbetet och som berättade om hur det gick till. I detta går det att tala 
om erfarna (materialiserade) läroplaner, som därmed inte är den materiali-
serade läroplanen i sig. Det är den materialiserade läroplan som kommer till 
uttryck i berättelserna. När de erfarna berättelserna skall fångas upp av yttre 
observatörer, av mig eller andra som vill uttala något om vad som skett i 
kommunerna, infaller nästa förskjutning. Det som då framträder är den upp-
fattade (materialiserade) läroplanen. Denna skiljer sig från den erfarna så 
till vida att det som berättats inte är liktydigt med det erfarna, och det som 
berättas inte med nödvändighet heller är det samma som uppfattas. De upp-
fattade läroplaner som här presenteras bygger inte endast på förmedlingen av 
de erfarna. Studien bygger också på analyser av kvarlevor, i form av olika 
dokument. Dessa kan ses som skärvor av den materialiserade läroplanen.  
Därmed kan läroplaner i realiseringsskedet förekomma i följande skepnad: 
 
(Levd läroplan) – materialiserad läroplan – erfaren läroplan/skärvor av 
materialiserad läroplan – uppfattad läroplan. 
 
Sådana uppfattade läroplaner förekommer i detta arbete inte endast i form av 
mitt eget arbete. Alla som deltar i textens återtransformering till formule-
ringsarenan levererar uppfattade läroplaner, inte den materialiserade läropla-
nen som sådan.  

Processerna i Backsippeby inrymde ett relationellt inslag som innebar att i 
ett och samma skede samtidigt förhålla sig till de vertikala relationerna i 
förhållande till staten och hantera de horisontella relationerna i förhållande 
till andra delarenor i kommunen. Transformeringen kan sättas in i denna 
samlade komplexitet. För att en text skall kunna transformeras måste den 
konsumeras. Den måste komma aktörerna till känna. Genom studien av 
Backsippeby framträder att den kommunala textkonsumtionen kan betraktas 
som kollektiv och parallell. Många fångade upp de nationella signalerna och 

                                                                                                                                  
studier. På detta sätt kan man säga att våra begrepp ligger nära varandra. Genom att delta kan 
man studera det levda. Samtidigt studeras NO-undervisningen i hennes studie oberoende av 
intentioner och styrdokument, med en annan teoretisk utgångspunkt än den läroplansteoretis-
ka. På detta sätt ligger en skiljelinje mellan studierna och begreppsanvändningen blir i den 
meningen ojämförbar. 
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arbetade inom sina respektive delarenor för att få orden att ta gestalt. Genom 
studien har det framgått att förvaltningspersonalen uppmärksammade nya 
statliga direktiv och tog ställning till hur visionerna skulle materialiseras. I 
skolstyrelseprotokollen framkommer att tjänstemännen bevakat offentliga 
utredningar, propositioner och förväntade ställningstaganden. Där framgår 
också att delar av personalen deltagit i regionala samverkansorgan för att 
bereda mark för framtida implementering. I skolstyrelsen fanns också minst 
två engagerade ”läsare” av statliga texter. Såväl ordföranden som opposi-
tionsledaren hade utöver ett stort intresse för skolfrågor också professionella 
insikter i den nationella politiken. Opposition och majoritet samverkade t.ex. 
tidigt för att ställa om arbetet mot målstyrning och i skolplaner och annat 
material finns tydliga beskrivningar av hur kommunen uppfattade sin roll 
gentemot staten. Skolchefen var genom sina tidigare erfarenheter inom stat-
lig och kommunal förvaltning väl insatt i målstyrning och hur denna kunde 
omsättas i praktisk handling. Rektor hade ett specialintresse för målstyrning-
en av gymnasieskolan och den programansvarig på iv följde genom olika 
engagemang den statliga utbildningspolitiken. Det var dessa aktörer som 
kollektivt och parallellt, transformerade texten till Backsippeby. Vad som 
framkommer genom skolstyrelseprotokoll, diverse enkäter, brev och inter-
vjuer är att i det skede då iv blev till, tolkade samtliga dessa aktörer de statli-
ga direktiven samstämmigt. Att det fanns en samsyn i detta tycks ha varit en 
gynnande faktor för det inledande realiseringsarbetet i Backskippeby. För 
det konkreta arbetet med iv kom denna samsyn t.ex. till uttryck i att decent-
raliseringsdirektiven översattes till att delegera ansvaret vidare ut i verksam-
heten, från förvaltning till rektor och från rektor till iv-personal. Själva mate-
rialiseringen kom därför till stor del att ske ute i de verksamhetsnära delarna. 

Men transformeringsarbete handlar inte endast om textkonsumtion och 
tolkning, utan därtill om rekontextualsering. När gymnasiereformen som 
intention lämnade formuleringsarenan gjordes det i ett skede av ekonomisk 
högkonjunktur och, som tidigare kommenterats, med stora förhoppningar om 
vad en decentralisering skulle kunna innebära för möjligheten att tillgodose 
elevers skiftande behov. När gymnasiereformen, parallellt med styrreformen 
skulle iscensättas i kommunerna, kom lågkonjunkturen att innebära drastiska 
försämringar i såväl statens som kommunernas ekonomi. Ekonomin i Back-
sippeby havererade. Transformeringen kunde därmed inte ta de vägar som de 
ansvariga önskade. I förlängningen kunde inte rektor acceptera den bristande 
överensstämmelsen, utan avgick. Skolchefen och ekonomichefen fick också 
lämna sina tjänster, möjligen på grund av att de vägrade kompromissa gäl-
lande rekontextualiseringen av den formulerade läroplanen. Samtliga stötte 
med andra ord på problem när det gällde att transformera texten till materia-
litet.    

Om ekonomin var en faktor som fungerade begränsande för den kommu-
nala transformeringen av gymnasiereformen, så fanns det annat i den lokala 
kontext som var gynnsamt. En sådan faktor var att transformeringen av iv-
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visionerna i praktiken handlade om att förvandla den gamla Ungdomsverk-
samheten till individuella program. Eftersom detta arbete också delegerades 
till personalen som följde med från den tidigare verksamheten, så var det 
där, i det fortsatta mötet med ungdomarna, som iv tog fysisk gestalt. Arbetet 
underlättades av att det redan fanns upparbetade förhållningssätt att bygga 
vidare på och vidareutveckla. Det går här att tala om gynnsamma och sam-
verkande transformeringsvillkor. Detta skiljde sig drastiskt från materialise-
ringen av de nya yrkesprogrammen där en del gymnasielärare hade problem 
i mötet med den nya elevgruppen, även om gymnasieskolan som helhet gyn-
nades av att vara förhållandevis ny, utan starka traditioner. Även om många 
av lärarna var entusiastiska till förändringsarbetet, berättar iv-personalen om 
att det kunde förekomma en icke-flexibilitet gällande förhållningssättet till 
enskilda elever på iv. Detta kan förstås mot bakgrund av att även dessa lärare 
skulle hantera det nya i mötet med det gamla.  

Genom att arbeta med olika källor, jämföra dem med varandra och betona 
att detta är hur den materialiserade läroplanen kommer till uttryck genom 
mitt valda perspektiv, har jag genom studien haft frågan om den narrativa 
trovärdigheten levande. Ambitionen var att den uppfattade läroplanen skulle 
ligga nära den erfarna, och ligga i linje med vad övriga källor vittnade om 
gällande den materialiserade. Resultaten har stämts av med de medverkande 
aktörerna och genom att noggrant studera och utförligt beskriva vad proto-
koll och andra källor uttrycker. Att jämföra de muntliga källorna med skrift-
liga, som konstruerades i direkt anslutning till händelserna, är ett led i detta 
arbete. Min slutsats är att bilden är sannolik.  

Tillbaka till formuleringsarenan 

Med betoningen lagd på transformeringen inom den cykliska rörelsen är 
nästa fråga vad som händer när den materialiserade läroplanen skall åter-
transformeras till formuleringsarenan. I studierna av utredningsskedet rikta-
des därför betydande uppmärksamhet mot att visa att formuleringsarbetet 
inkluderar forskare, myndigheter, m.fl., som alla presenterade bilder av hur 
det individuella programmet fungerat i det förflutna. Kommittén arbetade 
länge med parallella bilder. Den återtransformerade läroplanen framträder 
genom kapitlet genom kommitténs hänvisningar till olika erfarenhetsleveran-
törer. Genomgången av olika utkast till betänkandetext visar att det var fler 
som kom till tals i tidigare versioner, än i den text som blev betänkandet. 
Man kan därför skilja mellan den synligt återtransformerade läroplanen och 
den dolda. I utredningsskedet kunde jag visa att såväl Skolverket som en-
skilda forskare fungerade som synliga erfarenhetsleverantörer åt kommittén. 
De skiftande bilder som framträdde visar att de uppfattade läroplanerna tar 
sin utgångspunkt i valda perspektiv och utgör ett urval av den materialisera-
de läroplanen. Detta gäller också de erfarenheter som de nationella politiker-
na och tjänstemännen själva samlar in genom studiebesök, uppvaktningar 
och kommittégrupparbeten etc. I kommitténs direkta arbete fanns också före-
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trädare för olika kommuner involverade. Med andra ord fanns det tillgång 
till erfarna läroplaner. Vad studien av kommitténs arbete därutöver visar är 
att det fanns ett stort antal bortvalda bilder och erfarenhetsleverantörer av iv. 
Vissa forskare fanns med, andra inte. Vissa myndigheter uppmärksammades, 
medan andra ställdes åt sidan. Att Folkhälsoinstitutet parallellt med kommit-
téns arbete redovisade det hälsobefrämjande arbetet på iv uppmärksammades 
t.ex. inte alls. Det går i detta skede att tala om den bortvalda läroplanen. En 
del av det bortvalda framgår av reservationer, liksom i uppgifter om ett kon-
fliktfyllt arbete i det som kallades för iv-gruppen. Det framgår också av att 
kommittén valde att bygga vidare på en av två bilder av det individuella 
programmet. Iv som materialiserad läroplan kunde vara både helande och 
felande. Kommittén valde emellertid att endast lyfta fram det senare. Den 
helande valdes bort och kom därmed att ligga till grund för det som kan 
benämnas som alternativa läroplaner. 

Medan de bortvalda läroplanerna kan inrymma alla tänkbara uppfattade 
och erfarna läroplaner så vill jag med benämningen alternativa rikta ljuset 
mot det politiska oppositionsalternativet som redan vid påföljande riks-
dagsval kan komma att uppnå majoritet och därmed få makten över den for-
mulerade läroplanen. Genom studien har jag visat att den alternativa läropla-
nen konstrueras utifrån det kontextuella villkoret att utbildningspolitik inte 
endast handlar om att balansera förflutenhet mot framtid, utan att göra det 
inom ramen för en ideologisk dimension. Politik bygger på värdebaserade 
ställningstaganden och i detta fyller erfarna och uppfattade läroplaner funk-
tionen av att legitimera ställningstaganden. Även den återtransformerade 
läroplanen genomgår därigenom en rekontextualisering. Vad som visats i 
studien är dock att rörelsen tillbaka till den politiska kontexten inte innebär 
att politikerna är fria att utforma sina alternativ i efter behag. Även formule-
ringen av den nationella politiken måste bygga på narrativ trovärdighet.  

Att så många valde att sända in remissyttranden förklaras i studien till del 
med att den bild som skrevs fram av det förflutna ifrågasattes när det gällde 
den narrativa trovärdigheten. Kommuner och andra företrädare för realise-
ringsarenan kände inte igen sig i beskrivningarna och ställde därmed inte 
upp som vittnen i förhållande till det som sades ha utspelat sig i historien. De 
fungerade därmed också som gate keepers mot framtiden. Kommunerna 
villkorade t.ex. eventuella förändringar utifrån sina tidigare erfarenheter. I 
studien framgår också hur den ideologiska dimensionen måste stämmas av 
mot det omgivande samhällets förväntningar gällande skolans syften, det 
demokratiska och det meritokratiska. Varken branscher eller universitet kun-
de bortse från gymnasieskolans placeringsrealitet, som direkt förberedande 
för högre studier och arbetsliv. Det sker inte endast en transformering mellan 
arenor. Även inom respektive arena kan texten ändra karaktär.  

Skilda uppfattningar i det omgivande samhället har också stor betydelse 
för utformandet av den alternativa läroplanen. Detta blev också synligt i 
undersökningen av riksdagsbehandlingen där den alternativa läroplanen ut-
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tryckligen formulerades och kommunicerades. När riksdagen i samband med 
den påföljande budgetpropositionen slutligen beslutade att det individuella 
programmet skulle behållas, men fr.o.m. den 1 juli 2006 bedrivas i en om-
fattning som motsvarade heltid, innebar detta på nytt en ändring av skolla-
gen.583 Arbetet med att ta emot en formulerad läroplan kunde påbörjas ute i 
kommunerna. På detta sätt menar jag att det går att studera läroplaner i pro-
cessuell transformering över tid. Det går att tala om en läroplan i rörelse. 

                                 
583 UBU1:2004/2005. Utbildningsutskottets betänkande. Utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning. Stockholm: Riksdagen. 
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Epilog  

Det riksdagsbeslut som avslutade den studerade cykeln innebar att individu-
ella program fr.o.m. den 1 juli 2006 skulle erbjudas på heltid. Parallellt med 
detta fick Myndigheten för skolutveckling i uppgift att stödja arbetet för en 
kvalitetshöjning inom iv. Ett stödmaterial arbetades fram där det uppmärk-
sammades hur man i olika kommuner arbetat med iv, med yttre förutsätt-
ningar och i det inre arbetet. I materialet gjordes också nedslag på enskilda 
skolor för att belysa olika aspekter av kvalitetsutveckling. I materialet beto-
nades samtidigt att man inte ville peka ut vad som var rätt eller fel, utan visa 
olika vägar att ge det som skollagen föreskrev – en likvärdig utbildning.584 På 
detta sätt skiljer sig utvecklingen från den som följde med iv:s inrättande. 
Skolverket hade då inget aktivt uppdrag att följa utvecklingen. Med andra 
ord har transformeringsledet kompletterats med en medierande aktör, Myn-
digheten för skolutveckling. När uppdraget för kvalitetsutveckling slutredo-
visades i januari 2007 presenterades 15 regionala iv-nätverk och tre stor-
stadsnätverk, med syfte att utveckla och sprida kunskap om god kvalitetsut-
veckling. Det gjordes utifrån en bedömning att elever som inte uppfyllde 
behörighetskraven även i fortsättningen skulle erbjudas individuellt pro-
gram.585  

När regeringens utredare i mars 2008 överlämnade SOU 2008:27 Fram-
tidsvägen - en reformerad gymnasieskola, aktualiserades åter frågan om det 
individuella programmets framtid. Efter ett år av remissbehandling förbere-
der regeringen våren 2009 en gymnasieproposition, där det är möjligt att det 
individuella programmet bryts ut, eftersom iv-frågan anses allt för komplex. 
En del av denna komplexitet bottnar i det pedagogiska dilemma som fram-
träder i avhandlingen. Men komplexiteten är större än så. Vad som antytts 
genoms tudien är att iv, trots alla ansträngningar, inte når alla ungdomar. Det 
finns en stor grupp ungdomar som aldrig kommer till skolan. Den 6 februari 
2003 beslutade regeringen därför att tillkalla en särskild utredare med upp-
draget att kartlägga och bidra med ytterligare kunskap om den grupp ung-
domar i åldern 16-24 år som varken studerar, arbetar eller söker arbete. I 
betänkandet SOU 2003:92: Unga utanför, som presenterades i oktober 2003, 
redovisades att 70 000 unga i den aktuella åldersgruppen under 2001 var vad 

                                 
584 Hedwall, Kjell & Knöfel, Sara. (2007). Kvalitet inom IV – hela skolans ansvar. Stock-
holm: Myndigheten för skolutveckling. 
585 http://www.skolverket.se Hämtad 2009-03-05 (för fullständig adress, se källförteckningen) 
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som definierades som utanför. Av dem var ca 7000 16-19-åringar utanför i 
mer än ett år. Många av dessa var utrikes födda och den viktigaste skillnaden 
i förhållande till övriga var att de inte hade läst färdigt grundskolan i samma 
utsträckning som genomsnittet.586 I den proposition som följde på betänkan-
det föreslogs att ett uttryckligt kommunalt ansvar att hålla sig informerad om 
hur icke skolpliktiga ungdomar som inte fyllt 20 år var sysselsatta skulle tas 
in i skollagen och börja gälla från den 1 juli 2005.587 Riksdagen antog senare 
detta förslag.  

