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Titel  
Det inspekterade stödet 

En studie om Skolinspektionens tillsyn av gymnasieskolors arbete med stödinsatser 

under åren 2014–2016 

 

English title 
The inspected support 

A study of the School Inspectorate's supervision of upper secondary school's work with 

support efforts in 2014-2016 

 

Abstrakt 
Denna studie har haft som syfte att undersöka Skolinspektionens regelbundna tillsyn, 

anmälningsärenden samt beslut om vitesförelägganden under åren 2014-2016. 

Undersökningsområdet har varit gymnasieskolans stödinsatser samt vilka lagändringar 

som sker under 2014 och vilka insatser från Skolverket inom området som sätts in och 

huruvida dessa påverkat utfallet av anmälningar och brister vid Skolinspektionens 

granskning de undersökta åren. Bakgrunden till studien var att det framkom, innan 

2014, en bild ifrån såväl propositioner, Skolinspektionens granskningsrapporter och 

anmälningsärenden, att det fanns brister i gymnasieskolors arbete med stödinsatser. 

Denna studie syftar till att titta på om de ändringar som sker i skollagen ger en 

förändrad bild än tidigare år i Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt 

anmälningsärenden efter 2014 till 2016. Studiens metod har varit en kvalitativ 

dokumentstudie där genom kvalitativ textanalys och induktiv ansats förklaringar sökts 

kring lagändringarnas påverkan vid gymnasieskolan de undersökta åren. Urvalet av 

empiriskt material har i studien varit strategiskt urval där dokument från 

Skolinspektionen, Skolverket samt staten (bland annat regeringsbeslut, rapporter etc.) 

har analyserats och valts ut. För att kunna analysera våra resultat har vi i denna studie 

använt oss av Gadlers (2011) analysmodell kopplat till realiserings- och 

formuleringsarenan och vi har även haft en hermeneutisk utgångspunkt.  

 

I studiens resultat framgår det en ökning i andelen allvarliga brister i arbetet med 

stödinsatser under den undersökta perioden utifrån beslut om vitesförelägganden, samt 

anmälningsärenden, trots att stödmaterial och andra resurser från Skolverket, sattes in 

vid den undersökta perioden. Samtidig framgår det en minskning i brister gällande 

gymnasieskolors arbete med stödinsatser vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn från 

2014 till 2016. Vidare är skyndsam utredning den mest vanligt förekommande bristen i 

såväl regelbunden tillsyn och beslut om vite under 2014-2016. Anledningen till denna 

bild kan ha göra med att det som sker inom formuleringsarenan har svårigheter att 

implementeras inom realiseringsarenan hos enskilda gymnasieskolor. Detta kan bero på 

flera faktorer såsom ekonomiska förutsättningar och politiska beslut. Likväl kan 

implementeringen av förändrade stödinsatser vid gymnasieskolan gjort det svårt för 

enskilda skolor på lokal nivå att tolka vad som avses med lagändringen beträffande 

exempelvis extra anpassningar.  

 

Nyckelord 
Extra anpassningar, Särskilt stöd, Stödinsatser, Skolinspektionen, Tillsyn, 

Vitesföreläggande 
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1 Inledning 
Det är tisdag morgon en kall vårdag i april, året är 2016. I Ekgymnasiets personalrum 

går det att känna en känsla av nervositet och stelhet hos skolans personal. För idag är 

det inte en vanlig dag, idag kommer Skolinspektionen på ett regelbundet tillsynsbesök.  

 

Efter ett flertal intervjuer och lektionsbesök under efterföljande två veckor har 

Skolinspektionen gjort sitt och nu är det en lång väntan till beslutet. Ett beslut som 

beskriver om skolan följer och tolkar de styrdokument som gymnasieskolan vilar på.  

Efter två månader kommer det efterlängtade beslutet. Allting är grönt förutom ett 

område; ”Särskilt stöd och extra anpassningar”. Enligt Skolinspektionens beslut hade 

inte Ekgymnasiet skyndsamt utrett elever som är i behov av särskilt stöd. 

Åtgärdsprogrammen hade inte täta uppföljningar och det fanns inga självklara rutiner 

för arbetet med utredningar på skolan. Detta område var en allvarlig brist enligt 

Skolinspektionens tillsyn och som behövdes åtgärdas snarast för varje enskild elevs rätt 

till stöd och det blev även ett föreläggande om vite med ett datum då åtgärden skulle 

vara klar.  

 

Beslutet om vitesföreläggandet landar inte bara vid rektors skrivbord utan även på den 

hårt arbetande och överbelastade specialpedagogen. Specialpedagogen reflekterar och 

funderar på vad det var som hade hänt. Hade dennes arbete inte varit tillräckligt, trots 

att de allmänna rekommendationerna i från Skolverket hade följts? Och vad var 

tillräckligt skyndsamt för att en utredning skulle trädas i kraft?1  

 

Denna historia är fiktiv, men kan likväl representera hur det kan se ut efter 

Skolinspektionens tillsynsbesök i en svensk gymnasieskola år 2016. Enligt 

Skolinspektionens (2017a) senaste rapport för 2016 års tillsyn är särskilt stöd och extra 

anpassningar ett av de tredje mest anmärkta områdena vid tillsyn vid gymnasieskolor 

som Skolinspektionen genomförde under år 2016.  

 

Vi har i vår utbildning till blivande specialpedagoger fått mycket kunskap om det som 

skrivs i dagens styrdokument rörande elever som är i behov av olika stödinsatser samt 

hur vi ska förhålla oss till dessa styrdokument. Det som väckt vårt intresse, utifrån det 

som skrivs i skollagen (2010:800 Kap 3 §§ 1-12a) rörande elever som är i behov av 

stödinsatser, är att det inte verkar realiseras i praktiken då Skolinspektionen i sin senaste 

rapport rörande en tematisk analys av stödinsatser i skolan påvisar att särskilt stöd och 

extra anpassningar är det näst mest anmälda ärendet hos Skolinspektionen under 2016 

(Skolinspektionen, 2016a). Det får oss att bli nyfikna på vad som sker i mötet mellan 

exempelvis en skolas specialpedagog och Skolinspektionens inspektör utifrån det som 

tolkas i arbetet med stödinsatser och då framför allt efter 2014 då nya riktlinjer kring 

arbetet med stödinsatser presenterades i form av lagändringar (SFS 2014:456, SFS 

2014:458) och allmänna råd ifrån Skolverket (2014).  

 

Vidare ställer vi oss frågan om vem det är som egentligen har ett tolkningsföreträde 

gällande den tolkning som sker av de styrdokument som finns i dagens gymnasieskola. 

För som det ser ut idag har Skolinspektionen enligt vår mening ett företräde genom dess 

statliga tillsyn som kan leda till alltifrån en anmärkning till att en huvudman får betala 

ett vite för att åtgärden inte har varit tillräckligt i relation till Skolinspektörernas 

bedömning. Vilket också går att finna reglerat i skollagens 26 kapitel (SFS, 2010:800 § 

2ff). Det leder till en undran om Skolinspektionens tillsyn egentligen bidrar till 

                                                 
1
 Fiktiv historia 
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utveckling vid exempelvis en gymnasieskola. Eller bidrar det till att en skola blir 

indirekt styrd och påverkad över att en statlig tjänsteman som besökt skolan 2–3 gånger 

vid tillsynsbesök bildat sig en uppfattning om skolan följer de styrdokument som 

förväntas på statlig nivå. Sker det då en rättvis bedömning? Som en hjälp för såväl 

skolans och Skolinspektionens arbete för tolkning av styrdokument finns Skolverket 

som bidrar med exempelvis allmänna råd och olika former av kompetensutveckling för 

att på så sätt hjälpa skolor att leda skolan utifrån det som förväntas i relation till det som 

står skriver i styrdokument. Det som är intressant är att det hela tiden sker tolkningar av 

styrdokumenten hos såväl statliga myndigheter som Skolinspektionen, Skolverket samt 

slutligen hos den enskilde huvudmannen och skolan. Vi ser det som ett möte mellan 

olika aktörer som på så sätt skall arbeta för en likvärdig skola och att varje elev skall nå 

sina mål utifrån sina förutsättningar.  

 

För att kunna förklara detta möte är det av intresse att undersöka vad Skolinspektionen, 

som statens högra hand, beskriver i sin tillsyn om vad som inte fungerar i arbetet med 

stödinsatser vid gymnasieskolan utifrån dess tillsynsbeslut mellan åren 2014–2016. 

Samtidigt är det av intresse vad som sker hos andra myndigheter som Skolverket, när 

lagändringar sker, och om de kan underlätta såväl specialpedagogens, rektorns och även 

skolinspektörens tolkning av stödinsatser vid gymnasieskolan. 
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2 Bakgrund  
I detta avsnitt kommer en bakgrund att redovisas utifrån hur svenska gymnasieskolan 

styrs och dess tillsynsverksamhet samt en redogörelse över Skolinspektionens ansvar 

och uppgifter samt om rådande skollag och Skolverkets verksamhet. Vidare kommer 

även en redogörelse över vad som definieras som stödinsatser i såväl skollag, läroplan, 

gymnasieförordning samt rekommendationer i från Skolverket till år 2013 då det år 

2014 sker en förändring i svensk skollag som studiens resultat fokuserar sig på i relation 

till Skolinspektionens tillsyn.  

 
2.1 Styrning av gymnasieskolan  
Den svenska regeringen kom år 1990 ut med propositionen ”Om ansvaret för skolan” 

(Utbildningsdepartementet, 1990) som handlade om hur den svenska skolan skulle 

styras där kommunerna skulle få förtroende att få ett huvudmannauppdrag för skolan. 

Vidare beskrevs det att staten skulle genom läroplaner och övriga styrdokument 

förmedla de mål som skall uppnås och där kommunerna skulle ha ansvaret för att dessa 

skulle uppnås hos respektive kommun. Propositionen ledde i sin tur till att den svenska 

riksdagen beslutade att lagförslaget skulle antas utifrån riksdagsbeslut den 12 december 

1990 (Utbildningsutskottet, 1990; Sveriges riksdag, 1990). Det blev en förändring i 

skollagen (SFS 1991:1 685) vilket bidrog till att kommunerna fick ansvar ifrån statens 

sida att genomföra uppdraget.  

 

Det är kommunerna som har huvudmannaansvaret för skolverksamheten där skolan 

skall realisera de mål som anges i statliga styrdokument (Håkansson & Sundberg, 2016; 

Jarl & Rönnberg, 2015). Vidare beskriver Håkansson & Sundberg (2016) att den 

svenska skolans styrning idag har en stor fokus på mätning och prestation. Denna 

styrning handlar enligt Lindgren (2014) om att den svenska skolan har ett större krav på 

att visa både resultat och kvalitet vilket i sin tur har gjort skolan till en verksamhet som 

är styrd av vad kvalitets- och resultatmätningar visar i relation till nationella mål. Denna 

form av styrning kan kopplas till New Public Management som innebär ett fokus på att 

kunna visa resultat och måluppfyllelse till kunden och det genom olika former av 

kvalitets- och resultatmätningar av en verksamhet (Lindgren, 2014). Enligt Jarl & 

Rönnberg (2015) är detta ett uttryck för en marknadsanpassning där de idéer som finns 

inom en den privata sektorn appliceras i den offentliga sektorn. Här ligger ett fokus i att 

kunna skapa en konkurrens mellan aktörer inom en marknad för att på sätt kunna nå 

bästa kvalitet inom verksamheter. Ett exempel är det fria skolvalet och friskolor som är 

ett led i reformer som ger sig till uttryck i denna form av marknadsanpassning (a.a.).  

 

Jarl & Rönnberg (2015) beskriver att den svenska skolan idag har blivit allt mer 

kontrollerad och granskad. De beskriver att det vuxit fram en kontrollregim där mål- 

och resultatstyrning samt decentralisering inom skolans områden bidragit till att 

utvärdering samt resultatkontroll blivit viktiga kontrollmekanismer från statlig nivå. Det 

har såväl bidragit till en granskningsexplosion samt ett stort fokus på efterhandskontroll 

inom skolans verksamhet. Efterhandskontroll uttrycker sig i att staten kontrollerar om 

verksamheter följer de uppsatta mål som finns inom verksamheten, medan granskning 

innebär att legitimera vissa beslut och lösa problem.  

 

Gällande efterhandskontrollen beskriver Jarl & Rönnberg (2015) att denna har blivit 

viktig ifrån statlig nivå att kontrollera att regler efterlevs och förklarar det i följande 

citat;  
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I takt med att styrning har förändrats har också kontrollen över skolan tagit sig 

till annorlunda uttryck. [...] styrning förskjutits från systemets inputsida till dess 

outcome […] när regelfloran inte specificerar hur saker ska gå till blir 

efterhandskontrollen viktigare. (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 185)  
 

Granskningen kan såväl göras extern som intern inom skolans verksamhet där enskild 

lärare, kommun och Skolinspektionen är viktiga aktörer. Vidare har även media en 

viktig roll i granskningen av skolans verksamhet. Enligt Jarl & Rönnberg (2015) finns 

det även en hierarkisk dimension i själva granskningsaktiviteterna där den som har ett 

överordnat ansvar över en enhet granskar den som är underordnad. På så sätt finns det 

en relation mellan lärare-elev, kommun-skola samt Skolinspektionen- kommun/friskola 

som kan vara exempel på dessa relationer och där den överordnade kan ha mer 

möjlighet att lägga sanktion än den överordnade.  

 

2.1.1 Kvalitetsgranskning och tillsyn  

Enligt Hasselbladh (2002) har det vuxit fram en kvalitetsrörelse i dagens samhälle där 

det förekommer en kvalitetsstyrning i företag, organisationer och även offentliga 

organisationer. Kvalitetsrörelsen kännetecknas av ett starkt kundperspektiv där fokus 

ligger i kvalitet i verksamheten som också påverkar själva styrningen i en verksamhet. 

Här kommer New Public Management in som en modell där kund och utförare möts 

och inom en skolverksamhet kan denna modell vara svårhanterlig eftersom politiken 

blir en aktör i denna form av verksamhet. Hasselbladh (2002) förklarar det i följande 

citat;  
Politikens bredare, kommunikativa och vissa fall samhällsförändrande roll 

försvåras genom att en kundfokuserad verksamhetsstyrning försöker fixera 

många av de frågor som politiken bör hålla öppna (Hasselbladh, 2002, s. 251)  
 

Det går även in i det Lindgren (2013; 2014) beskriver om att det är svårt att mäta 

kvalitet av en verksamhet som skolan eftersom den berör människor och där 

tillförlitlighet i kvalitetsmått kan ifrågasättas. Det är även problematiskt att se vilka 

effekter en mätning inom offentliga verksamheter ger utifrån exempelvis 

kvalitetsförbättringar. Vidare beskriver Lindgren (2014) att kvalitetsmätningar inom 

skolväsendet är likställt med hur verksamheten uppnår aktuella politiska mål. Fokus 

ligger i att titta på hur skolan svarar upp inom dess verksamhet med de nationella mål 

som står skrivna i aktuella styrdokument.  

 

Denna syn på kvalitetsmätningar har även bidragit till ökad målstyrning i från statlig 

nivå. Johansson (2006) beskriver att genom applicering av New Public Management i 

såväl den offentliga och den privata sektorn har det bidragit till en ökad målstyrning där 

politiken inom framförallt den offentliga sektorn intensifierat kontroll över hur 

verksamheter lever upp till uppsatta statliga mål. Här har tillsyn blivit en viktig del som 

har en kontrollerande funktion och är ett politiskt styrmedel från statlig nivå.  

Enligt Johansson (2006) kan det politiska styrmedlet ses som ett verktyg där staten vill 

såväl direkt och indirekt bidra till en påverkan på människors beteende och där målet 

blir en förändring i önskad riktning i från statens sida. Tillsynen är en form av ett 

reaktivt styrmedel i från politisk nivå där fokus ligger på att se över att politiska mål och 

åtgärder efterlevs och kan med andra ord ses som statlig tillsyn (Johansson, 2006; Ek & 

Bengtsson, 2013). Tillsynen kan ses utifrån ett top-down och bottom-up perspektiv, 

men där det finns ett övervägande top-down perspektiv på tillsynsverksamheten. 
 

Vidare går detta perspektiv in i tillsynens syfte där fokus ligger i inspektion, 

lagefterlevnad och måluppfyllelse av formella mål med exempel i förordningar, lagar 

och andra föreskrifter (Johansson, 2006; Ek & Bengtsson, 2013). Tillsynen kan även ses 
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som ett reglerande styrmedel på politisk nivå (Ek & Bengtsson, 2013). Därmed kan 

staten reglera genom tillsyn och där exempelvis en statlig tillsynsmyndighet fungerar 

som en moderator till staten för att kunna beskriva vad som fattas vid tillsyn av en skola 

och vad som eventuellt behöver åtgärdas för vad verksamheten skall göra för att uppnå 

de aktuella målen. Regering och riksdag ses som de aktörer som ger uppdraget till 

tillsyn där själva uppdraget ges till en särskild myndighet som genomför tillsynen. I 

detta sammanhang är det viktigt att beakta att det endast är de verksamheter som enligt 

lag har ett tillsynsansvar som genomför tillsyn (a.a.). Exempelvis har Skolinspektionen 

enligt lag uppdrag att genomföra tillsyn inom skolväsendet (SFS 2010:800, Kap 26 § 3).  

 

Det finns även en internationell framväxt av ökade krav på styrning och kontroll över 

skolors verksamhet. Enligt Lawn m.fl. (2015) har det ökat inte bara i Sverige utan även 

i Skottland samt England och de beskriver att skolan idag är beroende av de data som 

kommer ifrån skolans verksamhet. Här har inspektionen i såväl Sverige som andra 

ovannämnda länderna en viktig del i att kunna skapa nya sammanhang och en ny 

ordning i den aktuella skolans verksamhet (a.a.).  

 
2.2 Skolverkets och Skolinspektionens roll i den mål- och 
resultatstyrda gymnasieskolan  
Skolverket har som uppdrag att se till att barn och ungdomar får likvärdig utbildning 

och har även som uppdrag att bidra till en god utveckling för barn och ungdomars 

lärande och dess förutsättningar (SFS 2015:1047). Skolinspektionen ansvarar för tillsyn 

vid gymnasieskolan där fokus ligger på hur verksamhetens kvalitet ser ut i relation till 

uppställda nationella mål (SFS 2010:800, Kap 26 § 19). Ytterligare har föräldrar och 

elever rätt till att kunna göra en anmälan till Skolinspektionen eller Barn- och 

elevombudet, BEO, om det finns upplevda missförhållanden i skolan (Skolinspektionen, 

2017). Beträffande ansvarsförhållanden mellan Skolverket och Skolinspektionen har 

Skolverket enligt lag ett ansvar att utvärdera och följa upp skolväsendet medan 

Skolinspektionen har som ansvar att kvalitetsgranska och ha ett tillsynsansvar gentemot 

skolväsendet (SFS 2010:800 Kap 26 §, 3, 19, 24). Enligt Statskontorets 

myndighetsanalys av Skolinspektionen framgår förhållandet mellan Skolverket och 

Skolinspektionen till viss del vara jämbördiga (Statskontoret, 2017).  