Utöver att det är intressant att det på detta sätt pågår ett arbete för att han-
tera visionernas misslyckanden, är det också notervärt att frågan om de ung-
domar som aldrig kommer till skolan inte betraktas som en utbildningspoli-
tisk fråga, utan sorteras in under ungdomspolitik, som hanteras av kulturut-
skottet. Det är således inte heller på formuleringsarenan självklart var grän-
serna går. Frågan om iv är även ur detta perspektiv mycket mer komplex än 
att gälla ett politiskt ställningstagande i en enda fråga. Även utbildningspoli-
tisk formulering tar gestalt i en större relationell kontext, där framtid måste 
konstrueras i samspel med det förflutna. Samtidigt som arbetet fortgår på 
formuleringsarenan arbetar man ute i skolor och kommuner för att fånga upp 
de signaler som sänds ut och planera för hur det konkreta arbetet med att ta 
hand om den aktuella ungdomsgruppen skall se ut i framtiden. Växelspelet 
mellan nivåerna fortsätter, med nya rörelser som går att följa över tid. 
 
 

                                 
586 SOU 2003:92 Unga utanför. Slutbetänkande av utredningen om unga utanför. Stockholm: 
Fritzes offentliga publikationer, s 9 ff. 
587 Proposition 2004/05:2 Makt att bestämma – rätt till välfärd. 
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English Summary  

The Interplay between National Educational Policy and 
Local Practice: A study of curriculum processes 

Introduction 
In this thesis I study the Swedish steering system concerning the public 
school. Sweden has a long history of shared responsibility between the state 
level of government and the municipalities, dating back to federal decisions 
concerning the establishment of a compulsory school system. When, in the 
mid 19th century, the state decided to institute common schools (folkskolor) 
for children from different backgrounds, the municipalities were delegated 
the responsibility of their implementation. At the time, the state regulation 
was weak and financial support from the central government was rarely of-
fered.  When, a hundred years later, the compulsory school (grundskolan) 
was extended to include all children, regardless of gender or social class, the 
division of responsibility between the state and the municipalities changed. 
The state not only began to take full economic responsibility, but also 
steered the schools through strong legislative regulations. By the early 1990s 
two parallel changes were taking place within the Swedish educational sec-
tor, one concerning the steering system which evolved toward deregulation 
and decentralization, and the other an extension of the compulsory school. A 
consequence of the latter change was that in practice upper secondary educa-
tion became mandatory. Pupils could choose between different national pro-
grams, which were all made three years long, with a core of common sub-
jects in all programs The political aim was to realize the vision of “one 
school for all” (en skola för alla). In this study I use the political vision and 
the question of how to turn it into reality to show how activities in the steer-
ing system of Swedish upper secondary schools are formed.   

The starting point is the pedagogical dilemma inherent in the vision. At 
the same time as the heterogeneous group is a democratic ideal, with an in-
built desire to change the society of the future, it is not always the ideal con-
struction for dealing with differences between pupils. There is a risk that the 
heterogeneous groups will affect the results. And since schools not only pre-
pare students for democracy but also for future positions in society (meritoc-
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racy), the results of the education are important. Therefore political decisions 
concerning the comprehensive school need to include solutions that make 
the fulfillment of the meritocratic aim realizable. In the Swedish case the 
political awareness of this dilemma goes back half a century. During the 
preparatory phase of the 1962 comprehensive school, this was one of the 
major questions. By that time, politicians and researchers in the field of edu-
cation were all using the same expression for the issues involved, namely, 
“the issue of differentiation” (differentieringsfrågan). In simplified terms 
this issue consists of two questions: how far can the comprehensive school 
be extended before the pupils need to be divided and by what means will the 
integrated school be implemented?   

In this thesis, I reactivate not only the expression, but also the early re-
search that developed from trying to answer these two questions. Within this 
research field, the students’ results and the pedagogical consequences of the 
new heterogeneous groups were in focus. While some studies showed that 
the results were not affected negatively by the new frames, the founders of 
the frame factor theory showed that heterogeneous groups had several con-
sequences for the pedagogical processes. The Swedish curriculum theory 
tradition developed from these early studies, extending the perspectives to 
include the political construction of frames and the importance of putting the 
formulation of political goals concerning education in relation to the national 
social context. The concept of curriculum was extended from the narrow 
meaning of regulation of a special course to include various activities on 
different system levels. Over time this tradition has moved forward in vari-
ous directions.  In this study, however, I return to the original research tradi-
tion and combine various elements from the founding fathers in an effort to 
further the understanding of curriculum processes, through empirical studies 
of the relational activities. 
 
My aim is to contribute to the development of knowledge regarding the for-
mation of activities within the steering system, and to analyze how this is 
expressed through the handling of the differentiation question, as related to 
the example of the IV program. 
 
The “Individual program” (referred to below as “the IV program”) was a 
concrete answer to the differentiation question concerning the upper secon-
dary school. For those who for various reasons did not qualify for national 
education programs, the IV program was the solution. The program was 
expressively seen as a tool for the municipalities to make it possible to meet 
the needs of all their students, especially those with difficulties. The IV pro-
gram can thus be used to make visible activities on different levels within the 
steering system. 
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Theoretical Starting Point and Central Concepts 
The theoretical starting point of this thesis is thus the early Swedish curricu-
lum theory tradition. In a first step, I use the identification of two arenas, one 
where the formulation of national political goals takes place, and the other 
where these goals are realized at the municipality level. Although the system 
is currently decentralized, the state still has the responsibility for the formu-
lation of national educational goals regarding the content and the wider 
frames of organization. In this study, I focus on the latter element, which 
includes decisions about what programs are to be offered at the municipality 
level. In a second step, I use the idea of putting the two system levels in the 
context of the surrounding society. Taken together this can be illustrated as 
follows:  

 

 
 
Figure 15: Shared responsibility between two levels of the steering system, taking 
place within the surrounding society. 

 
An important starting point is that I am not interested in the steering as such, 
that is, I do not limit the relational activities between levels as to be seen 
from a top-down steering perspective. Rather, I consider the steering of 
schools as a relational activity taking place through an interplay between 
different levels. In order to study such relational activities from a historical 
perspective my third step was to combine the figure with a time line, con-
structing what I call a curriculum cycle:  
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Figure 16: The curriculum cycle. 

Constructing a concrete cycle I take my starting point in one arena and fol-
low the handling of a single question over time within and between different 
system levels. I argue not only that the processes taking place are relational, 
but also that they are multitemporal and social. By that, I mean that they take 
place through social actors at the same time as they are strongly affected by 
structures developed through history, and that they also include planning for 
the future. Since I study the steering system from a historical perspective, I 
also put significant emphasis on the importance of developing the curricu-
lum concept, not only to express the movement in and between levels, but 
also to include a reflected way of relating to history.  The thesis thus aims to 
further develop the theoretical concepts of educational process and curricu-
lum.  

The concrete case I follow through the cycle is thus the question about the 
IV program. I use the differentiation question and what it contains as an ana-
lytical tool to investigate political standpoints concerning the development of 
the integrated school. As mentioned above the question includes two specific 
sub-questions, the first of which concerns standpoints regarding how many 
years the groups can be taught together before they are divided. Dividing the 
students early on and not trying to teach them together is labeled outer dif-
ferentiation (yttre differentiering), while the choice of meeting different 
needs within the integrated school is labeled inner differentiation (inre dif-
ferentiering). The latter choice involves the second sub-question, regarding 
the demands of realization. The answers can be twofold. They either consist 
of various kinds of ability grouping (organizational differentiation) or expec-
tations of changes in the way teachers work in the classroom, to meet stu-
dents’ different needs (pedagogical differentiation). Throughout the thesis I 
use these concepts to analyze how the political standpoints vary over time.  

The differentiation question involves the political question handled 
through the curriculum cycle. To analyze these activities, I also need con-
cepts that make it possible to follow activities in and between different set-
tings. As a starting point, I chose to consider the activities as taking place in 
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relation to text. At the national level there are actors working with the for-
mulation of educational policy. On the local level, there are actors working 
to realize that text.The activities taking place within the steering system can 
thus be described as connected within a common discourse, with special 
ways of producing and consuming texts. Since I am not interested in whether 
the national goals are fulfilled at the local level, but more with how steering 
processes are formed through the interplay between the two levels, I do not 
view the text as something that stops after the transformation on the local 
level. Rather, the curriculum cycle consists of a second transformation 
phase, when the experiences of realization are to be summarized. The text 
then moves back to the formulation arena, through evaluation, research, per-
sonal experiences and so on. Once the text is back, the reformulation phase 
begins. 

When the text moves between arenas, it is not only a question of trans-
formation, but also a question of recontextualization. That is, the context 
differs between the national and local arenas. Over time, the national and 
local contexts also change, as does the society within which the school-
related activities take part. In the chapters, I show the significance of the fact 
that the steering of the schools moves over time and context. By constructing 
a cycle that moves along a timeline, I use linear time (tid över tid) to struc-
ture the material. In order to  analyze the material further and to be able to 
talk about occurring structures at different levels, I add tools within a second 
time dimension, called “time in time” (tid i tid). This dimension includes 
analytical concepts that make it possible to study political standpoints in 
terms of whether they are based mainly on historic experiences or on future 
expectations. It also includes the idea of history as present in every-day life, 
referring to schools as part of an institution with a long history. To that, I 
also add the presence of multiple times at the level of the actors, whose ex-
periences in the past influence the actions of the present. My third time di-
mension concerns analytical time (processtid), where the starting point is the 
epistemological standpoint that the history as it really took place is gone, but 
can be reconstructed through careful analysis of what history has left us as 
fragments witnessing about actions. When those fragments are put together, 
the result is not the same as history itself, since it is a construction that needs 
to be valued in terms of narrative reliability. This applies to both my con-
struction and the ones produced by national politicians. 

Empirical Material and Methods  
To study steering processes taking place in the interplay between the formu-
lation and realization arenas over time, I have chosen to study activities on 
both national and local system levels. All in all, the cycle I study includes 
the period from 1991 to 2004. 
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At the national level, I concentrated on three activity phases that occurred 
before the actions were transformed into the final product, which was the 
national Education Act (skollagen). All together, the examined activities 
took part over period of four years from 2000--2004. The first step to be 
examined (chapter 5) was the committee stage (utredningsskedet). When the 
government needs more information to make its decisions on difficult ques-
tions, one solution is to appoint a committee. In the thesis, I examine the 
work of the committee given the task of investigating the future organization 
of the upper secondary school. I not only discuss the final official document 
of this particular committee but also use the committee’s archives to com-
pare changes in the text about the IV program. I complement these document 
studies with an interview with the committee secretary.  

The second step is the referral procedure (remissbehandlingen), which 
takes part when the committee report has become official and is sent out for 
various organizations to comment on. In this chapter (chapter 6) I examine 
all incoming replies to the report. My aim was to comment on which actors 
took part in the shaping of the program’s future. By analyzing their stand-
points I also illustrate how the steering processes take place through inter-
play with the surrounding society. In this respect, I give considerable atten-
tion to how 79 municipalities formulated statements concerning past and 
future of the IV program. Finally, in what might be referred to as the third 
step (chapter 7), I examine the parliamentary process, focusing on the inner 
work that begins with the government presenting a proposition. In this sec-
tion I study the texts formulated by the political opposition, follow the texts 
further through the internal committee work (utskottsbehandlingen), and 
finish with an analysis of the parliamentary debate concerning the future of 
the IV program. 

On the local level, I perform a case study in one municipality, Backsip-
peby (a made-up name to protect the informants). I consider it to be a his-
torical case study of how activities in a municipality took shape over a ten-
year period of time, stretching over the entire 1990s. As a starting point, I 
consider the municipality activities as taking part in three local arenas: the 
local school board (skolstyrelsen), the local school administration (skolför-
valtningen) and the upper secondary school, including the activities of the IV 
program (gymnasieskolan med iv-verksamheten). In my first chapter (chapter 
8), I study the minutes of school board meetings (skolstyrelseprotokoll) for a 
period extending over 20 years, to see what they can tell us  about what hap-
pened when the state intention about the IV program met the local context. 
In the second chapter (chapter 9), I have interviewed eight local actors work-
ing within the different local school arenas. From the actual school arena, I 
interviewed the principal and the staff responsible for implementation oh the 
IV program. From the school administration, I interviewed the local director 
of education (skolchefen), the financial manager (ekonomichefen, also called 
kontorschef, office manager) and the secretary who kept the school board 
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minutes. From the political arena, however, it was not possible to obtain 
representative interviews, since the main actors from the period had either 
died or were in too poor health to give interviews. By complementing the 
records of the minutes with interviews, my aim was to go beyond the formal 
documents and what they could say about what happened when the national 
law was transformed into local activities. In this section I needed to develop 
a methodological awareness concerning interviews, since what is experi-
enced is not the same as what took place, and also not the same as what is 
said out loud. Therefore, I chose to go one step further. In my third chapter 
on the local level (chapter 10), I used the archives of the upper secondary 
school to compare the results of the first two chapters with what I found in 
preserved letters, minutes from teachers’ meetings, evaluations and so forth. 

Since the curriculum cycle includes the transition between the two arenas, 
I needed to extend the processes in the study to move over a longer period of 
time, including two phases of formulation. The empirical study therefore 
starts with an observation of the formulation phase when the IV program 
was originally decided on the national level, in the beginning of the 1990s. 
In this chapter (chapter 4), I go back in time to study what lay behind the 
decision, trying to capture the broader context of the decision. In this way 
not only is a background established for the activities studied in later chap-
ters, but it also becomes possible to compare formulation contexts over time. 
The thesis structure does not follow the cycle, but focuses on one arena at a 
time, for two main reasons. The first is that it makes it possible to discuss the 
findings on shifting political positions over time without interruption. The 
other is that it thereby becomes possible to compare the national pictures of 
the IV program’s history with my findings in one municipality. In this way, I 
also wanted to establish a basis for a discussion on narrative reliability.  

In total, the empirical study includes seven chapters related to the curricu-
lum cycle in the following way: 

 

 
Figure 17: Chapter structure in relation to the curriculum cycle. 
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Results Chapter by Chapter 

Chapter 4 

The study begins with an analysis of the government’s proposition in 1991, 
when the change of the upper secondary school was presented. The question 
in focus is: What do the arguments concerning the establishment of the IV 
program say about how the politicians at that time viewed the program from 
a differentiation perspective? The results show that the IV program was not 
only a program for those with learning and other difficulties but also for 
those who wanted to take a faster or different way through this educational 
stage. A keyword was flexibility, and as previously observed, the program 
was viewed as a tool for the municipalities within the new steering system. 
To find out on what grounds these political decisions were built, the second 
part of the chapter focuses on two historical questions. The first is how the 
compulsory school developed. After the political decision in 1962 to orga-
nize a common school for all children, the school’s inner work to meet all 
children’s needs proved to be difficult. In 1972, 40 % of the students were 
receiving special education. This was not in line with the political ambitions, 
and knowledge of this failure was the starting point for a consideration pe-
riod when a great deal of focus was put on pedagogical differentiation. In 
connection with this, parallel reflections were being made about how the 
steering system could make local adaptation possible. These two factors had 
a strong influence on changes in the early 1990s.  

To understand why the IV program as such was established I also go 
through all of the major official committees and government proposals and 
analyze whether or not they discussed the questions of children with special 
needs and what teaching all students in the same classroom demanded of the 
pedagogical work in the school. The result shows that this question was pre-
sent during the entire preparation phase, and that the final decision was 
based on earlier experiences of how to attend to young people with a history 
of failure in school. Thus, there was a relational aspect involved in the na-
tional political decision. All in all, the political decision must be seen as an 
attempt to make the extension of the compulsory school, to include upper 
secondary education, possible. The IV program was seen as an inner organi-
zational differentiation, making pedagogical adjustments possible.  

Chapter 5 

In chapter five, I shift my attention to a decade later. After ten years of local 
implementation, the question about the IV program was once again the focus 
on the national level. The government set up a committee of national politi-
cians to plan the future of the upper secondary school, and the IV program 
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over time proved to be a key question. In the first part of the chapter I study 
the committee report and identify two differing pictures of the program’s 
history. One put emphasis on the fact that the program seemed to meet the 
needs of the children, while the other one focused on that no matter what, the 
program was an example of outer differentiation. The majority of the com-
mittee members also chose this latter picture to use as grounds for a proposal 
to abolish the program. Instead, students with problems were to attend regu-
lar classes, where the intention was that the teachers would have the compe-
tence to meet the students’ need through pedagogical differentiation.  

In the second part of the chapter I go back to the committee’s work as it 
appears in the archives. By comparing different chapter drafts I show that it 
was not an easy decision for the committee. For a long time, the alternative 
of keeping the program existed. The crucial point came when the left-wing 
parties began to see the program’s failure from an ideological perspective. 
From then on, the text was changed to put emphasis on the version of the 
historical past that would best match the future visions. This is why I see the 
political standings not only as focusing on inner pedagogical differentiation, 
but also as vision-based. To be able to say something more about the activi-
ties within the committee, I focus in a third part of the chapter on the partici-
pants in the committee. It turns out that not only the members of the commit-
tee and the secretariats were involved: many special groups and actors took 
part in the formulation work as well. Thus, the formulation did not take part 
in isolation, but through interplay with the surrounding society. 

Chapter 6 
Even when the committee was still at work, there were many voices that 
were critical to the committee’s arguments to cancel the IV program. Several 
of the committee’s members also registered reservations against the major-
ity’s proposal. When the committee report was finally presented, the ensuing 
referral procedure involved hundreds of actors, all wanting to influence fu-
ture decisions and measures. In the first part of the chapter, I categorize all 
the actors who commented on the IV program. The dominant category was 
the municipalities and local school actors. Of 290 existing municipalities, 79 
chose to participate. Another important category was various organizations 
representing labor market parties and sectors in working life. The third most 
important category was the universities. In addition there were categories 
like government agencies (statliga myndigheter), actors representing chil-
dren with specific needs, alternative schools, and organizations representing 
the child’s perspective. A final category consisted of individual schools and 
teachers wanting to express their opinions on the program. Thus, actors from 
the realization part of the system also took part during this phase in the for-
mulation of national policy. It is also clear that national policy formulation 
can not be made in isolation from the surrounding society.  
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As regards the content of the answers, I observed that the actors made 
much of the meritocratic aim of education. University and labor market rep-
resentatives all pointed out that the suggested change, no matter how democ-
ratic it was, carried the risk that students would not reach curriculum goals. 
They concluded, along with many municipalities, that the student group at 
the IV program was heterogeneous in itself and that special ways of handling 
those needs had been established in the municipalities, and that it would 
mean a great risk to divide that competence. The interest groups representing 
children with special needs, no matter how much they longed for this change 
to become a reality, agreed that there was a great risk that in the end it would 
be the students who lost out. For their part, the municipalities added that a 
change would cost a considerable amount of money, not only during the 
transformation phase, but also in terms of long-run costs. The need for con-
tinued organizational differentiation was generally pointed out. Taken to-
gether, the municipalities used their historical experience to comment on the 
proposal regarding the future. It is clear that they and others dismissed the 
committee’s pictures of history, as they did not regard the work of the pro-
gram as a failure. The narrative accountability was considered low.  

Chapter 7 
The result of the referral procedure made it impossible for the government to 
go through with the changes. Instead of cancelling the IV program, the gov-
ernment decided to keep it, but put an emphasis on quality development. 
Thus, the organizational differentiation would continue, with a special con-
centration on pedagogical issues. In this chapter, I study the parliamentary 
processes that began when the government presented the proposition.  

With no political question left to argue about, it was still possible to dis-
cuss the larger question of differentiation in connection with the issue of the 
IV program. In the first part of the chapter, I concentrate on the political 
opposition and the arguments they used to support their position on future 
policy for upper secondary education. In various motions it was obvious that 
the question of differentiation was not an easy one, with uncomplicated an-
swers leading to only one choice. Instead, the parties spoke of various com-
binations of differentiation alternatives. In the committee, the opposition 
parties had been against the abolishment of the program, but now two of 
them were arguing just the opposite, with a change of arguments. Now they 
pointed out how important it was that the lower levels in the compulsory 
school took their responsibility. That is, these earlier education stages 
needed to fulfill the mission of inner pedagogical differentiation. The parties 
wanted the IV program activities to be handled by these lower levels. The 
two others pointed, to the contrary, to the fact that no matter what efforts 
were made, there would always be young people who needed special atten-
tion in the upper secondary school. There were also other differences be-
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tween the opposition parties. Some wanted a strong program differentiation, 
giving up the idea of a common subject core, while others wanted to keep it. 
If the first stage thus meant that the parties were able to mark their differ-
ences, the next stages demanded of them that they try to build up trustworthy 
coalitions. In the second part of the chapter I move on to study the attempts 
between the opposition parties to build coalitions within the inner committee 
work of Parliament. The only common reservation against the government’s 
proposition involved the need for external actors, like private schools, to be 
allowed to arrange IV programs.  

In the third part of the chapter I focus on the parliamentary debate. Al-
though this phase is generally an important occasion for each party to make 
their policies visible, it is also an occasion when the two sides in national 
politics can show unity, and challenge the opposing side. In this particular 
case, the government and its supporting parties on the one side took every 
chance they could to point out the differences between the opposition par-
ties. They also used arguments about whether to move in a direction toward 
inner differentiation, or as the opponent side, to choose outer differentiation. 
For their part, the opposition criticized the parties supporting the government 
for giving up their ideals, just so they could belong to the majority. They 
also pointed to reality as compared to visions. All actors related to the reali-
zation arena and to the outer society. The parliamentary treatment of the 
question shows that the activities were taking shape through many individual 
and collective actors, working out of their own experiences and also within 
strictly structured surroundings. The multiple time was thus present on sev-
eral levels. 

Comparing the second formulation phase with the first, both similarities 
and differences can be noted. While both phases ended up with the estab-
lishment or retaining of the IV program, there were two different contexts. In 
the early 1990s historical experiences filled the actors with great expecta-
tions and faith in the upcoming decentralization and changes in upper secon-
dary education. A decade later, this was replaced by uncertainty about the 
direction of the upper secondary schools and disappointment in the devel-
opment of the steering system. This in turn had to do with changed condi-
tions in the surrounding society. What is stable is thus the fact that the actors 
working with formulation had to relate to the realization arena and the sur-
rounding society. 

Chapter 8, 9 and 10  
In chapters 8, 9, and 10, I change the perspective of the steering system, 
studying the relational activities from the point of view of the municipality. 
In these chapters, I focus on how the transformation from national law to 
local actions took shape within and between three local arenas, as it appears 
from various local sources. A historical case study makes a deeper analysis 
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of what went on in that particular municipality possible, although it does 
make it difficult to draw general conclusions. The starting point for this 
study, however, is that all municipalities in the 1990s, regardless of the their 
varying local contexts, had the same mission of realizing the IV program and 
were doing this at the same time as they took part in changing the steering 
system. What is also similar is the fact that the making of the IV program 
took place in and among three local arenas: the political arena, the school 
arena, and the local school administration arena, where local actors were at 
work. The results coming out of the single study can thus function as a basis 
for further comparative studies.   

Backsippeby is a rather small, young and socially homogeneous munici-
pality. Like many other such municipalities it didn’t have its own upper sec-
ondary school until the late decades of the last century. However, the mu-
nicipality did have a compulsory school, and before the IV program was to 
be established, there was another program for young people with school-
related problems. This proved to be of great importance to the set-up of the 
program. Through the local school board minutes (chapter 8), it is possible 
to draw up a timeline for the local school activities. The above-mentioned 
youth activity started in 1984, two years before an upper secondary school 
even existed in the municipality. Later on when the IV program was to be-
come a reality, the established activity and the actors working with it were 
given the main responsibility for the transition into a school-related program. 
The minutes doesn’t say much more about that work but are a witness to 
how the local school board and the civil servants were working to transform 
the system towards goal steering. They also include a good deal of informa-
tion about the difficult economic times, shifting from detailed economic 
regulation to a system where the state gave the municipalities a sum of mon-
ey to be distributed on the local level. This proved to be so challenging that 
the leading actors in the end had to leave their positions.  

In the interview part (chapter 9), it was possible to delve deeper into this 
issue, as well as into the question of what the actors thought about the reali-
zation processes. The realization work on the school level was carried out 
through joint efforts between teachers and career counselors. It was thus a 
school activity with strong elements of work practice, which in turn was a 
heritage from the previous youth activity. Since the program did not have 
any strong regulations, it was the actors’ own experiences that had the most 
influence on realization. Backsippeby had strong local actors with a burning 
interest in the group of young people.  Because of that, the transition phase 
went smoothly. The local school actors also had a good relationship with the 
principal, who expressed her full confidence in the program actors. Good 
relations also characterized the relationship between the school arena, the 
political arena, and the local administration. The principal and the director of 
local education had a common view of how to carry out the transformation 
toward goal steering, and the three interviewed actors in administration all 
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mentioned a period of efficient and pleasant team work. Overall, the study is 
a witness to the importance of the local actors in terms of realization.    

There were two forces of change that were beyond the control of the local 
actors, which changed their work over time. One concerned regulation 
within the upper secondary school. When the program activities began, this 
was the first program within the new reform. After some years, the program 
actors noticed a first change. The larger reform ambition, that is, teaching the 
same subjects in all programs, had as a consequence that some students in 
vocational programs experienced difficulties. This meant that the IV pro-
gram had to absorb the “drop outs” from the regular programs. This change 
affected the inner work of the IV program. A few years later, the state pre-
sented new authorization rules to make the regular classes more homogene-
ous. This in turn changed the character of the group of students attending the 
IV program considerably, in the direction of heterogeneousness. The inner 
pedagogical processes changed once again, towards more of assessment and 
less of building confidence. The second change that took place was the 
above-mentioned change in the financial steering of the schools. Apart from 
being a problem in school-related activities, in the long run it also meant a 
shift in several important positions. When the director of local education had 
to leave his position this changed the balance between the local school ad-
ministration and the school. In the end the principal quit her job, which led 
to a new principal, who had relational difficulties with the staff of the IV 
program. A period characterized by actors working with a joint understand-
ing of how local realization work was to be performed was replaced by a 
period of frustration before new cooperative structures were established.  

In sum, the case study shows that the handling of the differentiation ques-
tion on the national level has consequences for the local work. At the same 
time, the local context also determines what can become possible. The reali-
zation of state reforms does not occur in a historical vacuum. Instead, previ-
ous reforms continue to work in organizations as well as in individuals, 
which in turn structure what becomes possible. There are thus several levels 
of structures working at the same time. Thus, the multitemporal and the so-
cial aspect of the processes are present at the municipality level. As for the 
relational aspects, it can also be noted that a great deal of the local actors’ 
time was spent on monitoring state activities and planning for the next step. 
There were also relational activities within the local arena as such. To take 
care of young people with school problems was not only a task for schools, 
but also for social workers, workers at youth centers and so on. What was 
labeled education policy at the national arena did not necessary match the 
local structure.  

The second aim of the case study was to discuss the question of what his-
tory allows us to see. The third chapter (chapter 10) was of major importance 
when it comes to the question of narrative reliability. The minutes of the 
local school board meetings made it possible to outline the formal history 
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but did not say anything about how the actors thought or felt. The interviews, 
on the other hand included the actors’ personal experiences, but could be 
questioned concerning the reliability. Studying the archives in the upper 
secondary school made it possible to compare the results with a third source. 
In this way, I could present evidence that showed that what the informants 
chose to tell was also in line with what various documents were witness to. 
My picture of the realization of the IV program in Backsippeby also shows 
similarities with the picture that the national committee later chose to disre-
gard, and with what other municipalities put forward in their comments on 
the report. Through the case study, I thus made it possible not only to study 
what happened in the realization arena, but also to further understand the 
forthcoming development in the formulation arena.  

Conclusions 
The empirical research makes it possible to further develop the early Swed-
ish curriculum theory tradition, explaining curriculum processes as taking 
shape through interplay between two arenas. In the previous review, the 
relational aspect is visible on both system levels. The interplay even goes so 
far that the municipal actors take part in national formulation activities. But 
the relational activities do not only take part between the arenas: they also 
include the interplay with the surrounding society. However, the processes 
do not take form by them selves. They do so through the participating actors 
working within the system. Throughout the chapters, I have shown the im-
portance of this social aspect of the processes, where hundreds of actors 
were included. At the same time, I also emphasized the importance of con-
textual factors, from the individuals’ own past to the specific rules influenc-
ing the activities at various stages throughout the cycle. In formulation as 
well as realization, history and future are both present at the same time, in 
individuals as well as organizations. This is the multitemporal aspect of the 
processes. 