De beskriver detta i följande citat; 

 
Skolverket har det formella ansvaret för normeringsarbetet genom att 

myndigheten utformar och utfärdar styrdokument och informerar skolor om 

regelverket. […] Skolinspektionen kan i praktiken bli normerande i och med att 

myndigheten utövar tillsyn utifrån styrdokumenten och ger råd till granskade 

huvudmän och skolor. Båda myndigheterna kan också sägas ha i uppdrag att 

beskriva läget i den svenska skolan. (Statskontoret, 2017, s 19).  
 

Därmed kan såväl Skolverket som Skolinspektionen vara två myndigheter som kan 

presentera en aktuell bild över dagsläget i den svenska gymnasieskolan.  

 

2.3 Skolinspektionens verksamhet  
Det var 2003 som Skolverket fick till uppdrag att genomföra inspektioner i såväl 

grundskolor och gymnasieskolor (Jarl & Rönnberg, 2015). Fokus låg i att göra dessa 

inspektioner under sexårsperioder. Detta skulle bedrivas fram till 2008 då riksdagen 

efter den tidigare utbildningsinspektionsutredningen (2007) och propositionen vid namn 

“Nya skolmyndigheter” (Utbildningsdepartementet, 2007), beslutade om att 
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Skolinspektionen som myndighet skulle få tillsynsansvaret för den svenska skolan 

(Sveriges riksdag, 2007).  

 

Enligt förordningen (SFS 2011:556) har Skolinspektionen ett uppdrag gentemot 

regering och det är följande;  

 
1 § Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och 

verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till 

en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. 

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och 

lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande. 

[...] (SFS 2011:556).  

 

Vidare har Skolinspektionen som regeringsuppdrag fyra olika områden vilket den har 

särskilt ansvar för (Statskontoret, 2017). Det första området berör regelbunden tillsyn 

som innebär att granska huvudmäns arbete gentemot det som står i förordningar, 

läroplaner, skollag samt kursplaner och övriga delar som huvudmännen är skyldiga att 

gå efter samt skyldighet att dokumentera detta (Statskontoret, 2017, SFS 2011:556 § 2, 

§ 4; SFS 2010:800 Kap 26 § 2). Vidare har Skolinspektionen uppdrag att ta emot 

anmälningar ifrån enskilda elever kring deras skolsituation samt även anmälningar som 

berör brister hos huvudman och dess verksamhet (SFS 2011:556 § 3; Statskontoret, 

2017).  

 

Ytterligare ansvarsområden hos Skolinspektionen är kvalitetsgranskning, vilket innebär 

att granska hur skolors kvalité ser ut i relation till det som finns utifrån krav från 

rådande författningar och huruvida det stöds i beprövad erfarenhet och forskning (SFS 

2010: 800 Kap 26 § 19; Statskontoret, 2017). Det sista området handlar om 

tillståndsprövning vilket innebär att Skolinspektionen ansvarar för att ansökningar som 

berör etablering och uppstart av fristående skolor. Denna prövning kan även innebära 

ansökan om att kunna bedriva en undervisning på engelska eller rörande ärende som 

betygsrätt (a.a.). Skolinspektionen skall enligt regeringsuppdrag samarbeta med 

instanser som Statens skolverk, Skolforskningsinstitutet där fokus ligger i samarbete 

kring funktionshinders- och utbildningspolitiska mål. Vidare skall även samarbete ske 

med den Specialpedagogiska skolmyndigheten (SFS 2011: 556 § 8).  

 

Skolväsendets överklagandenämnd är en del av Skolinspektionen som är en myndighet 

som är likt en domstol där vårdnadshavare och elev har möjlighet att skicka överklagan 

till ett visst antal beslut som har upprättats vid skolväsendet (Statskontoret, 2017; SFS 

2010:800 Kap 27 § 1; SFS 2011:556 § 11). En överklagan om rektorsbeslut för 

åtgärdsprogram kan exempelvis lämnas in till denna instans för behandling (SFS 

2010:800 Kap 28 § 16). Vidare är det Skolinspektionens ansvar att såväl stötta 

handläggning av ärenden hos nämnden samt bidra med lokaler för denna instans 

(Statskontoret, 2017). Ytterligare är BEO (Barn- och elevombudet) en del av 

Skolinspektionens verksamhet där det finns ett uppdrag att handlägga ärenden som rör 

kränkande behandling, men även ett informationsuppdrag för att skydda elever och barn 

mot kränkande behandling (Statskontoret, 2017; SFS 2011:556 § 12).  
 
2.3.1 Skolinspektionens arbete med tillsyn  

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, kommunala och fristående, för att se 

att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten (Skolinspektionen, 2017e). 

Deras mål är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg 

miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Den regelbundna tillsynen sker vanligtvis 
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kommunvis, vilket innebär att alla skolor och utbildningsverksamheter i en kommun, 

både kommunala och fristående, granskas under en begränsad period och tillsynen ska 

ske var tredje år (Skolinspektionen, 2017e).  

 

Enligt Statskontoret (2017) är regelbunden tillsyn ett av de mest resurskrävande och 

största områden som Skolinspektionen avsätter sin verksamhet till. Enligt skollagen 

(SFS 2010: 800, Kap 26 § 2) är tillsyn en granskning som har;  

 
[...] till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav 

som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om 

åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska 

rätta fel som upptäckts vid granskningen. [..] (SFS 2010: 800 Kap 26 § 2).  

 

Det är Skolinspektionen som enligt lag har ansvar för tillsynen inom skolväsendet och 

där gymnasieskolan ingår (SFS 2010:800, Kap 26 § 3). Skolinspektionen kan enligt 

skollagen vid tillsynen få rätt till tillträde till såväl byggnader och lokaler där 

skolverksamheten bedrivs (SFS 2010:800 Kap 26 § 6). Dessutom har den 

skolverksamhet som ligger under tillsyn en skyldighet i att kunna lämna ut handlingar 

och upplysningar till tillsynsmyndigheten (SFS 2010:800 Kap 26 § 7). Ytterligare kan 

regeringen enligt lag begära ut övrig information ifrån annan instans som har handlingar 

och upplysningar om skolverksamheten som ligger under tillsyn. 

 
2.3.2  Skolinspektionens regelbundna tillsyn  

Skolinspektionens tillsyn börjar alltid med en kartläggning av berörd huvudmans 

verksamhet (Skolinspektionen, 2017m). Tillsynen kan därefter läggas upp på olika sätt 

beroende på den kartläggning som gjorts och vad den visar. Enligt Skolinspektionen är 

vanliga inslag dokumentstudier, besök, lektionsobservationer och intervjuer med 

ansvariga för skolan/verksamheten. Vidare kan även lärar- och elevintervjuer också 

ingå. Inför tillsynen genomförs en ombedömning av nationella prov och en 

enkätundersökning, en skolenkät, där pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare 

får ge sin syn på skolan (a.a.).  

 

Lindgren (2015) beskriver att det material som Skolinspektionen använder sig av vid 

kartläggningen är varierat och det första steget vid en tillsyn är att begära ut olika 

former av dokument ifrån den aktuella skolan där tillsynen skall ske och som 

Skolinspektionen skall utreda. Dokumenten kan vara i form av en arbetsplan, en 

kvalitetsrapport, en likabehandlingsplan, plan för hot och våld, exempel på individuella 

utvecklingsplaner och åtgärdsprogram samt utvärderingar ifrån den aktuella skolan 

(Lindgren, 2015). Vidare begär Skolinspektionen in protokoll ifrån elevhälsomöten 

samt exempel på beslut kopplat till reducering av kurser samt beslut knutna till elever 

som placeras i särskild klass. Ytterligare begärs dokument kopplat till skolans förmåga 

att leva upp till de nationella timplanerna samt listor på studenters resultat på nationella 

prov och listor på studenters måluppfyllelse under fem års tid tillbaka. Slutligen begärs 

även en lista över samtliga anställda på skolan. Denna dokumentation skall skickas in 

tillsammans med en verksamhetsberättelse där rektor på skolan får beskriva sin 

verksamhet utifrån samtliga bedömningspunkter som Skolinspektionen har vid sin 

tillsyn (a.a.). Enligt Lindgren (2015) analyseras följande dokument av två inspektörer 

som ansvarar för själva inspektionen.  

 

Det andra steget i själva processen är skolbesöket som sker under en till två dagar. Detta 

besök innefattar lektionsbesök, intervju med rektor och intervjuer med övrig 

skolpersonal samt elever, ett besök i skolmatsalen samt spontana samtal med elever och 
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personal. Efter besöket informerar inspektörerna rektor kring hur inspektörerna har 

uppfattat besöket (Lindgren, 2015). Detta besök resulterar sedan till en sammanställning 

som skickas till rektor i form av en rapport efter besöket för att kunna få möjlighet att 

göra eventuella justeringar eller andra tillägg (a.a.). Efter detta steg träffas inspektörer 

som varit ansvariga för inspektionen tillsammans med inspektörsteamets advokat, 

inspektör samt eventuell enhetschef för att diskutera beslutet. Det slutgiltiga beslutet 

presenteras genom ett seminarium där själva beslutet presenteras för Skolinspektionens 

styrande organ, och sedan läggs upp på Skolinspektionens hemsida. Vidare har skolan 

efter beslut cirka tre månader på sig att göra eventuella ändringar som påpekats i form 

av brister ifrån inspektionen. Ändringarna och åtgärderna skickas sedan tillbaka till 

Skolinspektionen för beslut och om det räcker som åtgärder eller ej (a.a.). Själva 

beslutet har alltid en och samma utformning där beslutet är på första sidan och sedan 

följs upp av så kallade bullet-points som då är de brister som är inspektörerna har funnit 

vid sin inspektion utifrån de bedömningspunkter som tillsynen fokuserat sig på. 