One of the thesis’s main contributions is to follow a single question over 
time and shifting arenas. Since all activities take part in relation to the same 
text the results in the end can be used to develop the curriculum concept 
including transformation. If the curriculum cycle starts with the formulated 
curriculum, which is the least problematic one, the transformation to the 
local level means that the formal text is transformed to materialized (lived) 
curriculum. Through historical studies, the researcher can study the remains 
of that curriculum, like documents, but also listen to actors’ experienced 
curriculum. The reconstruction product, however, is not the same as the ex-
perienced curriculum. Rather, it can be described as the considered curricu-
lum, in which all studied sources are included. When the cycle moves on, the 
next step involves the considered curriculum to be retransformed to the na-
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tional arena. That is done by researchers as well as evaluators and the politi-
cians them-selves. When the curriculum cycle is completed, the political 
process starts once again. The formulated curriculum that comes out in the 
end is preceded by several texts, where the realization arena and the sur-
rounding society participate in the formulation activities. There is not only 
one formulated curriculum, but also what can be called the alternative cur-
riculum, presented by the political opposition. In this way, the curriculum 
processes go on, in a constant interplay between national education policy 
and local practice. 
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APPENDIX  

Underlag till kapitel 6 

Del 1: Kategorisering av aktörsgrupper   
Kategoriseringen är utformad i två steg, där jag inledde med att kategorisera 
de formella remissinstansernas svar, för att i steg två röra mig över till spon-
tant inkomna yttranden. Skillnaden mellan dem är således att de förstnämnda 
uttryckligen inbjöds att inkomma med yttranden (och där myndigheterna 
också har skyldighet att svara), medan de senare själva valde att skicka in 
sina svar. 

Steg 1: Remissinstanserna 

Utredningen sändes till 175 remissinstanser. 588 Av de 153 remissinstanser 
som svarade var det sju589 som av olika anledningar avstod från att kommen-
tera betänkandet. Av övriga 146 var det 13590 som inte kommenterade föränd-
ringarna när det gällde det individuella programmet. Sammantaget var det såle-
des 133 som i någon mening hade synpunkter på förslaget. Dessa har jag valt att 
gruppera enligt följande: 

                                 
588 Följande inkom aldrig med svar: Luleå tekniska universitet, Bodens kommun, Dorotea 
kommun, Finspångs kommun, Kalmar kommun, Krokoms kommun, Munkfors kommun, 
Vadstena kommun, Vuxenstuderandes kårorganisation, Landsrådet för Sveriges Ungdomsor-
ganisationer, Utbildningsföretagens förening: FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, 
ungdomar och vuxna, Hörselskadades riksförbund, SIOS – samarbetsorgan för etniska organi-
sationer i Sverige, ABB Industrigymnasium, Fryshusets gymnasium, Viktor Rydbergs gym-
nasium, Verkstadsindustrins Yrkesnämnd, VVS-branschens Yrkesnämnd, Fastigo, Metall-
gruppen, Hantverkarnas Riksorganisation.  
589 Kammarrätten i Stockholm, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Kommerskollegi-
um, Socialstyrelsen, Överklagandenämnden för högskolan, Institutet för arbetsmarknadspoli-
tisk utvärdering, Landstinget i Östergötlands län. 
590 Länsrätten i Stockholms län, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning, Skolväsendets överklagandenämnd, Internationella programkontoret för utbild-
ningsområdet, Verket för högskoleservice, Jämställdhetsombudsmannen, Verket för närings-
livsutveckling - NUTEK, Godstransportdelegationen, Dals-Eds kommun, Skara kommun, 
Riksidrottsförbundet, Kollektivtrafikens utbildningsorganisation AB, Turistdelegationen. 
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A. Kommuner, landsting, kommun- och landstingsförbund (49 st) 

 
Sammantaget inrymmer denna kategori: 
 
- 42 kommuner591 
- 5 landsting592  
- 2 kommun- och landstingsförbund593  

 

B. Arbetsmarknadsparter och branscher (34 st) 

Detta var den svåraste kategorin att ringa in och försöka få ett grepp om. Det 
beror på att centralorganisationer och underliggande fackförbund förekom 
utan att kopplingen mellan dem angavs (så var t.ex. båda SACO och Lärar-
nas riksförbund instanser, trots att den ena ingår i den andra). Jag har nedan 
försökt att bringa bättre reda bland dessa arbetsmarknadsparter. Alla som 
nämns vid namn utgör en egen instans. Ett stort antal instanser utgörs också 
av yrkesnämnder, som är samarbetsorganisationer mellan olika parter. Inte 
sällan representerar de såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan. Det är dessa 
som jag syftar på då jag valt benämningen branscher. Sammantaget omfattar 
denna kategori 34 yttranden, fördelade enligt följande: 

Arbetsmarknadsparter (19 st):  

 
* Svenskt Näringsliv594 
- Almega, Allmänna industrigruppen, Svensk handel, Sveriges Byggindu-
strier, Sveriges verkstadsindustrier, Transportgruppen, IT-företagen, Plast- 
och Kemiföretagen 
* Företagarna595 
- Sveriges frisörföretagare596 

                                 
591 Alvesta, Arvidsjaur, Bjuv, Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Ekerö, Eksjö, Enköping, Fagersta, 
Gotland, Göteborgs stad, Hudiksvall, Karlshamn, Karlstad, Klippan, Kristianstad, Kungs-
backa, Kungälv, Köping, Laholm, Ljusdal, Lysekil, Malmö stad, Nacka, Norrköping, Nykö-
ping, Nykvarn, Orsa, Ovanåker, Pajala, Sandviken, Skellefteå, Stockholms stad, Strömsund, 
Sundsvall, Vellinge, Vännäs, Värnamo, Västerås, Ystad och Örebro. 
592 Kalmar, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Norrbotten. 
593 Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Dessa inkom med ett och samma 
yttrande i båda namnen och som jag liksom i alla andra fall där det hänvisas till andra räknar 
som två.  
594 Svenskt Näringsliv företräder ca 57 små, medelstora och stora företag, organiserade i 48 
bransch- och arbetsgivarförbund. (Källa: http://www.svensktnaringsliv.se Hämtad 2006-12-
04) 
595 Företagarna är en rikstäckande organisation med lokala och regionala nätverk i Sveriges 
kommuner och län. Organisationen har cirka 55 000 direktanslutna företagare i 21 regioner, 
över 300 lokala föreningar med fler än 3000 styrelseledamöter samt 16 olika branschförbund. 
(Källa: http://www.foretagarna.se Hämtad 2006-12-04)  
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* Landsorganisationen - LO597 
- Svenska kommunalarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund 
* Sveriges Akademikers Centralorganisation - SACO598 
- Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund 
* Tjänstemännens centralorganisation - TCO599 
- Lärarförbundet 

Branscher (om inget annat anges organiserade som yrkesnämnder) (15 st): 

Byggnadsindustrin (BYN), Elbranschen (ECY), Grafiska, Hästnäringen 
(HYN), Kommunala (KYN-KLR), Livsmedelsbranscherna (LYN), Metall-
gruppens utbildningsråd (MUR), Motorbranschens (MYN), Naturbruket 
(NYN), Pappersindustrin (PYN), Plåt- och ventilationsbranschen (PVYN), 
Skogsbruket (SYN), Såg- och träindustrin (STYN), Transportfackens Yrkes- 
och Arbetsmiljönämnd (TYA) samt Utbildningsrådet för Hotell och Restau-
ranger (UHR). 

C. Universitet och högskolor samt relaterade myndigheter (13 st) 

Universitet och högskolor (11 st) 

Uppsala universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungliga 
tekniska högskolan, Karlstads universitet, Högskolan i Borås, Lärarhögsko-
lan i Stockholm, Malmö högskola, Mitthögskolan, Södertörns högskola. 
Sveriges Universitets- och högskoleförbund600 

Övriga (2 st) 

Högskoleverket, Centrala studiestödsnämnden601 

                                                                                                                                  
596

 Frisörföretagarnas verksamhet är uppbyggd av riksorganisationen med huvudkontor i 
Stockholm och 21 lokala avdelningar. En del avdelningar är även indelade i sektioner. Sam-
manlagt finns 70 sektioner. (Källa: http://www.frisorföretagarna.se Hämtad 2006-12-04) 
Frisörföretagarna har tillhört Företagarna, men gör det ej längre. Det går inte att få fram exakt 
uppgift om när, men troligtvis ägde detta rum före 2003 (enligt representant på riksorganisa-
tionen 2006-12-04). 
597 LO är ett samarbete mellan femton svenska fackförbund, omfattande två miljoner männi-
skor. (Källa: http://www.LO.se Hämtad 2006-12-04) 
598 SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation - är den samlande organisationen för 
fackligt organiserade akademiker. SACO består av 25 självständiga fackförbund och har drygt 
581 000 medlemmar. (Källa: http://www.saco.se  Hämtad 2006-12-04) 
599 TCO är en centralorganisation för 17 olika fackförbund och samlar omkring 1,3 miljoner 
människor. (Källa: http://www.TCO.se Hämtad 2006-12-04) 
600 Fyrtiotvå universitet och högskolor är medlemmar i Sveriges universitets- och högskole-
förbund. Förbundet är en arena för diskussioner och ställningstaganden i högskolepolitiska 
frågor där en gemensam röst för lärosätena kan formas. Förbundet har ambitionen att vara 
huvudorgan och referenspunkt för sektorns synpunkter. (Källa: http://www.suhf.se Hämtad 
2006-12-04) 
601 Denna myndighet var svårplacerad, men jag valde mot bakgrund av innehållet att placera 
den här. 
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D. Statliga myndigheter602 (9 st) 

 
-med granskande funktioner (Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionsverket, 
Statskontoret) 
- med inriktning på utbildning (Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, 
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning) 
- med inriktning på arbetsmarknad eller arbetsliv (Arbetsmarknadsstyrelsen, 
Arbetslivsinstitutet, Institutet för tillväxtpolitiska studier) 

E. Aktörer med specifika elevgrupper i fokus (10 st) 

 
- myndigheter (Statens institutionsstyrelse603, Handikappombudsmannen, 
Statens institut för särskilt utbildningsstöd - SISUS604, Specialpedagogiska 
institutet605, Specialskolemyndigheten606, Nämnden för Rh-anpassad utbild-
ning607, Integrationsverket) 
- övriga (Carlbeck-kommittén608, Handikappförbundens samarbetsorgan, 
Synskadades riksförbund) 

F. Alternativa anordnare (11 st) 

Inom ramen för denna kategori har jag valt att sammanföra alla sådana aktö-
rer som erbjuder alternativa utbildningar till kommunalt ungdomsgymnasi-
um: 

Aktörer inom vuxenutbildning  

Riksförbundet för kommunal och statlig vuxenutbildning609, Nationellt cent-
rum för flexibelt lärande610, Lernia AB611 

                                 
602 Det förekommer myndigheter även inom ramen för andra kategorier. Då grupperas de 
utifrån något tema. Inom ramen för denna kategori finns de myndigheter som svarade, men 
som inte går att hänföra till någon annan kategori.    
603 Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i 
åldern 12-21 år av sociala skäl samt vuxna missbrukare. (Källa: http://www.stat-inst.se Häm-
tad 2006-12-04) 
604 I remisshanteringen hänvisar SISUS till Statens institut för särskilt utbildningsstöd, medan 
dagens hemsida i stället hänvisar till Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd. 
Sisus främjar möjligheterna till utbildning för unga och vuxna med funktionshinder. (Källa: 
http://www.sisus.se Hämtad 2006-12-04)  
605 Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i 
specialpedagogiska frågor. (Källa: http://www.sit.se Hämtad 2006-12-04) 
606 Specialskolemyndigheten omfattar dels de sex statliga specialskolorna för elever som är 
döva eller hörselskadade, dels ett centralt kansli. (Källa: http://www.spm.se Hämtad 2006-12-
04) 
607 Enligt Förordning (1990:1110) har Rh-anpassad utbildning har till uppgift att pröva frågor 
om intagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt 
till sådan utbildning. (Källa: http://www.notisum.se Hämtad 2006-12-04)  
608 Carlbeck-kommittén var en utredning med uppgift att se över utbildningen för utvecklings-
störda. (SOU 2004:98). 
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Aktörer inom folkbildning  

Folkbildningsrådet612, Gamleby folkhögskola, Hjälmareds folkhögskola, 
Runö folkhögskola 

Friskolor  

Friskolornas riksförbund, Waldorfskolefederationen, Konsumentföreningen 
Stockholms gymnasium, Sigrid Rudebecks gymnasium 

G. Företrädare för barn och ungdomar, elever och studerande (5 st) 

Barnombudsmannen, Ungdomsstyrelsen, Elevorganisationen i Sverige,  
Sveriges elevråd – SVEA, Sveriges Förenade Studentkårer 

H. Övriga (2 st) 

- Sveriges Vägledarförening 
- Riksförbundet hem och skola 

Steg 2: Spontana yttranden 
Det inkom 169 spontana yttranden och jag har gått igenom samtliga, men 
med förändringen att jag redan vid den första genomgången valde att grup-
pera dem, enligt uppdelningen ovan. Inom ramen för respektive kategori har 
jag sedan skiljt ut de aktörer som kommenterar utvecklingen när det gäller iv 
specifikt. Sådana kommentarer förekom i 88 yttranden. De flesta aktörs-
grupperna fylldes därigenom på med ytterligare aktörer. Det avvikande från 
tidigare mönster var att kategorin ”övriga” kompletterades med något som 
skulle kunna beskrivas som två nya aktörsgrupper, skolor och lärare. Jag har 
dock valt att hantera dessa som underkategorier inom gruppen.  
 

                                                                                                                                  
609 Riksförbundet för formell vuxenutbildning, Rvux, (som remissinstans benämnd Riksför-
bundet för kommunal och statlig vuxenutbildning) är en partipolitiskt obunden och på ideell 
grund verkande självständig förening. Förbundet skall bevaka och påverka den nationella och 
internationella utvecklingen inom vuxenutbildningen och därigenom bidra till samhällets och 
arbetslivets demokratiska utveckling. (Källa: http://www.rvux.se Hämtad 2006-12-04) 
610 CFL är en myndighet som arbetar för att göra livslångt lärande möjligt för alla, genom att 
stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom kommunal vuxenutbildning, 
folkhögskolor, studieförbund och arbetsliv. (Källa: http://www.cfl.se Hämtad 2006-12-04) 
611 Svaret avser vuxenutbildningen. 
612 Folkbildningsrådet är en ideell förening som av staten anförtrotts att fördela statsbidrag till 
studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet, att följa upp och utvärdera verksamheten 
och att lämna budgetunderlag och årsredovisningar. (Källa: http://www.folkbildning.se Häm-
tad 2006-12-04) 
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A. Kommuner, landsting, kommun- och landstingsförbund613 (35 st) 

Det inkom 44 spontana yttranden från kommuner eller kommunförbund. I 
ett614 av dessa meddelades bara att kommunen avstod från att kommentera 
betänkandet. 11615 kommuner hade andra teman för sitt yttrande än det indi-
viduella programmet.616  Sammantaget omfattar kategorin: 
 
- 27 kommuner617  
- 8 kommunförbund618  
= 35 yttranden totalt. 