Efterföljande sidor är en beskrivning av den aktuella skolan där såväl organisation, antal 

elever och personal beskrivs och efterföljs sedan av de bedömningspunkter som 

inspektionen har fokuserat sig på, motivering och till beslut kring bedömningspunkterna 

(a.a.).  
 
Det som bedöms vid Skolinspektionens tillsyn är ett antal områden, 

bedömningspunkter, som har sin utgångspunkt i skollagen, förordningar, läroplaner, 

kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa 

(Skolinspektionen, 2017b; Skolinspektionen 2012b). Den modell för bedömning som de 

använder är en avvikelserapportering vilket betyder att endast de iakttagelser där 

utrymme för förbättring noterats beskrivs i den aktuella rapporten. Skolinspektionens 

bedömningar ska visa om och på vilket sätt den granskade verksamheten avviker från de 

krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar. 

Genom att ringa in områden där verksamheten inte uppfyller de krav som ställs ska 

verksamheten få en bra utgångspunkt för sitt fortsatta utvecklingsarbete 

(Skolinspektionen, 2012b). 

 

Skolinspektionen har två typer av regelbunden tillsyn, bas som är mindre omfattande 

och en breddad samt en prioriterad tillsyn vilket innefattar en bredare granskning än 

bastillsynen. Vidare används endast bastillsyn vid granskning av fristående skolor 

(Skolinspektionen, 2017h). En risk- och väsentlighetsanalys görs inför inspektionen 

vilket avgör vilken tillsyn som ska göras (Skolinspektionen, 2014b). En annan form av 

tillsyn är riktad tillsyn vilket innebär att Skolinspektionen väljer ut ett visst antal skolor 

för att sedan titta på ett specifikt område (Skolinspektionen, 2017g). Det som är 

huvudsyftet med denna tillsyn är att se över om de verksamheter som granskas följer de 

regler och lagar som gäller. Det innebär att titta på regelefterlevnad där beslut efter den 

riktade tillsynen kan leda till att verksamheterna behöver förbättra sig inom det 

specifika området (a.a.).  
 

Skolinspektionen kan vid beslut efter tillsyn antingen beskriva att det inte finns någon 

brist kring aktuellt område, eller påvisa att det finns en brist och då antingen beskriva 

det som en anmärkning, föreläggande eller föreläggande om vite (Skolinspektionen, 

2017i). Det betyder att huvudmannen kan vid föreläggande om vite bli tvungen att 

betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid.  

 

En anmärkning är enligt skollagen (SFS 2010:800, Kap 26 § 11) något som en 

tillsynsmyndighet kan ge ut istället för ett föreläggande efter tillsyn. En anmärkning 
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definieras som en mindre påtalad brist i verksamheten kopplat till det som står i aktuella 

föreskrifter. Vidare kan ett föreläggande ges vilket enligt skollagen (SFS 2010:800, Kap 

26 § 10) är något som en tillsynsmyndighet kan ge huvudman där det framgår att 

verksamheten ej uppfyller krav som finns i aktuella föreskrifter samt beslut rörande 

godkännande och rätt till bidrag. Ett föreläggande är något som gäller direkt och där det 

också skall framgå ifrån tillsynsmyndighet vad som behövs göras gällande de brister 

som har påtalats. Vidare kan ett föreläggande enligt lag även kombineras med vite (SFS 

2010:800 § 27). Vite är enligt skollagen följande;  

 
Ett föreläggande enligt detta kapitel på förenas med vite. Statens skolinspektion 

ska förena ett föreläggande som avses i 10§ med vite om föreläggandet avser en 

eller flera brister som allvarligt försvårar förutsättningar för eleverna att nå 

målen för utbildningen, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. [...] (SFS 

2010:800 Kap 26 § 27).  

 

Hur stort vitet skall vara beslutas av Skolinspektionen. Om huvudmannen inte följer 

föreläggandet kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av 

vitet. Slutligen kan huvudmannen överklaga ett föreläggande med vite till 

förvaltningsrätten (Skolinspektionen, 2017i).  

 

Om ej ett föreläggande följts eller att det finns ett påtalat missförhållande vid tillsyn kan 

det bidra till att ett godkännande ifrån tillsynsmyndighet kan dras tillbaka (SFS 

2010:800, Kap 26 §§ 13–16). Vidare kan staten få uppdrag att vidta åtgärder hos 

huvudmän kopplat till landsting eller kommun om föreläggandet ej har följts eller att det 

under en längre period i verksamheten har uppvisats att verksamheten ej följt de 

skyldigheter som de tidigare har meddelats om (SFS 2010: 800, Kap 26 § 17). Vid 

påtalade brister i en skolverksamhet där en återkallelse eller statlig åtgärd ej kan fattas 

på grund av att det råder en allvarlig fara för elever och barns säkerhet och hälsa kan en 

tillsynsmyndighet besluta om ett tillfälligt verksamhetsförbud. Detta beslut gäller direkt 

och få pågå upp till sex månader i verksamheten (SFS 2010 Kap 26 § 18).  

 

Vidare kan Skolinspektionen (2017i) besluta om att avstå ifrån ingripande vilket innebär 

att trots en brist framkommit ingriper inte Skolinspektionen eftersom bedömning görs 

att den snabba bristen kan åtgärdas.  
 
2.3.3 Skolinspektionens granskning av gymnasieskolans stödinsatser  

Vid granskning av stödinsatser inom gymnasieskolan, granskas om skolan följer de 

riktlinjer och lagtexter som berör särskilt stöd i den praktiska verksamheten 

(Skolinspektionen, 2017b). De lagtexter, förordningar samt styrdokument som 

granskningen vilar på är skollagens kapitel 3 med fokus på paragraferna 5a till 12. 

Vidare granskas även kapitel 28 § 16 i skollagen som syftar till överklaganderätt för 

åtgärdsprogram. Utifrån den rådande läroplanen, LGY11, ingår ”Kap 2.1 Kunskaper” 

samt ”2.6 Rektors ansvar” där fokus ligger på de riktlinjer som nämns i kapitlen vid 

granskningen (Skolverket, 2011; Skolinspektionen, 2017b). Ytterligare granskas det 

som beskrivs i Gymnasieförordningens (SFS 2010:2039) nionde kapitel som är kopplat 

till stödåtgärder (Skolinspektionen, 2017b).  

 

Skolinspektionen (2017b) beskriver att fokus vid granskningar ligger på att titta på hur 

arbetet med extra anpassningar ser ut och om det skyndsamt utreds när anpassningar ej 

är tillräckliga. Skolinspektionen granskar även om det finns rutiner kopplat till 

samverkan med andra verksamheter utanför skolan samt om det finns rutiner för hur en 

utredning skall dokumenteras. Själva utredningen skall enligt Skolinspektionen (a.a.) 
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ledas av en person som har kompetens att göra en utredning samt skall involvera 

vårdnadshavare, eleven samt lärare och annan personal. Vidare beskriver 

Skolinspektionen (a.a.) att utredningen skall ske i samråd med elevhälsan, om det ej är 

uppenbart obehövligt (SFS 2010:800, Kap 3 § 8). Innehållet i utredningarna granskas 

där det efterfrågas en kartläggning på individ-, grupp och skolnivå över en elevs 

förutsättningar, utvecklingsmöjligheter samt behov, och där det skall tydligt framgå 

varför det ej når målen (Skolinspektionen, 2017b).  

 

Ytterligare lägger Skolinspektionen (2017b) fokus på att granska åtgärdsprogram vid 

granskning av det särskilda stödet. Åtgärdsprogram skall beslutas av rektor och skall 

enligt Skolinspektionen (a.a.) kunna ge en sammanfattande bild över elevens 

studiesituation och vilka särskilda stödåtgärder som skall sättas in. Vidare beskriver 

Skolinspektionen (a.a.) att det inte finns någon särskild mall kring hur själva 

åtgärdsprogrammet bör ställas upp, men att de vid granskningar av åtgärdsprogram tittat 

på följande punkter;  

 
Vilka behov av särskilt stöd eleven har. Hur behoven ska tillgodoses/ vilka 

åtgärder skolan ska vidta När åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Vem som 

är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen (Skolinspektionen 2017b) 

 

Förutom att dessa frågor skall kunna besvaras vid granskning av åtgärdsprogram ligger 

även fokus vid granskning på att åtgärderna som sätts in skall vara knutna till de 

kunskapskrav som minst skall uppnås. Vidare bör en ny utredning sättas in om själva 

åtgärderna ej fungerar, där även Skolinspektionen (a.a.) beskriver att det särskilda stödet 

skall utvärderas kontinuerligt.  

 

Ytterligare granskar även Skolinspektionen (2017b) det särskilda stödet som ges i 

särskilda undervisningsgrupper samt studiehandledning på modersmål. Beträffande 

studiehandledning på modersmål ligger fokus vid granskning på att de elever som 

behöver studiehandledning får det. 

 

2.4 Stödinsatser inom gymnasieskolan 
Det Skolinspektionen (2017b) granskar kring gymnasieskolors arbete med stödinsatser 

är om de mål som står uppskrivna kopplat till stöd följs. I detta arbete ligger fokus vid 

benämning av stödinsatser just kring de områden2 som Skolinspektionen granskar vid 

deras tillsyn. 

 

Eftersom vår studie fokuserar sig på förändringar och tolkningar i stödinsatser mellan 

åren 2014 och 2016 beskriver vi i nedanstående kapitel den nya skollagen som antogs 

2010 samt övriga styrdokument kopplat till stödinsatser fram till år 2013.  
 

2.4.1 2010 års skollag 

Skollagen är den lag som beskriver hur den svenska skolan skall styras. Den lag som 

den svenska skolan idag vilar på är skollagen (SFS 2010:800). Den tidigare skollagen 

(SFS 1985:1 100) ersattes under 2010 till denna nya skollagen (SFS 2010:800) 

(Skolverket, 2010b). Den aktuella skollagen (2010:800) hade sin bakgrund i den 

proposition som den dåvarande regeringen publicerade vid namn, “Den nya skollagen – 

                                                 
2 Skollagen kapitel Kap 3 § 5a- § 12, 28 kap § 16. LGY11, Kap 2 Kunskaper samt Rektors ansvar (SFS 2010:800, Skolverket, 

2011; Skolinspektionen, 2017b). Gymnasieförordningen Kap 9 (SFS 2010: 2039)  
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för kunskap, valfrihet och trygghet” (Utbildningsdepartementet, 2009). Propositionen 

resulterade till en ny skollag vilket började verkställas i de svenska gymnasieskolorna 

under 2010 (Skolverket, 2010a).  

 

Den största förändringen i den nya skollagen var att det blev ett tydligare kunskapsfokus 

i skolan samt att en ny betygsskala från F till A infördes (Skolverket, 2010b; SFS 

2010:800 Kap 10 § 17). Vidare betonade den nya skollagen att arbetet med en likvärdig 

skola alltid skall utgå ifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov där eleven 

skall kunna utvecklas så långt det är möjligt. För att den enskilde elevens förutsättningar 

och behov skulle kunna tillgodoses bidrog den nya skollagen till en tydligare 

rättssäkerhet för såväl vårdnadshavare och elev kopplat till exempelvis beslut om 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2010b, SFS 2010:800 Kap 28 § 16). Beträffande det 

särskilda stödet beskriver den nya skollagen även att det är förskolechef och rektor som 

har beslutanderätt kopplat till särskilt stöd (SFS 2010:800 Kap 3 § 8). Det blev en 

tydligare beslutanderättsprocess och ansvar i den nya skollagen kopplat till rektors och 

förskolechefs befattning där även beslutanderätt kan delegeras till annan personal om 

det inte anges något annat (Skolverket, 2010, SFS 2010:800 Kap 2 § 10). Vidare 

framkommer det i den nya skollagen (SFS 2010:800 Kap 1 § 3; Skolverket 2010b) att 

de regler som gäller offentliga skolor även skall gälla i fristående skolor, där de 

fristående skall följa exempelvis samma föreskrifter och kurs- och ämnesplaner som den 

offentliga. Det blir även en förändring i skolors kvalitetsarbete, där det blir ett krav att 

huvudman skall utveckla, planera och följa upp dess skolverksamhet samt att det blir en 

stärkt tillsyn av Skolinspektionen då denna verksamhet får ökade möjlighet för sanktion 

(Skolverket, 2010b, SFS 2010:800 Kap 4 § 26)  
 
2.4.2 Stödinsatser i skollagen  

I den nya skollagen från 2010 (SFS 2010:800) är särskilt stöd den stödinsats som sätts 

in utanför den ordinarie undervisningen (SFS 2010:800, Kap 3 § 7). Skollagen beskriver 

särskilt stöd i följande citat;” Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven 

annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges 

inom den elevgrupp som eleven tillhör [...]” (SFS 2010: 800, Kap 3 § 7). Vidare är det 

särskilda stödet något som skall föregås av en utredning som ansvarig rektor skall 

tillsätta skyndsamt och om det finns behov av särskilt stöd skall det skrivas ner i ett 

åtgärdsprogram (SFS 2010:800, §§ 8,9). Vidare bör denna utredning göras tillsammans 

med elevhälsan om det inte finns skäl där det är obehövligt att ha med elevhälsan. Det 

särskilda stödet beslutas utifrån om åtgärdsprogram kan ges ifrån rektor eller annan 

personal som har delegation (SFS 2010:800, Kap 2 § 10, Kap 3 § 9). Dock när det gäller 

beslut som rör anpassad studiegång eller att särskilt stöd skall ges i en annan elevgrupp 

är det enbart rektor som har mandat att göra det. Vidare om åtgärdsprogram ej utarbetas 

skall rektor eller den som har fått delegation besluta om detta (SFS 2010:800 Kap 3 § 

9).  
 
2.4.3 Läroplanen 

Med såväl den nya skollagen (2010:800) samt gymnasieförordning (SFS 2010: 2039) 

fick Skolverket till uppdrag att skriva en ny läroplan för gymnasieskolan (Skolverket, 

2010a). Enligt förordning (SKOLFS 2011:144) beslutades att läroplanen skulle börja 

gälla från den 1 november 2011. Läroplanen är enligt förordning den skrift där såväl 

examensmål, programmål och ämnesplaner samt gymnasieskolans uppdrag beskrivs och 

som skall följas vid gymnasieskolan.  
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2.4.4 Stödinsatser i läroplanen för gymnasieskolan  

I den nya läroplanen för gymnasieskolans finns det två kapitel som beskriver 

gymnasieskolans skyldigheter i arbetet med stödinsatser och det är kapitel som berör 

“Kunskaper” och “Rektors ansvar” (Skolverket, 2011). Enligt Skolinspektionen är det 

dessa kapitel som fokuseras vid tillsyn av gymnasieskolans stödverksamhet där fokus 

ligger i riktlinjerna för varje kapitel (Skolinspektionen, 2017b).  

 

I läroplanens första kapitel som berör området kunskaper beskrivs det att elever som går 

högskoleförberedande program samt yrkesprogram skall ges möjlighet att uppnå 

examen och tillräckliga kunskaper inom respektive program för framtida yrkesliv och 

studier (Skolverket, 2011). Vidare beskrivs det att skolan ansvarar för att de elever som 

är antagna vid introduktionsprogram skall kunna genom sin utbildning få kunskaper för 

att kunna etableras sig på arbetsmarknaden eller att nå tillfredsställande kunskaper för 

fortsatt utbildning. Ytterligare har gymnasieskolan ansvar för upprättande av studieplan 

för elever som går nationellt gymnasieprogram och introduktionsprogram med egna 

examensmål. I kapitlet beskrivs även att gymnasieskolan skall följa riktlinjer inom 

området kunskaper och där stödinsatser finns beskrivna (a.a.). Enligt läroplanen för 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011) skall alla elever få stöd och stimulans för att kunna 

nå sina mål och kunna nå denna utveckling så långt som möjligt. Vidare bör 

gymnasieskolan öppna upp för samverkan och kunna bidra till en lärandemiljö som 

såväl är lärande som god för eleverna och att skolan även bör upptäcka de elever som är 

i behov av särskilt stöd och kunna stötta eleverna i dess utveckling. Ytterligare har 

lärare ett ansvar i detta arbete där läraren i sin undervisning skall kunna utgå ifrån 

elevernas erfarenheter, förutsättningar och behov. Den undervisande läraren har ansvar 

för att anordna särskilt stöd för de elever som är i behov av det och skall stötta och 

stimulera elever som är i olika typer av svårigheter. I detta sammanhang skall även 

undervisande lärare kunna i sin undervisning såväl genomföra och organisera den för att 

eleverna skall kunna utvecklas utifrån dess förutsättningar (a.a.).  

 

I läroplanens del som behandlar området rektors ansvar beskrivs det att rektorn har ett 

särskilt ansvar och uppdrag att leda skolan samt har skyldighet att ansvara för det 

resultat som skolan visar (Skolverket, 2011). Enligt läroplanen för gymnasieskolan har 

rektor ansvar för att; “Utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 

elevernas önskemål och val av kurser och att återvändsgränder i studiegången undviks” 

(Skolverket, 2011: 15). I detta sammanhang har rektor skyldighet att ansvara för att 

elevernas individuella studieplaner sker genom samtal med skola och elev samt att 

studieplan revideras om det finns särskild anledning för det. Vidare har ansvarig rektor 

vid gymnasieskola uppdraget att forma en studie- och yrkesvägledning samt elevhälsa 

och undervisning för att kunna beakta de elever som är i behov av stödåtgärder eller 

särskilt stöd (a.a.) 
 
2.4.5 Gymnasieförordningen 

Genom att ny skollag (SFS 2010:800) kom i kraft vid gymnasieskolan, utarbetades en 

ny gymnasieförordning (SFS 2010: 2039). Enligt Skolverket (2017a) är 

gymnasieförordningens funktion vid gymnasieskolans verksamhet att vara mer 

detaljerad än skollagen och innehåller ytterligare regleringar som styr gymnasieskolans 

verksamhet. Själva förordningen består av 15 stycken kapitel som kopplas till hur 

gymnasieskolans verksamhet skall bedrivas (a.a.).  
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2.4.6 Stödinsatser i gymnasieförordningen 

I kapitel 9 beskriver förordningen stödåtgärder kopplat till gymnasieskolans verksamhet 

(SFS 2010:2039). Enligt förordningen är en stödåtgärd vid gymnasieskolan att eleven 

har rätt att gå om kurs om ej lägst betyg E har uppnåtts i kursen och där elever som går 

om en kurs få kunna nå ett nytt betyg i kursen (SFS 2010:2039 Kap 9 § 1, § 3). Detta 

gäller, enligt 8 kap § 23 (SFS 2010:2039) även elever som nått ett betyg innan elever 

påbörjat studier vid gymnasieskolan där elever skall kunna få ett annat betyg på kursen 

genom att få möjlighet att gå om den. Vidare beskriver förordningen att elever som ej 

uppnått ett E i gymnasiearbetet har rätt att göra om gymnasiearbetet. Förordningen 

beskriver även att om elever som har uppnått F som betyg i flertalet kurser har enligt 

förordningen rätt att gå om (a.a.). En annan stödåtgärd som gymnasieförordningen 

beskriver om är att elever som bytt studieväg har om det ej finns något annat skäl rätten 

till att gå om kurser där eleven tidigare kan ha fått E som lägst betyg (SFS 2010:2039 

Kap 9 § 2). Vidare är en annan stödåtgärd att elever som går om en kurs även har rätt till 

att kunna nå ett nytt betyg på kursen (SFS 2010:2039 § 3).  