B. Arbetsmarknadsparter och branscher (12 st) 

 
20 särskilda yttranden inkom från arbetsmarknadsparter och branscher. Av 
dessa berörde åtta619 inte det individuella programmet. Av de 12 som gjorde 
det finns representanter för   
 
Enskilda fackförbund 
LO-förbunden: Industrifacket, Svenska Metallindustriarbetareförbundet, 
SACO-förbundet: DIK-förbundet (dokumentation, information, kommunika-
tion, kultur)  

Arbetsgivarorganisationer 

Kommunala Företagens Samorganisation – KFS, Installatörerna (el och vvs), 
Svensk energi, Maskinentreprenörerna. 

                                 
613 När jag här använder beteckningen kommunförbund, så inryms i detta även samarbeten 
mellan kommuner i gymnasieförbund.  
614 Simrishamn. 
615 Örkelljunga, Övertorneå, Höganäs, Herrljunga och Vårgårda, Emmaboda, Kommunför-
bundet Kronoberg, Hylte, Lessebo, Nora, Gymnasieförbundet Bromölla-
Sölvesborg/samverkansorgan Skåne nordost, Sydskånska gymnasieförbundet. 
616 Det var t.ex. vanligt att små kommuner uttryckte oro över sin möjlighet att anordna gym-
nasieskola i framtiden.  
617 Haninge, Hallstahammar, Jönköping, Järfälla, Eslöv, Lund, Linköping, Tranemo, Norrtäl-
je, Degerfors, Danderyd, Oskarshamn, Umeå, Gnosjö, Skövde, Vetlanda, Örnsköldsvik, Val-
demarsvik, Huddinge, Berg, Vaggeryd, Surahammar, Sollefteå, Tyresö, Sollentuna, Söderkö-
ping och Uppsala. 
618 Gymnasienämnden i norra delen av Örebro län, Kalmarsunds gymnasieförbund, Göte-
borgsregionens kommunalförbund, Västerbottens inlandskommuner, Kommunförbundet 
Skåne, ”Härnösand, Kramfors, Timrå och Sollefteå”, Mitt Dalarna och Kommunförbundet 
Stockholms län. 
619 Föreningen Underhållsteknik – UTEK, Utvecklingsrådet för Landskapsinformation - ULI, 
Hallands läns motorbranschförening, Sjöfartens Utbildningsinstitut, Svenska kemistsamfun-
det, Glasbranschföreningen, Svensk Teaterunion, Bilbranschföreningen. 
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Branscher 1  

Målaremästarna, BERGSAM - bergindustrin i samverkan, Industrins yrkes-
nämnd – YFIND, Teknikföretagens yrkesnämnd – TY, Sveriges hantverks-
råd,  

C. Universitet och högskolor samt relaterade myndigheter (8 st) 

12 yttranden inkom från enskilda universitet och högskolor, alternativt insti-
tutioner inom dessa. Fyra620 kommenterade inte förändringarna på det indivi-
duella programmet, något som däremot de återstående åtta gjorde: Blekinge 
tekniska högskola, Danshögskolan, Göteborgs universitet (utbildnings- och 
forskningsnämnden, utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, institutio-
nen för hushållsvetenskap, konstnärliga fakultetsnämnden), Chalmers, 
Stockholms universitet, Konstfack, Högskolan för lärande och kommunika-
tion i Jönköping, Lunds universitet.  

D. Statliga myndigheter (- -) 

En statlig myndighet (Statens kulturråd) inkom med spontant yttrande, men 
kommenterade inte det individuella programmet.  

E. Aktörer med specifika elevgrupper i fokus (3 st) 

Under denna rubrik inkom tre yttranden; Afasiförbundet, Riksförbundet för 
döva, hörselskadade och språkstörda barn samt Riksföreningen för skolskö-
terskor621.  

F. Alternativa anordnare (3 st) 

Av de fem som kvalificerar in i denna kategori, var det tre (LärVux, Baggi-
um AB och Folkbildningsförbundet) som berörde iv.622 

G. Företrädare för barn och ungdomar, elever och studerande (3 st) 

Av fem yttranden623 i denna kategori kommenterade tre (Af Chapmangymna-
siet - elever i klass Sp3, Lärarstudenter från Malmö högskola samt Centerns 
ungdomsförbund), avvecklingen av iv. 

                                 
620 Göteborgs universitet – institutionen för hushållsvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteter i 
Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och Linköping, Sven Engström – professor på 
Chalmers (företrädande 337 andra aktörer, med intresse i utvecklingen av naturkunskap), 
Idrottshögskolan. 
621 Jag har valt att placera yttrandet in denna kategori eftersom det uteslutande behandlar 
elever som ”…av någon anledning haft svårigheter eller ej kunnat fullfölja studierna i den 
nuvarande gymnasieskolan”. 
622 De som inte berörde iv var Nätverket för tematiskt arbetande friskolor och Folkuniversite-
tet. 
623 De som inte kommenterade iv var Elever på det estetiska programmet Musik i Skellefteå 
och Elevforum Göteborg. 
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H. Övriga (26 st) 

Bland de utvalda remissinstanserna ovan fanns endast två yttranden i denna 
kategori. Bland spontant inkomna yttranden är det emellertid så pass många 
som tillhör denna kategori att jag valt att skapa underkategorier. Utöver den 
mer allmänt inriktade kategorin ”övriga” framträder två tydliga aktörer som 
ville vara med och kommentera utvecklingen när det gällde det individuella 
programmet. Båda representerar skolans mer direkta värld, men jag har valt 
att skilja mellan lärar- eller ämnesföreningar och företrädare för enskilda 
skolor. De som samlas under kategorin ”skolor” är antingen enskilda skolors 
samlade röst, eller lärarrepresentanter som skriver i skolans namn. Lärare 
som skriver i sitt eget namn är däremot placerade i kategorin övriga. Med 
lärar- och ämnesföreningar menas mer skolövergripande sammanslutningar. 

Lärar- eller ämnesföreningar (8 st) 

Från olika lärar- eller ämnesföreningar inkom 20 yttranden. 12624 av dessa 
behandlade inte iv. De åtta som i någon mening hade synpunkter på utveck-
lingen inom iv var: ”Medienätverk Syd, Väst Mitt och Nord”, Naturbruks-
skolornas Förening, Svenska kommittén för hushållsvetenskap, Historielä-
rarnas förening – HLF, ”Nationellt resurscentrum för fysik i Lund, Nationellt 
resurscentrum för biologi och bioteknik i Uppsala och Kemilärarnas resurs-
centrum i Stockholm”, Nationellt centrum för sfi och svenska som andra-
språk, Naturvetarförbundet och Svensklärarföreningen. 

Skolor (11 st) 

Sammanlagt var det 29 yttranden som inkom från olika skolor. 18625 av dessa 
handlar inte om iv.626 De elva som däremot tog upp frågan var: ”Barn- och 

                                 
 
624 Föreningen Lärare i Religionskunskap – FLR, Per Malmström från Östrabogymnasiet i 
Uddevalla (företrädande 65 st representanter intresserade av fysikämnets utveckling), Natio-
nell Estetisk Kongress, Filosofi- och Psykologilärarnas Förening – FPF, T-konventet, Nätverk 
för hushållsvetenskap, Föreningen för Livskunskap, Föreningen Lärare i Samhällskunskap – 
FLS, Riksföreningen för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik – LMNT, Lärarna i 
Moderna språk - LMS, Biologilärarnas Förening, Föreningen Lärare i Ekonomiska ämnen – 
FLE. 
625 Programrådet för fordonsprogrammet på Peder Skrivares skola i Varberg, Juridisk inrikt-
ning Östra Reals gymnasium, BF-programmets karaktärsämneslärare vid Sandagymnasiet i 
Huskvarna, Lärarna på glasskolan i Kosta i Lessebo kommun, Heleneholms gymnasium i 
Malmö - representanter för Sveriges gamla musikgymnasier, Lärarna på estetiska programmet 
vid Alströmergymnasiet i Alingsås, Lärare vid Per Brahegymnasiet i Jönköping, Estetiska 
programmet vid Vasaskolan i Gävle, Katedralskolan i Lunds kommun, Historielärarna vid 
Vasagymnasiet i Arboga, Södra Latins gymnasium, Tullängsskolan i Örebro, Turismutbild-
ningar med riksrekrytering - Leksands kommun m.fl., Mellannorrlands HR-program - Åre 
kommun m.fl., Hvitfeldtska Musikgymnasiet, Kungliga Svenska balettskolan, Timrå gymna-
sieskola, Haganässkolan i Älmhult.  
626 Flertalet av dessa kommenterade det första allmänna och gemensamma gymnasieåret. 
Detta skulle, menade aktörerna, få förödande konsekvenser inte minst för estetiska utbild-
ningar. 
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fritidsprogrammet Falkenbergs gymnasieskola, Falkenberg och Peder Skri-
vares skola i Varberg”, Kollegiet på Malmö borgarskola, Palmcrantzskolan i 
Östersund, Lärarförbundets lärare vid Vipeholmsskolan i Lund, Uvengym-
nasiet i Uppsala, Kvarngymnasiet i Järfälla kommun, Individuella program-
met i Märsta - Sigtuna kommun, Ållebergsgymnasiets skolutvecklingsgrupp 
i Falköping, Lerums gymnasieskola, Jenny Nyströmsskolan i Kalmar och 
Lärare vid Vingagymnasiet Centrum Väst Göteborg. 

Övriga (7 st) 

I denna kategori samlas 27 yttranden, varav 12627 st enbart kommenterade 
gymnasiebibliotekens framtida roll. Av återstående 14 var det åtta628 som inte 
kommenterade förändringen av iv, medan övriga sju629 hade någon form av 
synpunkter. Några av dessa agerade således som enskilda personer och jag 
har i stället för att använda deras namn valt att hänvisa till den yrkesroll de 
menar sig ha samlat sina erfarenheter ifrån (t.ex. lärare). 

Del 2: Svarsinnehåll 
Kapitlets andra del bygger för tre aktörsgrupper på kvantitativa samman-
ställningar av de vanligast förekommande svaren. Dessa redovisas nedan i 
tabellform och med bifogade typexempel i varje kategori. För att räknas till 
vanligt förekommande måste svaret ha funnits i minst 25 % av svaren.  

A. Kommuner och kommunförbund 
Sammanlagt omfattade denna kategori ursprungligen 84 aktörer. Vid en 
närmare genomgång av aktörernas svar visade det sig att landstingens avvek 
avsevärt från kommunernas. De levererades helt enkelt ur ett annat perspek-
tiv. Förvisso uttalade de sig i egenskap av utbildningsanordnare när det gäll-
de t.ex. vårdutbildningar och naturbruksutbildningar, men vid en jämförelse 
med hela materialet är det tydligt att dessa yttranden inte har samma iscen-
sättande perspektiv som kommunerna. Eftersom det står klart att det inte 
                                 
627 Växjö gymnasiebibliotek, Länsbiblioteket i Stockholms län, Gymnasiebibliotekarierna i 
Skåne län och Kristianstads gymnasiebibliotekarier, Gymnasiebiblioteken i Uppsala, Halm-
stad stads- och gymnasiebibliotek, Gymnasiebibliotekariegruppen i Örebro län, Sundsta-
Älvkullegymnasiet - företrädare för bibliotek, Gymnasiebibliotekarierna i Kalmar län, Gym-
nasiebiblioteken i Norr- och Västerbotten, Skolbibliotek Öst, Gymnasiebibliotekarierna i 
Dalarnas län, Gymnasiebiblioteken i Västra Götaland 
628 Sveriges fritids- och kulturchefsförening, Privatpersoner om rätt att avstå undervisning mot 
samvetsbetänkligheter etc, Universitetslektor om juridik i gymnasiet, F.d. rektor om livskun-
skap, Lärarstuderande om betyg, Humanisterna, Demokratiforum, Svenska klassikerförbun-
det. 
629 Riksförbundet hem och samhälle, Professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, Vård-
pedagog, DAKS - föreningen för en demokratiserande och aktiverande skola, Karaktärs- och 
kärnämneslärare, Ekumeniska skolpolitiska gruppen, lärare på Medieprogrammet. 
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heller var dessa aktörer som regeringen avsåg när den senare förhöll sig till 
remissopinionen har jag valt att koncentrera framställningen till yttranden 
från kommuner och kommunförbund.630 Trots denna reducering är kategorin, 
med sin 79 enskilda aktörer, den mest omfattande. I det följande är resultaten 
omvandlade till diagramform: 
 

 
Figur 18: Remissvar från kommuner fördelade utifrån vanligast förekommande 
kommentar. 

Avfiguren framgår att fyra slags kommentarer förekom i mer än 50 
procent av svaren. Närmare 80 procent av kommunerna hade med 
kommentarer som pekade på de ekonomiska konsekvenserna och 70 
procent uppmärksammade implementeringen samt konsekvenserna för 
den heterogena elevgruppen på iv. Lika många kommenterade befint-
lig iv-verksamhet, medan betydligt färre aktörer uppmärksammade de 
pedagogiska konsekvenserna. Jag har dock valt att ta med denna 
svarskategori ändå. Det var ju trots allt en tredjedel (34,6 procent) av 
kommunerna som uppmärksammade detta. En fjärdedel (25,6 procent) 
kommenterade också grundskolans ansvar. I genomgången nedan be-
handlas kategorierna något mer utförligt. Självfallet är inte detta kate-
gorier som står helt isolerade från varandra, utan är mina konstruktio-
ner för att kunna återge materialet och kommunicera svarsbilden. De 

                                 
630 För att vara konsekvent i detta tar jag endast med Svenska kommunförbundet i analysen, 
inte Landstingsförbundet, trots att det är samma yttrande. 
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flesta hänger på ett eller annat sätt ihop, något som också blir synligt i 
vissa av de typcitat jag redovisar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den allra vanligaste kommentaren från kommunala aktörer handlade således 
om de ekonomiska konsekvenserna. Det kan tyckas självklart vad en eko-
nomisk kommentar egentligen omfattar. Jag har emellertid valt att skilja 
mellan implementeringskostnader och ökade driftskostnader. Den första 
kostnaden upphör efter ett tag, i och med att fortbildning etc. klarats av. Den 
andra avser däremot den allmänna fördyring som förändringarna medför, i 
form av t.ex. utökad studie- och yrkesvägledning. Innevarande kategori gäll-
er i allt väsentligt dessa senare kostnader. Även om det inte alltid är själv-
klart i vilken kategori som ett yttrande om ekonomi skall sorteras in i så är 
det påfallande ofta som kommunerna själva uttrycker skillnaden. Antingen 
talas det om summan 500 miljoner kronor, vilken ofta kopplas till själva 
genomförandet, eller mer allmänt om finansieringsprincipen, d.v.s. att staten 
själv måste stå för de fördyringar som förändringarna innebär och således är 
mer inriktad mot den totala driften. Följande exempel ger en bild av hur ar-
gumentationen kunde se ut: 

Viktigt att notera är att ett effektivt system för att undvika enbart förvaring av 
obehöriga elever kräver stora insatser av resurser för individuellt stöd. Dessa 
resurser har hittills visat sig vara helt otillräckliga. (Västerås stad – citatet är 
fetmarkerat i original) 

I kommitténs förslag är de ekonomiska konsekvenserna, såväl för införande-
perioden som på längre sikt, endast summariskt redovisade. Att den reforme-
rade gymnasieskolan enligt kommitténs förslag skulle kunna bedrivas utan 
ökade driftskostnader är sannolikt inte möjligt. De ökade rättigheter som ele-
ven ges och den försvårade planeringssituation som uppstår för kommunerna 
kommer med stor säkerhet att ge ökade kostnader inte bara initialt utan även 
på längre sikt. Det är därför nödvändigt att staten tillsammans med Kommun-
förbundet kontinuerligt följer upp kommunernas kostnader för reformen och 
säkerställer att finansieringsprincipen fullt ut tillämpas. (Vetlanda kommun) 

Förbunden bedömer det som helt orealistiskt att en ändring av verksamheten i 
sådan riktning kan göras utan betydande resursförstärkning till skolan. Detta 
bör i stället ses som en ny reform där man får räkna med ett tillkommande re-
sursbehov på i storleksordningen 35 000-40 000 kronor per elev och år. Det 
handlar därmed sammantaget om en resursförstärkning på i storleksklassen 
drygt en halv miljard kronor. (Svenska Kommun och Landstingsförbundet) 

Kommunens utökade skyldigheter leder till ökad kostnad vilken måste räknas 
in i bedömningen av den samlade kostnaden för den nya gymnasiestrukturen. 
(Karlstads kommun) 
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Implementering 

Kommentarer i denna kategori handlade om själva genomförandefasen, om 
vad som borde eller förmodades hända när förändringarna skulle sjösättas. 
Med en terminologi hämtad från Borlänge kommun kan innehållet samman-
fattas med att förslaget av många verkade upplevas som positivt, men inte 
helt enkelt att genomföra. Men vad var det egentligen som ansågs som så 
bekymmersamt? För att komma åt detta valde jag att bryta ned implemente-
ringskategorin ytterligare.  