 

I paragraf 4 i kapitel 9 (SFS 2010:2039) av gymnasieförordningen beskrivs att elever 

har rätt till att gå ett individuellt anpassat program där vissa kurser byts ut och på så sätt 

avvika ifrån det som finns inom ett nationellt program. Denna stödåtgärd får sättas in 

om de krav till examen hos det aktuella gymnasieprogrammet uppfylles, samt att själva 

utbildningen kan kopplas till ett nationellt program och att själva beslutet som fattas 

görs innan utgången av det andra läsåret. Vidare beskrivs det att elever ej kan byta ut 

kurs om själva kursen redan har påbörjats samt att enbart den första matematikkursen 

får bytas ut och inte de övriga (a.a.).  

 

Beträffande de ovanstående paragraferna 1–4 i gymnasieförordningen har rektor 

beslutanderätt efter att berörd elev och dess lärare har fått möjlighet att delge sina tankar 

kring beslutet (SFS 2010:2039 Kap 9 § 5). Vidare om eleven ej ingått äktenskap eller ej 

uppnått 18 år, skall även vårdnadshavare ha rätt till att ge uttryck åt sin åsikt kring 

beslutet. En annan stödåtgärd som regleras i gymnasieförordningen är reducerat 

program (SFS 2010:2039 Kap 9 § 6). Reducering av program innebär att elev kan få ta 

bort en eller flera kurser i från studieplan. Reduceringen skall enligt 

gymnasieförordningen ske om det finns tydliga studiesvårigheter i kursen om det inte 

finns några andra lösningar. Själva reduceringen skall även skrivas ned i form av ett 

åtgärdsprogram (a.a.).  

 

Vidare reglerar även gymnasieförordningen stödåtgärd som berör elever som är i behov 

av förlängd undervisningstid (SFS 2010:2039 Kap 9 § 7). Enligt förordning kan 

huvudman bestämma om eleven behöver längre tid för sin utbildning, och då mer än tre 

år. För att detta beslut skall kunna genomföras behövs det beaktas utifrån elevens 

förutsättningar och om det finns särskilda skäl som bidragit till behovet av förlängd 

studietid eller om eleven har läst ett reducerat program. Ytterligare reglerar 

gymnasieförordningen de elever som har ett rörelsehinder, syn- eller hörselskada eller 

andra svårigheter med sina studier som bidrar till att de ej kan vara med i den ordinarie 

undervisningen där specialklasser kan startas upp (SFS 2010:2039 Kap 9 § 8).  

 

Den sistnämnda paragrafen i gymnasieförordningens nionde kapitel kopplat till 

stödåtgärder behandlar studiehandledning på modersmål (SFS 2010:2039 Kap 9 § 9). 

Enligt förordningen skall de elever som är i behov av studiehandledning i sitt 

modersmål ha rätten till att få det. Vidare beskriver förordningen att om elever innan 
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deras ankomst till Sverige har undervisats i ett annat språk än deras modersmål, skall de 

enligt förordningen få stöd i detta språk genom studiehandledning.  
 

2.5 2010 års skollag, en påbörjad anmälningstrend och en önskan till 
förändring i arbete med stödinsatser 
Under år 2011 implementerades det som tidigare nämnts nya styrdokument i den 

svenska gymnasieskolan. Dels kom det in en ny skollag som fortsatte implementeras 

under 2011 (Skolverket, 2010a) samt förändringen om läroplan för gymnasieskolan i 

samma skollag (SKOLFS 2011:144). 

 

Den nya skollagen skulle bidra till att särskilt stöd skulle få en större betydelse för 

vårdnadshavare och elever då det blev möjlighet att överklaga rektorsbeslut rörande 

åtgärdsprogram vid gymnasieskolan och övriga skolformer till Skolväsendets 

överklagandenämnd (Skolverket, 2010b, SFS 2010:800 Kap 28 § 16). Vidare bidrog 

den nya skollagen till att Skolinspektionen fick en tydlig roll och ansvar kring tillsyn 

och kvalitetsgransknings inom skolväsendet och det blev även möjligt för vem som 

helst att göra en anmälan till Skolinspektionen eller Barn- och ungdomsombudsmannen 

(Skolverket, 2010b; SFS 2010: 800 Kap 26 § 2, 19, SFS 2011:556 § 3).  

 

Enligt Skolinspektionens rapport över anmälningsärenden för 2013 (Skolinspektionen, 

2014a) ökade antalet anmälningar till Skolinspektionen och BEO under detta år jämfört 

med åren innan. Vidare kunde Skolinspektionen (a.a.) se att antalet anmälningar per 

1000 elever var vanligare rörande grundskola jämfört med gymnasieskola under år 

2013. Avseende grundskolor inkom 2,5 anmälan per 1000 elever medan det för 

gymnasieskolan enbart kom in en anmälan per 1000 elever. Ytterligare kunde 

Skolinspektionen (a.a.) se att den näst vanligaste orsaken till de anmälningar som 

gjordes under 2013 var att barn och elever inte fick det stöd de behövde i skolan för att 

nå målen. Anmälningarna rörde oftast en pojke och där de allra vanligast anmälningen 

handlade om särskilt stöd (a.a.). 

 

Redan under året 2013 redovisade Skolinspektionen i sin tillsynsrapport 

(Skolinspektionen, 2014b) att de vanligaste bristerna på de skolor de besökte var 

kopplat till särskilt stöd. Inom ramen för Skolinspektionens regelbundna tillsyn det året 

fattades 229 skolbeslut för gymnasieskolor (inklusive gymnasiesärskolor) och 8 av 10 

gymnasieskolor levde inte upp till skollagens krav om särskilt stöd. När det befaras att 

en elev inte kommer att nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter ska behovet 

skyndsamt utredas och beslut om åtgärdsprogram fattas. Oftast gällde kritiken att det i 

åtgärdsprogrammet inte står angivet vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt följas 

upp och utvärderas. Det kunde också handla om att skolorna inte i tillräcklig grad 

tillgodosedde studiehandledning på elevens modersmål.  

 
2.5.1 Förslag på lagändringar kring gymnasieskolors arbete med stödinsatser och 
Skolinspektionens arbete med allvarliga brister 

Den första juli 2013 presenterades en utredning vid namn “Tid för undervisning- lärares 

arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (Utbildningsdepartementet, 2013d). 

I utredningen framkom det att det fanns kvalitetsbrister inom såväl grundskola som 

gymnasiet beträffande skolornas arbete med åtgärdsprogram samt särskilt stöd. 

Utredningen kunde visa utifrån Skolinspektionens redovisning att 78 av de granskade 

gymnasieskolorna brast i arbetet med åtgärdsprogram. Vidare framgick det i 

utredningen att de nuvarande föreskrifterna gällande åtgärdsprogram bidrog till ett 

nästan absurt krav på den skriftliga dokumentationen och som även uppvisat sig vara 
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brister i dess kvalitet. Enligt utredningen varierade dokumentationen utifrån 

laguppfyllnad samt antal och kvalitet, samt att det fanns ett stort fokus i själva processen 

av att utarbeta åtgärdsprogram vilket i sin tur kan påverka att åtgärder ej sätts in i tid 

(a.a.).  

 

Vidare fanns det ett behov enligt utredningen (Utbildningsdepartementet, 2013d) att 

skolor behövde förstärka det stödet som sker inom klassrummet samt att undervisningen 

skulle möta upp de olika behoven samt förutsättningar som eleverna har. För det 

utredningen kunde visa var att det förekom mer fokus på själva processen i att 

utarbetandet av åtgärdsprogram än att fokus på hur stödet i den ordinarie 

undervisningen behövde förbättras samt förstärkas. Utredningen beskrev det närmare i 

följande citat;  

 
Fokus behöver läggas på åtgärder i undervisningen och dessa åtgärder behöver 

sättas in direkt för en elev med stödbehov.[…] Om en elevs behov av stöd inte 

kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen föreslår 

arbetsgruppen att detta ska anmälas till rektorn. (Utbildningsdepartementet, 

2013d, s. 9)  

 

Denna anmälan skulle enligt utredningen sedan utmynna i ett rektorsbeslut om eleven är 

i behov av särskilt stöd eller ej, och om det framkom ett behov av särskilt stöd skulle det 

skyndsamt verkställas. I detta sammanhang beskriver arbetsgruppen bakom utredningen 

att;” [..] regelverket bör uppmuntra åtgärder och uppföljning av åtgärderna före 

utredningar och utarbetande av åtgärdsprogram” (Utbildningsdepartementet, 2013d, s 

8). Enligt utredningen skulle det bli två former av stödinsatser, extra anpassningar, inom 

den ordinarie undervisningen som sätts in tidigt, samt särskilt stöd, som skall föregås 

med en utredning och anmälan till rektor.  