 
Figur 19: Kommunernas svar gällande implementering. 

Av diagrammet framgår det tydligt att den vanligaste implementeringskom-
mentaren handlade om ekonomin. Av alla dem som kommenterade imple-
mentering förekom ekonomiska kommentarer i mer än 50 procent av fallen. 
Det handlade för det mesta om att kommunerna var osäkra på om kommittén 
räknat rätt, eller säkra på att den räknat fel. Den mest ovanliga kommentaren 
inom kategorin var att de avsatta medlen var tillräckliga, men i det enda fall 
där det förekom så preciserades också hur mycket aktören förväntade sig att 
få av den totala kakan. Knappt en tredjedel pekade på vikten av kompetens-
utveckling och 16 procent tog upp tidsaspekten. Typexempel inom respekti-
ve underkategori är: 

Resurser631 

De ekonomiska konsekvenserna av gymnasiekommitténs förslag är inte till-
räckligt belysta. Vi är allvarligt oroade. Mycket behöver ändras i gymnasie-
skolan…Det kostar betydligt mer än vad som föreslås i förslaget. För övrigt 
kommer den föreslagna reformen att kosta mer pengar i drift, som vi förutsät-
ter att staten står för…(Norrtälje kommun – alternativ 1) 

                                 
631 Fler exempel återfinns inom de båda övriga kategorierna. 
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Mycket mer resurser måste anslås av staten för att dels införa reformen och 
dels för att bekosta driften av det nya gymnasiet! (Norrtälje kommun – alter-
nativ 2 – citatet är kursiverat i original) 

Kommittén föreslår att 500 miljoner skall anslås för genomförande av kom-
mitténs förslag. Det innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund får ca 5 mil-
joner. Vi anser att genomförande bör kunna genomföras för dessa medel. 
(Kalmarsunds gymnasieförbund) 

Kompetensutveckling 

Nämnden anser att en utveckling av PRIV i syfte att omfatta en större elev-
grupp dels förutsätter att gymnasieskolorna förstärks med den breda kompe-
tens som för närvarande endast finns på det individuella programmet dels ges 
ökade ekonomiska förutsättningar för erforderlig förstärkning av stöd… (Ny-
köpings kommun) 

Resurser måste finnas för lokaldispositioner, kompetensutveckling och im-
plementeringsinsatser. Det är av största vikt att alla som arbetar i skolan 
kommer med i arbetet. (Fagersta kommun) 

Gymnasiekommittén anger att lärarlagen i den framtida gymnasieskolan ska 
förstärkas med den kompetens som idag finns på de individuella program-
men. Detta är inte tillräckligt för att kunna ge elever med studiesvårigheter ett 
individuellt anpassat stöd. Här behövs omfattande kompetensutvecklingsin-
satser för gymnasieskolans personal. (Strömsunds kommun) 

Tid 

Med erfarenhet av reformen 1992-94 vill vi understryka att det är bra att den-
na gång en längre implementeringstid föreslås. För att implementeringen ute 
på skolorna ska bli framgångsrik måste huvuddelen av resurserna för genom-
förandet tilldelas kommunerna. (Skövde kommun) 

Trots att man i utredningen insett behovet av en lång förberedelsetid för ge-
nomförandet av reformen vill vi understryka vikten av att man på alla nivåer 
får tid att förbereda sig inför förändringarna. (Pajala kommun)  

Det är av yttersta vikt att skolans personal ges den tid som är nödvändig för 
kompetensutveckling för att klara sin del av implementeringsarbetet. (Hu-
diksvalls kommun m.fl.) 

 

Konsekvenser för eleverna 

Kommentarer inom ramen för denna kategori har det gemensamt att de 
uppmärksammade eleverna på iv. Det handlar ytterst om att denna elevgrupp 
ansågs mycket heterogen och många pekade på att det troligtvis skulle bli 
problematiskt och närmast omöjligt för alla obehöriga elever att klara att 
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båda läsa in gymnasiet och komplettera grundskoleluckorna samtidigt. Pro-
blemet är således, som bl.a. Pajala kommun framhöll, de elever som inte 
klarade av att följa ett nationellt program. För dessa måste det även fortsätt-
ningsvis finnas möjlighet till alternativa lösningar. Risken var annars att 
elevgruppen kunde halka efter och förlora det lilla självförtroende den hade 
kvar. Flera befarade också att elevgruppen kunde komma att utgöra ett b-lag 
på de nationella programmen och deras skilda problematiker osynliggöras i 
mängden elever på nationella program. Exempel är: 

En svaghet i betänkandet är att förslagen inte i tillräcklig omfattning tar hän-
syn till de elever som saknar studiemotivation. Botkyrka kommun anser att 
gymnasiekommittén inte beaktat denna grupp ungdomars särskilda situation 
och behov. (Botkyrka kommun) 

Skellefteå kommun vill visa på ett problem som ej nämns i gymnasiekommit-
téns förslag, på de ungdomar som under sin tonårstid tillfälligt eller mera 
långvarigt visar symptom av psykosocial karaktär. Här återfinns även drogre-
laterade problem. Dessa ungdomar har skolan idag svårt för att ge de stöd de 
faktiskt behöver. Samverkan med andra är ett måste, nämnas kan sociala 
myndigheter, BUP, polis och arbetsförmedling. Denna samverkan som utförs 
i syfte att ge ungdomar de stöd de behöver kräver också resurser. (Skellefteå 
kommun) 

Samtidigt är det ett förslag som förpliktigar och barn- och ungdomsnämnden 
ställer sig tveksam till om det är ett realistiskt alternativ för alla elever. Vi an-
ser att kommittén lite för lättvindigt glider över problematiken med eleverna 
på individuellt program. Det är för enkelt att tro att alla elever blir hjälpta ge-
nom att de skrivs in i en sektor.(Sundsvalls kommun) 

Konsekvenser för befintliga modeller gällande iv 

Oavsett om kommunerna i allmänhet var positivt inställda till förslaget eller 
avstyrkte det finns det en trend att det framgångsrika arbetet i den egna 
kommunen lyftes fram. Det ansågs också viktigt med den kommunala frihe-
ten och att även fortsättningsvis få utforma sina egna modeller. Flera uttala-
de som t.ex. Malmö stad att det viktiga måste vara att kvaliteten på pro-
grammen utvecklas, inte med nödvändighet att det måste byggas upp en ny 
organisation, oavsett om den befintliga verksamheten fungerade bra eller 
inte. Andra uttryckte farhågor för att de goda miljöer som upparbetats skulle 
kunna gå om intet, eftersom det skulle bli svårt att återskapa den specifika 
iv-kompetensen inom ramen för den nya gymnasieskolan. Kommentarerna 
hängde av naturliga skäl ofta samman med identifierandet av den heterogena 
elevgruppen, där det även i framtiden förutsattes att många skulle komma att 
behöva olika former av särlösningar. Många pekade på att problemen skulle 
finns kvar, även om iv avskaffades, och att de upplevde en osäkerhet inför 
framtiden, inte minst i tider av knappa resurser. Flera ville låta iv finnas kvar 
i sin helhet. Exempel är: 
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Vår uppfattning är att det med säkerhet kommer att behövas ett litet IV i alla 
fall för de elever som av olika skäl inte kan/vill söka en sektor. Nuvarande 
IV-personalens kompetens och förmåga att skapa trivsel och ge sina elever 
såväl självförtroende som social kompetens blir svår t att tillvarata ute i sek-
torerna. (Enköpings kommun) 

Kommunerna bör i stället ges förtroende att organisera en studiegång för de 
preliminärt antagna eleverna utifrån deras behov och kommunens förutsätt-
ningar förslagsvis enligt det PRIV-koncept som genomförs inom Värnamo 
kommun. (Värnamo kommun) 

Vi anser att slopandet av det individuella programmet är till nackdel för 
många elever. Vi har satsat stora resurser på att utveckla och bygga upp fun-
gerande individuella program med mycket värdegrundsarbete och social trä-
ning och dessa inslag riskerar nu att minska för de elevgrupper som bäst be-
höver detta. (Valdemarsviks kommun) 

Pedagogiska konsekvenser 
Förslaget att integrera obehöriga elever med övriga skulle, enligt de kommu-
nala aktörerna, komma att innebära stora omställningar vad det gällde det 
pedagogiska arbetet på gymnasieskolans ordinarie utbildningsvägar. Det 
handlade om lärarnas förändrade uppdrag, om vikten av specialpedagogisk 
kompetens, behov av studie- och yrkesvägledning med mera. Denna kategori 
kan således länkas till det uppmärksammade behovet av fortbildningsinsatser 
som redovisades inom ramen för kategorin implementering. Att de föreslag-
na förändringarna förväntades leda till omfattande pedagogiska konsekven-
ser tycktes således många aktörer vara överens om. Samtidigt rådde det de-
lade meningar om denna påtvingade förändring ansågs önskvärd eller inte. 
Nyansskillnaden mellan Nyköpings och Norrköpings kommentarer kan illu-
strera skillnaden. Där den förra kommunen markerade att gymnasieskolans 
personal och ledning är i ett stort behov av strukturellt lugn för att kunna 
fokusera utvecklingen av det inre arbetet, betonade den senare att frågan om 
det kompensatoriska uppdraget ständigt måste hållas levande och ingå i ett 
pedagogiskt och metodiskt förnyelsearbete. Typexempel är: 

Detta är dock en av de verkligt stora utmaningarna för gymnasieskolorna. Det 
gäller att ta tillvara all den positiva kraft som utvecklats inom det individuella 
programmet, så att de preliminärt antagna eleverna inte erbjuds särlösningar 
och blir exkluderade i mindre grupper med dåliga arbetsvillkor. Det är sällan 
innehållet och kunskapsnivåerna som eleverna inte klarar, utan den miljö och 
den form i vilken lärandet försiggår på de vanliga gymnasieskolorna. Stads-
kansliet vill betona vikten av att det genomförs omfattande informations- och 
kompetensutvecklingsinsatser om detta skall lyckas. (Göteborgs stad) 

Vi förutser att det kommer att krävas mycket stöd och resurs ute i sektorerna 
när obehöriga elever antas preliminärt och både ska hänga med i sektorns 
kurser och helst också bli grundskolebehöriga. Konsekvensen kommer att bli 
att vi får många elever med anpassade individuella studieplaner, vilket kom-
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mer att kräva ytterligare studievägledarresurs. Bristen på utbildade specialpe-
dagoger är ett reellt hot och det är dessutom dyrt att kompetensutveckla ett 
stort antal lärare i specialpedagogik. (Enköpings kommun) 

En nödvändig förutsättning för ett positivt genomförande av den nya gymna-
sieskolan är att dagens IV-resurser kan tas tillvara, i form av personal, kun-
nande och specialkompetens samt alternativa utbildningsmetoder och peda-
gogik. Den nya gymnasieskolan ska klara av att erbjuda alla elever, och i 
synnerhet de som haft problem i grundskolan, en utbildning som intresserar 
dem. Eleverna ska få chansen att så långt möjligt slutföra studierna utifrån 
individuella förutsättningar och behov. Detta kräver att skolan omfattar ett i 
grunden inkluderande synsätt. För att kunna nå målet krävs kompetensut-
veckling, resurser och stöd för framför allt många lärare på nationella pro-
gram, för att dessa ska kunna möta gruppen preliminärt antagna. (Örebro 
kommun) 

Grundskolans ansvar 

Kommentarer inom denna kategori handlar om att de föreslagna förändring-
arna inom iv måste länkas samman med utvecklingen i grundskolan. Risken 
skulle annars kunna bli, som bl. a. Alvesta kommun påpekade, att grundsko-
lans problem bara skjuts över till gymnasieskolan. Förutom att grundskolan i 
denna mening utkrävdes ett ansvar, så ansågs förslaget också sända fel sig-
naler till grundskolan, framför allt i form av minskad studiemotivation. Som-
liga diskuterade att orsakerna till att gruppen på iv är så stor måste utredas 
bättre och öppnade därmed för alternativ till såväl iv, som avveckling av iv. 
Vissa gick så långt som att argumentera för att om bara grundskolan klarade 
sitt uppdrag, så skulle det inte behövas något individuellt program. Typex-
empel är: 

Att ge elever med dåliga förkunskaper tillträde till de nationella program-
men/sektorerna gagnar vare sig dessa elever eller övriga elever, utan förslaget 
förefaller endast ämnat att sopa problemet under mattan. Nacka kommun an-
ser att kommittén borde ha gjort en tydlig analys av varför så många som 
drygt var tionde elev inte är behöriga till gymnasiet. Det är på grundskolan 
som insatser måste sättas in så tidigt som möjligt för att stödja elever som har 
svårigheter. Sänkta krav på gymnasiet hjälper ingen. (Nacka kommun) 

Kommittén föreslår att obehöriga elever ska kunna bli preliminärt antagna 
och få börja på det gymnasieprogram där han eller hon vill. Nämnden vänder 
sig mot detta. Det går inte att studera på gymnasiet utan att kunna läsa, skriva 
och räkna…Och hur ska svaga elever, som det här oftast gäller, kunna orka 
med att både komplettera sina grundskolebetyg och följa sin valda sektor 
samtidigt!? Vi vill behålla förkunskapskraven och sätta in resurserna i grund-
skolan. Stödet skall där sättas in tidigt. Det är både mänskligare och mer eko-
nomiskt att lära elever läsa och skriva när de är små än när de är tonåringar. 
Många borde också erbjudas ett extra år i grundskolan… (Lunds kommun) 
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Vi anser att grundskolan borde ha ett än tydligare uppdrag att se till att ele-
verna innan de lämnar grundskolan har de kunskaper som är nödvändiga för 
att klara gymnasieskolan. Vi tror att en tydligare gränsdragning mellan 
grundskolans och gymnasieskolans ansvarsområden är nödvändig. Om 
grundskolan har ett tydligt uppdrag att förse eleverna med de kunskaper som 
är nödvändiga för att klara gymnasieskolan och också ges resurser för att kla-
ra denna uppgift, så kan mycket väl det Individuella programmet slopas. 
(Tranemo kommun) 

B. Arbetsmarknadsparter och branscher 

Denna aktörskategori utgör med sina 34 enskilda aktörer den näst största. 
Jag har precis som i fråga om de kommunala aktörerna sammanställt samtli-
ga aktörers svar och omvandlat de vanligast förekommande kommentarerna 
till diagramform:  
 

 
Figur 20: Remissvar från arbetsmarknadsparter och branscher fördelade utifrån 
vanligast förekommande kommentar. 

Den allra vanligaste kommentaren var att det inte är gymnasiet som bär hu-
vudansvaret för det stora elevantalet utan godkända betyg. Det är grundsko-
lan. Detta framhölls av 67 procent av aktörerna. Orsaken till att jag i tabellen 
valt att kalla denna kategori för grund- och högskola är att ett alternativt sätt 
att uttala denna kommentar var att peka på gymnasieskolans placeringsreali-
tet, mellan grund- och högskola. Relationen mellan gymnasieskolan och 
nästföljande steg går igen i den näst vanligaste kategorin, anställningsbarhe-
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ten som kommenteras av 65 procent.632  Kommentarer gällande elevgruppen 
på iv och betydelsen av programmet som sådant förekom i 63 procent av 
fallen. Det jag tidigare kallade för pedagogiska konsekvenser har jag här 
benämnt lärare, eftersom kommentarerna är betydligt mer fokuserade på 
lärarperspektivet, inte den allmänna undervisningssituationen. Sådana kom-
mentarer förekom hos drygt 40 procent, medan resursfrågan endast kom-
menterades av 32 procent. Att notera är att fyra av de vanligaste svaren före-
kom i mer än 60 procent hos aktörerna. 

Grundskolans ansvar 

Det vanligaste svaret handlade således om att det inte är gymnasieskolan 
som bär ansvaret för grundskolans misslyckande. Svaret kan emellertid leve-
reras ur olika perspektiv. Det vanligaste var avnämarperspektivet, att som 
exempelvis Svenskt Näringsliv kommentera att problemen transporteras 
vidare i utbildningssystemet. Gymnasieskolan måste enligt detta sätt att ar-
gumentera helt enkelt få inrikta sig på sitt uppdrag, att förse eleverna med 
rätt förkunskaper för studier eller yrkesliv. Bland svaren förekom emellertid 
också sådana, som likt Kommunalarbetareförbundet, uppmärksammade detta 
ur ett elevperspektiv. Det är inte eleverna som misslyckats utan grundskolan. 
Där finns också sådana som, likt Sveriges frisörföretagare, argumenterade ur 
ett verksamhetsperspektiv. Det går helt enkelt inte att slopa iv om inte 
grundskolan tar ett större ansvar. Här är några typexempel: 

En av tio elever saknar idag behörighet till gymnasiet och drygt 15 % av ele-
verna i gymnasiet går det individuella programmet. Det är ett underkännande 
av grundskolan. Resurser bör sättas in så tidigt som möjligt i grundskolan, för 
att elever i behov av särskilt stöd ska ges en rimlig lärosituation och en chans 
att tillgodogöra sig studierna. Att ta bort det individuella programmet och 
sänka kraven på behörighet är ett sätt att söka dölja grundskolans misslyck-
ande. (Företagarna) 

Gymnasieskolan befinner sig i en skärningspunkt mellan olika skolformer 
och verksamheter där flera olika behov och krav skall tillgodoses. (TCO) 

För att öka möjligheten till framgångsrika gymnasiestudier är det nödvändigt 
att hitta lösningar som leder till att betydligt flera elever lämnar grundskolan 
med tillräckliga kunskaper för att studera vidare. Det individuella program-
met har blivit ett av de största programmen i gymnasieskolan vilket är myck-
et allvarligt. Vi föreslår att resurser förs över från det individuella program-
met till grundskolan, som borde ha det fulla ansvaret för att eleverna uppnår 
behörighet till gymnasieskolan. (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd m.fl.) 

                                 
632 Denna siffra skulle ligga på 74 % om jag endast räknat med branscherna. Även om detta är 
intressant har jag valt att lägga analysen på en mer aggregerad nivå för att inte fastna i detal-
jerna. De stora trenderna är ändå tydliga. 
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Anställningsbarhet 

Redan i den tidigare svarskategorin nämndes att gymnasieskolan har ett an-
svar att leverera kompetenta yrkesarbetare eller blivande högskolestudenter, 
men då som en orsak till att grundskolan måste ta sitt ansvar. Här är det 
emellertid själva anställningsbarheten som står i fokus. Motorbranschens 
yrkesnämnd var bara en av dem som påpekade vikten av att ha en utbildning 
som motsvarar de krav som framtiden kommer att ställa på de ungdomar 
som träder in på arbetsmarknaden. Självfallet är det så att denna typ av 
kommentar hade förekommit även om avvecklingen av det individuella pro-
grammet inte funnits med som en del av betänkandet. Det ligger framför allt 
i branschorganisationernas intresse att påtala. Jag har emellertid valt att ock-
så sätta den i samband med utvecklingen av iv, eftersom det är så tydligt att 
aktörerna menar att gymnasieskolan måste få syssla med just gymnasieut-
bildning. Antingen är det grundskolans uppgift att leverera ett tillräckligt 
gott underlag, eller så bär de kompensatoriska insatserna ske på det indivi-
duella programmet. Typexempel är: 

I detta sammanhang är det av yttersta vikt att vi har ett gymnasialt utbild-
ningssystem som attraherar och ställer krav på ungdomarna att satsa på sin 
studietid såväl i grundskolan som i gymnasieskolan. I det sammanhanget är 
det viktigt att vi har en utbildning som motsvarar de krav som framtiden 
kommer att ställa på de ungdomar som träder in på arbetsmarknaden. (Me-
tallgruppens Utbildningsråd) 

Eleverna måste under sin gymnasietid få sådana yrkeskunskaper att de blir 
anställningsbara i företagen. I betänkandet konstateras att en ökande del av 
yrkesutbildningen sannolikt kommer att ligga på eftergymnasial nivå i fram-
tiden. Vi delar denna uppfattning men vill samtidigt peka på att de små före-
tagen inte har förutsättningar att ta på sig en roll som utbildare. Det är därför 
viktigt att yrkesutbildningen i gymnasieskolan har en sådan kvalitet att de 
mindre företagen, utan att behöva grundutbilda elever, kan anställa elever och 
i företagen ge dem den färdigutbildning som yrket kräver. (ECY) 

Gymnasieskolan skall enligt kommitténs förslag inte bara kompensera de 
kunskapsbrister som eleverna har när de kommer till gymnasieskolan. Den 
skall också vara en kreativ plantskola gentemot högskola och universitet för 
att nå regeringens mål att minst 50 procent av ungdomskullen skall gå vidare 
till högskolan före 25 års ålder. Arbetslivet ställer också krav på att elever har 
en kunskapsnivå som innebär att de är anställningsbara när de slutar gymna-
sieskolan. (Lärarförbundet) 

Elevgruppen 

Precis som de kommunala aktörerna uppmärksammade arbetsmarknadspar-
ter och branscher den heterogena elevgruppen på iv. Oavsett alla intentioner 
om integrering kommer det alltid att finnas elever som inte vill eller klarar 
av att gå på de nationella programmen. Många uppmärksammade, som Ut-
bildningsrådet för hotell och restauranger, att elever med särskilda behov av 
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stöd har möjlighet att uppnå undervisningens mål t.ex. genom arbetsplatsför-
lagd undervisning. En annan kommentar som syftade på de specifika beho-
ven handlar om det orimliga i att genomföra förändringen så länge som 
elevgruppen är så pass stor. Risken skulle finnas att eleverna, precis som 
tidigare i historien, hamnar i gränslandet mellan arbetsmarknads- och utbild-
ningspolitik. 

Tanken är god i sig, men tidpunkten att genomföra den är helt fel. Så länge 
15 procent av eleverna i gymnasieskolans första årskurs går på det individu-
ella programmet, behövs detta för att förbereda eleverna för studier på en sek-
tor. Eleverna på det individuella programmet kräver kompetens och resurser. 
De mår bra av att gå där och de flesta trivs. Därför bör man ta tillvara de po-
sitiva erfarenheter som finns från dagens IV och PRIV och föra in dem i den 
nya gymnasieskolan. (Svenskt Näringsliv) 

Det kommer att finnas elever som väljer mera praktiska utbildningsvägar 
inom gymnasieskolan och inte direkt kommer att gå vidare till högskoleut-
bildning. För dessa elever är det viktigt att de, utöver allmänbildning, erhåller 
en yrkesutbildning som kvalificerar dem till anställning eller till tillträde till 
mer kvalificerad yrkesutbildning än vad gymnasieskolan kan erbjuda. (LR) 

Det är för ungdomarna viktigt att inte hamna i ett eventuellt glapp mellan ut-
bildnings- och arbetsmarknadspolitiken. (LO) 

Iv (vikten av att tillvarata upparbetad kompetens) 

Kommentarerna gällande verksamheten vid de individuella programmen 
handlade i huvudsak om positiva erfarenheter av programmet och vikten att 
ta dessa tillvara. Bland kommentarerna finns de som likt Lärarförbundet 
påpekade att det även fortsättningsvis kommer att föreligga ett behov av en 
särskild organisation för elever med stort behov av stöd i mindre grupper, 
liksom för elever som inte klarar gymnasieskolan trots omfattande stöd. Där 
finns också de som menar att problemen så småningom kommer att ebba ut, 
om grundskolan tvingas leva upp till sitt ansvar. Under övergångsperioden 
kan iv fungera som en lösning på innevarande problem. 

De av kommittén förordade förslagen, som alla inriktar sig på att så många 
som möjligt ska nå så långt som möjligt i sina gymnasiestudier, är helt i linje 
med LO:s grundläggande syn. Detta utesluter inte möjligheter för de skolor, 
som idag driver en framgångsrik verksamhet för de elever, som behöver indi-
viduella program för sin kunskapsutveckling, att fortsätta det arbetet. Den 
enda begränsningen är, att man inte med automatik kan bedriva verksamheten 
i speciella grupper. Det kommittén föreslår kommer att ställa gymnasieskolan 
inför stora utmaningar. Det är därför viktigt, att skolan ges resurser och möj-
ligheter att bedriva det utvecklingsarbete som den nya gymnasieskolan krä-
ver. (LO) 

Det är dock nödvändigt att även i fortsättningen ha en särskild organisation 
för elever med stort behov av stöd i mindre grupper liksom för elever vilka 
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inte klarar gymnasieskolans utbildningar trots omfattande stöd. Formerna för 
detta behöver utvecklas för att motverka omfattande avhopp från gymnasie-
skolan. Det är därför viktigt att det finns en organisatorisk plattform med sär-
skilt ansvar för de elever som har störst behov av stödåtgärder. Den kunskap 
och kompetens som idag finns på det Individuella Programmet måste också 
tas tillvara i en miljö som möjliggör fortsatt utveckling. (TCO) 

Dessutom anser Metallgruppens Utbildningsråd, trots att vi har kritik mot det 
individuella programmet, att det vore värt att pröva att låta det individuella 
programmet få fortsätta att utvecklas med de kommuner som har väl funge-
rande lösningar som förebild. Målsättningen måste självklart vara att proble-
met med obehörighet till gymnasieskolan på lång sikt måste lösas i grundsko-
lan samt att det individuella programmet successivt ska krympa i omfattning 
och att en utfasning av programmet skall ske. (Metallgruppens Utbildnings-
råd m.fl.) 

Lärare (pedagogiska konsekvenser) 

Som tidigare påpekats handlar denna svarskategori om den förändrade peda-
gogiska situation som väntas uppstå, men att aktörerna här mer tar sig an den 
förväntade förändringen ur ett lärarperspektiv. Annat vore inte att vänta ef-
tersom det bland aktörerna finns två centralorganisationer och två fackför-
bund som organiserar lärare. Bland dessa påpekas inte bara den ökade ar-
betsbördan utan också gränsdragningen för lärarnas professionella ansvar. 
Men i detta är de inte ensamma. Bland flera påpekar t.ex. IT-företagen att 
gymnasielärarna redan i dag har en svår undervisningsuppgift med en stor 
spännvidd när det gäller elevernas förkunskaper vid gymnasiestart och att 
denna skulle öka med slopade behörighetsregler: 

Att genomföra en skolreform är en stor sak, inte minst för den personal som 
skall göra allvar av intentionerna. Även om SACO välkomnar flera av kom-
mitténs förslag som steg i rätt riktning, så menar organisationen att flera 
byggstenar måste läggas till dessa, innan det är motiverat att spänna krafterna 
för att genomföra en reform. En av dessa är skollagen, där bekräftelsen av 
skolledarnas och lärarnas professionella ansvar och utrymme är ett viktigt 
element. (SACO) 

Vi ser stora svårigheter med att det skall kunna genomföras i elevens valda 
sektor. Det förutsätter att det finns personal som har de kunskaper och erfa-
renheter som krävs för att motivera och stimulera samt övervaka dessa elever 
inom varje sektor. Frågan är hur det gagnar kvaliteten i gymnasieskolan, när 
de elever som inte är behöriga till att söka en sektor kommer att kräva ökade 
lärarinsatser för att hålla jämna steg med behöriga elever. (Sveriges Hant-
verksråd, Sveriges Frisörföretagare) 

När elever inte har fullföljt sina studier på grundskolan medför det en ökad 
belastning på gymnasieskolans personal, som tvingas att anpassa undervis-
ningen också för de som saknar en nödvändig grund för gymnasiestudier. För 
de elever som, trots insatser i grundskolan, inte klarar intagningskraven får 
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man hitta effektiva lösningar som bygger på goda exempel inom dagens indi-
viduella program. (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) 

 

Resurser 

Kommentarer om behovet av ekonomiska resurser kommer således först på 
sjätte plats. Cirka en tredjedel kommenterade resursernas betydelse. Detta 
skiljer sig avsevärt från kommunernas höga andel. Kommentarerna kunde 
dock se helt olika ut. Somliga påpekade likt SACO att kommunerna har ett 
begränsat skatteutrymme och att det kan finnas en svårighet generellt att få 
den ekonomiska ekvationen att gå ihop. Andra var mer inriktade på vilka 
som skulle komma att drabbas om resurserna blir otillräckliga. En del peka-
de på konsekvenser för eleverna, andra för lärarna och ytterligare andra på 
dem som står som mottagare av skolans bristande resultat. Exempel är: 

Helt avgörande för att detta ska fungera är emellertid att eleverna erbjuds en 
individuell studieplan och ges det lärarstöd som krävs. Hur detta ser ut i olika 
kommuner bör noggrant följas upp. Följer inte resurser med förslaget riskerar 
alla elever att bli förlorare, såväl de studiemotiverade som de mindre studie-
motiverade. (Företagarna) 

Det ställs orimligt höga krav på gymnasieskolan och dess lärare om de skall 
fungera som en buffert gentemot både lägre och högre stadier utan att det får 
konsekvenser i form av kostnadsökningar. TCO gör den bedömningen att ett 
utökat ansvar med bristande resurser kommer att medföra både arbetsmiljö-
konsekvenser och lägre måluppfyllelse. (TCO) 

Med erfarenhet från den förra förändringen i samband med reformerna av 
gymnasieskolan då kompetensutvecklingen av lärarna var otillräcklig finns 
anledning att en extra gång se över de medel som ställs till förfogande för att 
nå målen med bibehållen kvalitet. (Kommunala yrkesnämnden) 

C. Universitet och högskolor samt relaterade myndigheter  
21 universitet, högskolor eller relaterade myndigheter inkom med svar på 
kommittébetänkandet. Omfattningen gör att jag även här valt att samman-
ställa de vanligast förekommande argumenten i ett diagram.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 431 

 

 
Figur 21: Remissvar från universitet och högskolor fördelade utifrån vanligast före-
kommande kommentar. 