 

I utredningen framkom det att Skolverket skulle få uppdraget att utarbeta nya allmänna 

råd och stödmaterial kopplat till de nya föreslagna lagändringarna 

(Utbildningsdepartementet, 2013d). Vidare skulle Skolverket få till uppdrag att använda 

sig av olika insatser såsom utbildning hos lärare, huvudmän och rektorer för att kunna 

implementera de nya föreslagna lagändringarna. Skolinspektionen skulle enligt 

utredningen få en stor roll utifrån dess regelbundna tillsyn att granska hur det särskilda 

stödet fungerade i verksamheterna samt hur det kan bidra till måluppfyllelse i relation 

till kunskapskraven. Det framgick även i utredningen att Skolinspektionens tidigare 

tillsyn samt kvalitetsgranskningar har varit betydande i arbetet för att kartlägga hur det 

särskilda stödet fungerade vid gymnasiet och andra skolformer. Utredningen beskrev 

Skolinspektionens uppdrag i följande citat;  

 
Skolinspektionen i sin regelbundna tillsyn [...] bör granska det stöd och särskilda 

stöd som sätts in med fokus på hur väl stödet och det särskilda stödet fungerar 

för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. (Utbildningsdepartementet, 2013d, 

ss 103–104)   
 

Det framgick även i utredningen att det fanns ett behov av att tydliggöra 

dokumentationen utifrån exempelvis mallar av åtgärdsprogram och utredningar, 

eftersom Skolinspektionens tidigare kvalitetsgranskning samt tillsyn som utredningen 

beskrev om uppvisat kvalitetsbrister i själva utformningen av exempelvis 

åtgärdsprogram vid gymnasieskolan och grundskolan (Utbildningsdepartementet, 

2013d). Vidare framgår det i utredningen att gymnasieskolornas arbete kring särskilt 

stöd är jämfört med grundskolan i en begränsad omfattning. 
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Den främsta bristen i gymnasieskolors arbete med särskilt stöd enligt utredningen var 

arbetet med åtgärdsprogram där det enligt utredningen framkom brister såsom att elever 

ej fick det stöd som skrevs ned i programmen samt att kvaliteten i programmen är 

bristande (Utbildningsdepartementet, 2013d). Ytterligare framgick det att det särskilda 

stödet som erbjuds vid gymnasieskolan är vanligare i kärnämnen jämfört med 

yrkesämnen samt att själva stödet ofta ges i klassen eller utifrån en stödstugeverksamhet 

utanför klassrummets ram. Därmed framgick en önskan enligt utredningen att 

åtgärdsprogrammens skrivelser skulle bli förändrade i relation till utvärdering och 

ansvar, samt att en ny stödinsats i form av extra anpassningar inom undervisningens 

ram skulle sättas in (a.a.).  

 

Efter att utredningen “Tid för undervisning- lärares arbete med stöd, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram”, presenterades svar från remissinstanser samt lagrådets utlåtande i 

form av en lagrådsremiss som gavs ut den 19 februari 2014 (Utbildningsdepartementet, 

2013e). I lagrådsremissen framgick det att det fanns en önskan ifrån tidigare utredning 

kring revidering i lagen i exempelvis åtgärdsprogrammens utformning, där det fanns en 

osäkerhet vid skolor kring vad programmen skall innehålla och när de skall utarbetas 

(Utbildningsdepartementet, 2013d; 2013e). Denna osäkerhet kring utarbetandet bidrog i 

sin tur till en överdokumentation och en osäkerhet kring särskilt stöd som begrepp och 

även kvalitetsbrister i arbetet med särskilt stöd, vilket även lades fram vid tidigare 

utredning (a.a.).  

 

De remissinstanser som såg över de nya lagförslagen var bland annat Skolinspektionen 

som i lagrådsremissen beskrev att det fanns en osäkerhet kring vad som anses vara 

särskilt stöd och annan form av stöd, vilket i sin tur bidrog till en önskan från 

Skolinspektionen kring ett tydliggörande kring vad begreppen stod för 

(Utbildningsdepartementet, 2013e). Vidare framgick det i remissvaren i från 

Skolinspektionen och Skolväsendets överklagandenämnd att det fanns i vissa fall beslut 

om särskilt stöd som egentligen kunde skötas inom den ordinarie undervisningen, men 

där det blev ett stort antal åtgärdsprogram som egentligen ej behövts dokumenterats 

eftersom det skulle kunna skötas inom undervisningens ram. Vidare framgick det enligt 

regeringen att det var svårt att beskriva huruvida definitionen av själva behovet av 

särskilt stöd skulle definieras i lagtexten, vilket lagrådsremissen beskrev närmare i 

följande citat;  

 
I förarbetena anges att det inte anses möjligt att i lagtext närmare definiera vilka 

förutsättningar som ska finnas för att särskilt stöd ska ges i skolarbetet. 

Bestämmelserna måste därför vara allmänt hållna […] att utreda elevens 

stödbehov. Det anförs att det är viktigt att skolan inte väntar för länge med att 

utreda en elevs eventuella behov av särskilt stöd (Utbildningsdepartementet, 

2013e, s.12)  

 

Ett led i detta arbete kring stöd var att lägga till ett nytt begrepp i form av extra 

anpassningar som skall sättas in, inom undervisningens ram, vid ett tidigt skede då en 

elev är i behov av en stödinsats. Detta skulle enligt lagrådsremissen 

(Utbildningsdepartementet, 2013) bidra till en tydlig gräns mellan vad som betraktas 

som särskilt stöd och stöd som i sin tur kunde bidra till färre åtgärdsprogram, och som 

endast skrivs kring de elever som är i behov av särskilt stöd utanför undervisningens 

ram. Detta var något som remissvaren från Lärarnas riksförbund, var önskat som kunde 

leda till minskad dokumentation och omfördelning av resurser kring stöd. Vidare visade 

det sig i lagrådsremissen att förslaget kring ändringen kopplat till extra anpassningar 
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och anmälan till rektor, bifölls hos majoriteten av remissinstanserna. Dock framgick det 

skilda åsikter kring förslaget rörande utarbetandet av åtgärdsprogram, där de flesta 

remissinstanserna såg vinsten med ökad kvalitet, men att sådana förslag som att 

åtgärdsprogram endast skall skrivas om elev och vårdnadshavare (om elev är under 16 

år) önskade det, eller att utredningen ej skall vara reglerad i skollagen var några de 

förslag som remissinstanserna invände sig till (a.a.).  

 

En dag efter att lagrådsremissen kring lärares arbete med stöd och särskilt stöd kom ut, 

presenterades en lagrådsremiss med namnet, “Vissa skollagsfrågor” 

(Utbildningsdepartementet, 2013f). Det skulle som förslag i från regeringen förtydligas 

att de elever som har en funktionsnedsättning som i sin tur påverkar dess förmåga att 

kunna nå kunskapskrav, skall genom ledning och stimulans få stöd för att de 

konsekvenser som funktionsnedsättningen bidrar till skall motverkas. Vidare beskrev 

regeringen att det fanns en poäng att förtydliga detta i skolans kompensatoriska uppdrag 

där det även fanns en skyldighet i från skolans sida att motverka de konsekvenser som 

kan leda till att elever med funktionsnedsättning får svårt att uppnå kunskapskraven. 

Enligt remissinstanser såsom Skolverket framkom det en positiv respons kring den 

föreslagna lagändringen (Utbildningsdepartementet, 2013f). Dock beskrev såväl 

Skolverket som Skolinspektionen att det behövdes en omarbetning av förslaget eftersom 

det fanns en risk för att blanda ihop detta till rätten kring särskilt stöd. Å andra sidan 

fanns det instanser såsom Sveriges Kommuner och Landsting, tre kommuner samt 

Friskolornas riksförbund som ansåg att förslaget skulle bidra till att elever onödigt 

diagnostiserades och därmed avstyrkte förslaget (a.a.).  

 

Den 13 mars gavs den slutgiltiga propositionen rörande “Vissa skollagsfrågor” ut, där 

lagändringen kring funktionsnedsatta elevers rätt till ledning och stimulans fanns att 

hämta (Utbildningsdepartementet, 2013b). I propositionen framgick det att paragraf 3 i 

kapitel 3 skulle förtydligas, med meningen; “Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” 

(Utbildningsdepartementet, 2013b, s 7). Som det framgick i lagrådsremissen ansåg 

regeringen att det var viktigt med ett förtydligande i skollagen rörande 

funktionsnedsatta elevers rätt till stöd för att de skulle kunna så långt som möjligt nå de 

kunskapskrav som krävs (Utbildningsdepartementet, 2013b; 2013f). Detta stöd skulle 

även utformas som sådant att de konsekvenser som funktionsnedsättningen bidrog till 

skulle så långt som möjligt mildras. I propositionen framgick det även att det enligt 

Skolverkets samt Skolinspektionens förslag att tillägget skulle läggas in i paragraf 3 i 

kapitel 3 (Utbildningsdepartementet, 2013b).  

 

Samma dag som propositionen, “Vissa skolfrågor” (Utbildningsdepartementet, 2013b) 

hade utgivits, presenterade regeringen den färdiga propositionen rörande lärares arbete 

med stödinsatser med namnet “Tid för undervisning- lärares arbete med stöd, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram” (Utbildningsdepartementet, 2013c). Propositionen beskrev i 

sitt inledande kapitel de ändringar som de önskar i den dåvarande skollagen 

(Utbildningsdepartementet, 2013c). Extra anpassningar föreslogs att bli en egen 

paragraf i skollagens tredje kapitel, där det skulle vara en stödinsats inom den ordinarie 

undervisningen och som skulle sättas in skyndsamt. Vidare framgick det att extra 

anpassningar skulle läggas in i paragraf 8 i kapitel 3 i skollagen, där denna insats skulle 

sättas in, innan utredning om det ej finns skäl där anpassningar ej är tillräckliga och där 

en utredning för särskilt stöd behöver initieras skyndsamt. Ytterligare presenterades det 

förslag på ändringar kopplat till utarbetandet av åtgärdsprogram i den nionde paragrafen 
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i kapitel 3. Ändringarna i förslaget var att behovet av särskilt stöd skulle beskrivas i 

programmet samt hur det skulle tillgodoses. Vidare fanns den önskan i att skriva ut vem 

som ansvarar för såväl utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogrammet. Det 

framgick även i propositionen en önskan om ändring i grundskolans individuella 

utvecklingsplaner, där fokus låg i att ett åtgärdsprogram samt en individuell 

utvecklingsplan ej behövde vara separata dokument, utan kunde skrivas ihop i ett samlat 

åtgärdsprogram om eleven var i behov av det (a.a.). 