Den överlägset mest förekommande kommentaren gällde kvaliteten på gym-
nasieskolans utbildning. Hela 81 procent påtalade vikten av att gymnasiesko-
lan bedriver just gymnasieutbildning som är tillräckligt god för att svara mot 
de krav som universitet och högskolor ställer. Av samma anledning och mot 
bakgrund av att regeringen haft som mål att 50 procent av en årskull skall 
läsa vidare på högre utbildningar krävde 57 procent att det borde föreligga en 
bättre samverkan mellan involverade aktörer. 52 procent kommenterade elev-
gruppen på iv, medan ”endast” 29 procent kommenterade iv-verksamheten som 
sådan. Däremot kommenterade nära hälften av aktörerna implementeringen 
av reformen och 38 procent uppmärksammade de pedagogiska konsekven-
serna.  

Kvalitet på gymnasiet 

Den allra vanligaste kommentaren från universitet och högskolor gällde oron 
för att gymnasieskolans utbildningsnivå sjunker. Umeå universitet pekade 
t.ex. på att detta var fallet redan i dag och att man inte kunde se hur den före-
slagna gymnasieskolan skulle medföra ökade reella förkunskaper hos de 
studerande. Snarare konstaterades en svårighet i att kunna förena djup och 
bredd. Att lägga ned det individuella programmet och låta de obehöriga ele-
verna integreras med övriga sågs som ett direkt hot mot kvaliteten. Föränd-
ringarna skulle därmed äventyra kvaliteten också på högskolans utbildning-
ar. 
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I ett AVNÄMARPERSPEKTIV befarar Linköpings universitet att de som 
går ut den nya gymnasieskolan inte kommer att ha kunskaper som är tillräck-
liga för en högskoleutbildning av dagens standard och kvalitet, eller för ett 
direkt inträde i yrkeslivet. (Linköpings universitet) 

Risken är uppenbar att kvaliteten sjunker på gymnasieutbildningen och att de 
aktuella eleverna får sämre möjligheter att klara sig än vad som erbjuds inom 
ramen för dagens individuella program som på många håll nu funnit funge-
rande former för en individuellt anpassad utbildning. (Uppsala universitet) 

Högskoleverket anser vidare att kopplingen till högskolan är svag i betänkan-
det och att konsekvenserna för högskoleutbildningen är dåligt utredda. (Hög-
skoleverket) 

En av gymnasieskolans uppgifter är att förbereda eleven kunskapsmässigt in-
för högskolestudier och här finns brister idag. Det märks tydligt på högskole-
nivå…Vi menar att det som eleven inte lyckats uppnå i kunskapsväg på 
grundskolan inte ska hänskjutas till gymnasieskolan och vidare till universi-
tets- och högskolenivå. (Södertörns högskola) 

Samverkan med högskolan 

Om den tidigare kommentarskategorin handlade om sambandet mellan gym-
nasieskolans kvalitet och högskolans, så handlar denna mer renodlat om 
vikten av samordningen inom utbildningssystemet, både när det gäller ut-
bildningsinstanser och olika utredningar. Aktörerna uttryckte ett missnöje 
över att inte ha blivit tillfrågade, eller kände sig förbigångna i ställningsta-
gandet. Särskilt upprörande menade aktörer, som t.ex. Chalmers, att detta var 
då regeringen hade som målsättning att 50 procent av eleverna skulle läsa 
vidare i högskolan. Detta borde göra det naturligt att stämma av vilka krav 
som måste ställas på gymnasieskolan. 

Universitetet anser att det är av mycket stor vikt att det sker en samordning 
av dessa olika utredningar. Tyvärr saknas det ett sådant samordnande per-
spektiv i det rubricerade betänkandet. Universitetet ser detta som än mer 
betänkligt eftersom statsmakterna uttalat ett mål om att minst 50 % av de ele-
ver som lämnar gymnasieskolan ska gå vidare till högskolestudier innan 25 
års ålder. Högskolan är således den helt dominerande enskilda avnämaren till 
gymnasieskolan. (Umeå universitet) 

Gymnasiekommitténs betänkande som sådant är skrivet på ett mycket över-
gripande och svepande sätt. Det är mycket svårt att se om intentioner och 
ambitioner i föreslagna förändringar verkligen kan leda i den tänkta riktning-
en…Betänkandet beskriver en omfattande förändring av själva gymnasiesko-
lan, men saknar en analys av  övergången från grundskolan till gymnasiet och 
från gymnasiet till högre utbildning…bristen på helhetsperspektiv 
gör…förslaget…svårt att acceptera. (KTH) 
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Grundskola och universitet behandlas endast kortfattat som underleverantör 
respektive mottagare…Att hantera strukturen för gymnasieskolan i det när-
maste isolerat från utbildningen före och efter synes vara ett fall av subopti-
mering att inte hantera helhet. (Karlstads universitet) 

Inledningsvis finner universitetet det anmärkningsvärt att endast 11 av lan-
dets närmare 40 universitet och högskolor fått betänkandet på remiss. I dag 
går ca 45 % av gymnasieeleverna vidare till högre studier före 25 års ålder 
(och statsmakternas ambition är att denna andel skall öka till 50 %) vilket gör 
högskolan till den enskilt största avnämaren för gymnasieskolans utbildning. 
Mot bakgrund av detta finner universitetet också att samspelet, samt problem 
och möjligheter i övergången, mellan gymnasieskolan och högskolan inte till-
räckligt har analyserats i betänkandet. (Uppsala universitet) 

Konsekvenser för elevgruppen 

En annan vanlig kommentar gällde att omställningen skulle medföra att den 
aktuella elevgruppen drabbades på ett oacceptabelt sätt. Göteborgs universi-
tet ansåg t.ex. att det vore både oetiskt och opedagogiskt att försätta en stor 
grupp elever i situationer där de på förhand är dömda till upprepade miss-
lyckanden och nederlag. Kommentarerna handlade också om åtgärder för att 
på ett bättre sätt kunna tillgodose elevgruppens behov. Typexempel är:   

Vi anser att man inte bör sänka kraven på att få börja på gymnasienivån…Vi 
vet av erfarenhet från antagningen till universitetet att det innebär en svår ex-
tra arbetsbelastning för den enskilde eleven att släpa med sig en "ryggsäck" 
av ouppklarade kurser till nästa nivå. (Karlstads universitet) 

En relativt stor grupp i dagens gymnasieskola finner sina arbetsformer inom 
ramen för det individuella programmet. Det nya förslaget innebär en väsent-
lig pedagogisk utmaning när alla studerande skall ingå i "vanliga" klasser. 
Högskolan ser detta som något positivt men samtidigt ökar risken att de lågt 
studiemotiverade kommer att känna sig ännu sämre rustade än i den gamla 
gymnasieskolan. (Högskolan i Borås)  

Lärarhögskolan vill peka på det faktum att det finns elever som inte önskar 
fortsätta till högskolan och att de också måste få känna tillhörighet och få 
plats inom gymnasieskolan. (Lärarhögskolan i Stockholm) 

Implementering 

Kommentarerna gällande implementeringen handlade förvisso om vikten av 
kompetensutveckling i kommunerna, men som t.ex. Umeå universitet upp-
märksammade, framför allt om möjligheterna för högskolorna att kunna 
förbereda lärarutbildningarna för att kunna ta emot och fortbilda också de 
redan verksamma lärarna. I detta sammanhang uppmärksammades både tid 
för nödvändig förberedelse och resurser för genomförande. Några typexem-
pel är:  
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Utbildningen av gymnasielärare måste anpassas till dessa nya förutsättningar 
i gymnasieskolan parallellt med att redan verksam personal i gymnasieskolan 
ges möjlighet till kompetensutveckling som stöder ett sådant förändringsarbe-
te. (Malmö högskola) 

…kommitténs förslag kommer om det skall genomföras fullt ut att vara re-
surskrävande för både staten och kommunerna pga att förslaget förutsätter en 
omfattande kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare för en fram-
gångsrik implementering. (Mitthögskolan) 

Det betyder att reformen måste ges tid innan den implementeras. Under tiden 
kan det nämligen skapas förutsättningar för den nya kunskapsuppbyggnad 
som krävs genom den fortbildning av lärare som utredningen förutsätter. 
(Göteborgs universitet – Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarut-
bildning) 

Det kommer inte minst att behövas lång tid för eftertanke lärare emellan för 
att reformens syfte ska vara klara för alla innan genomförandet sker. Formu-
leringar om tid för berörda att bli förtrogna med det nya systemet visar också 
på behovet av en lång förberedelsetid. Misstaget med ett för snabbt genomfö-
rande får inte upprepas. Resurstillskott blir nödvändigt både till högskolan 
och andra aktörer i fortbildnings- och utvecklingsarbetet. (Högskolan för lä-
rande och kommunikation) 

Pedagogisk situation (eller pedagogiska konsekvenser) 

Universitet och högskolor uppmärksammade, som jag tidigare beskrivit, den 
heterogena elevgruppen och risken för en kvalitetssänkning på undervis-
ningen på gymnasiet. Relativt många högskolor uppmärksammade i sam-
band med detta undervisningssituationen eller det jag tidigare benämnt i 
termer av pedagogiska konsekvenser. Frågan i fokus är om gymnasieskolans 
kunskapsdifferentiering går att lösa, om det ens är önskvärt att hålla samman 
grupperna och i sådana fall om behovet av kompetensutveckling och för-
stärkning av kompetensen från iv. Mitthögskolan som i övrigt var allmänt 
positivt inställd saknade t.ex. en redogörelse för den pedagogiska idén i be-
tänkandet. Andra exempel är: 

Heterogena grupper kan enligt vår erfarenhet vara berikande för undervis-
ningen, men ju större spännvidden är vad gäller ambitioner och studiefärdig-
heter desto svårare är det att tillgodose varje enskild elevs undervisning enligt 
dennes individuella behov. De lärarresurser som behövs för detta finns dess-
värre inte i dagens gymnasieskola och förslaget kommer därmed inte vara till 
gagn för någon kategori av elever vare sig dessa är studiemotiverade eller ej. 
En sannolik utväg blir att sänka kunskapskraven och detta kommer på sikt att 
spridas även till högskolan. (Chalmers) 

Den preliminära antagningen av elever som saknar behörighet medför att 
dessa elever kommer att finnas på många olika sektorer. De kan där möta lä-
rare som ännu inte har utvecklat kompetens i att i undervisningen arbeta med 
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elever med olika slag av studiesvårigheter eller sociala problem. (Högskolan 
för lärande och kommunikation) 

Att ungdomar med vitt skilda ambitions- och intressenivåer när det gäller teo-
retiska respektive tillämpade studier skall fortsätta i samma klasser är inte 
önskvärt. Lärarna på gymnasiet borde i stället ges bättre förutsättningar till 
god och intresseväckande undervisning genom att få till stånd klassamman-
sättningar som bättre möjliggör detta. (Karlstads universitet) 

IV- vikten av att tillvarata upparbetad kompetens 

Om kompetensen att klara av heterogenitetens ytterligheter inte kan utveck-
las inom den ordinarie gymnasieskolan så ligger det för många nära till 
hands att åberopa kompetensen på det individuella programmet och vikten 
av att denna säkerställs. Högskoleverket menade t.ex. att om iv avskaffas 
formellt, så skulle det komma att återuppstå reellt, men då i än mindre kon-
trollerade former: 

Högskoleverket menar att denna utformning av övergångsreglerna endast 
passar en liten grupp av studiemotiverade elever som har förutsättningar att 
börja sina gymnasiestudier samtidigt som de kompletterar en eller flera av 
grundskolans ämnen. Högskoleverket anser i motsats till kommittén att det 
även i fortsättningen kommer att finnas behov av former för att kunna ta 
emot elever som av olika skäl inte klarar en gymnasial studiegång. Om det 
inte finns något formellt individuellt program kan det hända att ett sådant 
skapas på informella vägar, vilket skulle vara olyckligt. (Högskoleverket) 

Kommitténs förslag förutsätter emellertid att den framtida gymnasieskolan 
förstärks med den breda kompetens som i dag finns inom det individuella 
programmet. Vidare måste flexibla arbets- och synsätt och de otraditionella 
metoder som utvecklats på framgångsrika individuella program utvecklas 
inom ramen för de åtta sektorerna i den framtida gymnasieskolan. Utbild-
ningen av gymnasielärare måste anpassas till dessa nya förutsättningar i 
gymnasieskolan parallellt med att redan verksam personal i gymnasieskolan 
ges möjlighet till kompetensutveckling som stöder ett sådant förändringsarbe-
te. (Malmö högskola) 

Det är viktigt att erfarenheterna av 10 års gymnasium med ett individuellt 
program som alternativ till lokala och nationella program tas till vara i en 
gymnasieskola. Vi finner dock inte att förslaget bäddar för detta utan befarar 
snarare att misslyckandet upprepas. Utredningen anser att elever som saknar 
behörighet skall få en individuell studiegång för att läsa in de ämnen som 
eleven inte har godkänt i samtidigt med den ordinarie gymnasieutbildningen. 
Vi ser inte att detta är möjligt för elever som kanske har många års personliga 
misslyckanden i ryggen. Vi anser det både oetiskt och opedagogiskt att för-
sätta en stor grupp elever i situationer där de på förhand är dömda till uppre-
pade misslyckanden och nederlag. (Göteborgs universitet – Utbildningsve-
tenskapliga fakultetsnämnden) 
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