 

Det framgick i propositionen att skälen till lagändringarna är dels den ökade andelen 

åtgärdsprogram som fanns i såväl gymnasiet och grundskolan, men också att det fanns 

kvalitetsbrister som framkommit vid Skolinspektionens tillsyn samt att många  

anmälningar rör särskilt stöd (Utbildningsdepartementet, 2013c). Den samlade kritiken i 

från Skolinspektionens sida är att;  

 
[...] utredningen och bedömningen av elevers stödbehov men också att rektorn 

inte säkerställer att beslut om åtgärdsprogram fattas. [...] De åtgärder som 

presenteras i programmen fokuserar, enligt Skolinspektionen, ofta på individen i 

stället för på undervisningen. Det anges t.ex. vad eleven ska göra, men inte hur 

undervisningen ska anpassas utifrån elevens behov. (Utbildningsdepartementet, 

2013c, s. 17)  

 

Det framgick hos såväl tidigare utredning samt lagrådsremiss och i propositionen att 78 

procent av gymnasieskolorna brister i arbetet med åtgärdsprogram, utifrån information i 

från Skolinspektionen (Utbildningsdepartementet, 2013c; 2013d; 2013e). Vidare fanns 

det brister i skolors utredningar enligt Skolväsendets överklagandenämnd som i sin tur 

bidrar till bristande kvalitet i åtgärdsprogrammen (Utbildningsdepartementet, 2013c; 

2013c; 2013d). De åtgärder som krävs enligt remissinstanserna och enligt propositionen 

är att det främst behövs en bättre kvalitet i åtgärdsprogrammen, samt att de skall vara 

enkelt utformade samt pricksäkra rörande såväl innehåll som målgrupp 

(Utbildningsdepartementet, 2013c). Förslaget som regeringen presenterar i 

propositionen är att förtydliga utarbetandet med åtgärdsprogram, men framförallt göra 

en skiljelinje mellan det som avses vara särskilt stöd och stöd, utifrån lagändringen 

kopplat till extra anpassningar. Det framgick även i slutet av propositionen att lagrådet 

ej invände kring de föreslagna ändringarna i skollagen (a.a.).  

 

Under samma år som såväl propositionen kring ändrade stödinsatser och ändringen 

kring elever rätt till ledning och stimulans kom ut, kom även propositionen “Villkor för 

fristående skolor m.m.” ut (Utbildningsdepartementet, 2013a). Propositionen beskrev 

lagändringar rörande fristående skolors verksamhet samt arbete med tillsyn, där ett av 

förslagen var att vitesföreläggande skulle förtydligas i skollagen gällande paragraf 27 i 

kapitel 26. Propositionen verkställdes 2014 med den nya ändringen kopplat till 

vitesföreläggande som beskrev att Skolinspektionen skulle förelägga om vite om det 

förekom en eller flera allvarliga brister i en skolverksamhet vilket inte hade förekommit 

i den tidigare paragrafen i skollagen (Utbildningsdepartementet, 2013a; 

Utbildningsutskottet, 2013; SFS 2014:903).  
 

2.5.2 En önskan till förändring 

Enligt Skolinspektionens publikationer beträffande anmälningsärenden efter 

regelbunden tillsyn för 2013 samt tidigare år framgick det att den största bristen var 

gymnasieskolors arbete med stödinsatser (Skolinspektionen, 2014a, 2014b). Likväl som 

i utredningar som i propositioner utgivna 2013 och 2014 framgick det att det krävdes 

förändringar kring stödet i skolan med anledning att det förekom brister i 



  
 

23 

gymnasieskolors och andra skolformers arbete med stödinsatser 

(Utbildningsdepartementet, 2013b; 2013c; 2013d). Förslagen för att underlätta och 

minska denna brist var genom en planerad stödinsats vilken skulle förenkla, och som vi 

ser det underlätta tolkning kring skolors arbete med stödet inom undervisningens ram 

samt en ändring i utarbetande av åtgärdsprogram vid gymnasieskolan.  

 

Denna önskan om förändringar kring gymnasieskolors arbete med stödinsatser under 

2014 och tidigare kan ses som såväl ett svar i från statlig tillsyn och propositioner att 

arbetet inte fungerade som önskat från statlig nivå på den lokala nivån, gymnasieskolan. 

Det som är intressant i detta fall är om lagändringarna 2014 (SFS 2014:456; SFS 2014; 

458) kan bidra till att gymnasieskolor lättare kan tolka hur de ska arbeta med 

stödinsatser som i sin tur kan bidra till att anmälningsärenden gällande stödinsatser och 

antalet brister i Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt dess allvarliga brister 

(vitesförelägganden) påverkas av lagändringarna. Det är även av intresse att se över vad 

Skolverket sätter in för insatser efter lagändringarna 2014 och om de i sin tur kan 

underlätta tolkningen av stödinsatser hos enskilda tjänstemän där besluten från 

Skolinspektionens tillsyn, enligt vår mening, kan avspegla en specialpedagogs eller 

rektors likväl skolinspektörers tolkning av stödinsatser inom gymnasieskolan.  
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3 Syfte  
 

Studiens syfte är att undersöka Skolinspektionens anmälningsärenden, brister vid tillsyn 

och beslut om vitesföreläggande under åren 2014, 2015 samt 2016. 

Undersökningsområdet gäller gymnasieskolans stödinsatser samt vilka lagändringar 

som sker under 2014 och vilka insatser från Skolverket inom området som sätts in, och 

huruvida dessa påverkat utfallet av anmälningar och brister vid Skolinspektionens 

granskning de undersökta åren.  

 

3.1 Frågeställningar  
  

● Vilka lagändringar sker under 2014, kopplat till stödinsatser inom 

gymnasieskolan, och vilka insatser sätter Skolverket in de undersökta åren 

rörande lagändringarna?  

 

● Hur ser antalet anmälningsärenden ut rörande gymnasieskolors arbete med 

stödinsatser åren 2014-2016? 

  

● Hur ser den regelbundna tillsynen ut under de undersökta åren vid 

gymnasieskolan och hur många ärenden berör brister kring stödinsatser? 

 

● Hur ser beslut om vitesförelägganden ut under de undersökta åren vid 

gymnasieskolan och hur många beslut berör brister kring stödinsatser? 

 

● Vilka är de vanligaste bristerna i stödinsatser vid Skolinspektionens regelbundna 

tillsyn och beslut om vitesföreläggande de undersökta åren? 
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4 Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning presenteras kopplat till Skolinspektionens roll 

i skolväsendet samt styrdokumentens påverkan för stödinsatser i skolan.  

 

4.1 Styrdokumentens betydelse för stödinsatser  
Isaksson & Lindqvist (2014) har i studien “What is the meaning of special education? 

Problem representations in Swedish policy documents: late 1970s - 2014” undersökt 

vad som definieras vara specialpedagogik utifrån styrdokumentens skrivelser. Fokus i 

studien har legat på att titta på hur definitionen av särskilt stöd har sett ut i 

styrdokument under olika tidsperioder i från 1970 fram till 2014 (Isaksson & Lindqvist, 

2014). Det är fyra tidsperioder som analyserades var, 1970–1990, 1991–1998, 1999–

2000 samt 2000–2014. Resultatet av denna dokumentstudie visade att själva synen på 

en elev som är i behov av särskilt stöd har gått från ett relationellt perspektiv ifrån 1970-

talet till ett mer individualistiskt perspektiv under början av 2000-talet och framåt. En 

orsak till denna förändrade syn kan vara den mål- och resultatstyrda skolan som växte 

fram under 1990-talet och bidrog till en förändrad syn kring effektivitet och 

måluppfyllelse där den enskilda eleven blir mer i fokus utifrån ett individualistiskt 

perspektiv beträffande stödbehov (a.a.). Det framkommer även att terminologin har 

blivit förändrad kopplat till elever som är i behov av stöd utifrån granskade 

styrdokument där även denna individfokus går att hitta i dagens styrdokument. Vidare 

beskriver Isaksson & Lindqvist (2014) att det som står i styrdokument kopplat till 

specialpedagogiska insatser blir implementerat på olika sätt i olika verksamheter. 

Orsaken är att det finns olika skolkulturer samt graden av resurser som påverkar denna 

implementering.  

 

Ytterligare beskriver Isaksson & Lindqvist (2014) att det är viktigt vid politiska förslag 

som är kopplade till reformer inom det specialpedagogiska området, att de är 

genomtänkta och har en fokus på inkludering och ett relationellt perspektiv. I detta 

sammanhang är det även viktigt att förslagen ses över ordentligt där långsiktiga 

konsekvenser hos elevgruppen tas till hänsyn.  

 
4.1.1 Lagförändringar kring stödinsatser 

Norwich (2014) har genomfört en studie av lagförändringar kring stödinsatser vid 

secondary schools (jfr gymnasiet) under 2014, vid namnet “The Children and Families 

Act 2014”. Enligt Norwich (2014) bör själva förståelsen kring förändringar som rör 

specialpedagogiska behov, ses i ett större sammanhang utifrån ett system som 

författaren beskriver som “connective specialisation” (Norwich 2013 se Norwich 2014, 

s 403). I detta system ses utbildningssystem, politik och socialpolitik rörande 

funktionsnedsättningar nära ihop och är avgörande vid förändringar inom det 

specialpedagogiska området. Sambandet förklaras närmare i figuren nedan (figur 1).  
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Figur 1 Systemet ”connective specialisation” illustrerar sambandet mellan utbildningssystem, politik och 

socialpolitik inom det specialpedagogiska området (från Norwich, 2014, ss. 403–404). 

Det framgår i studien att ändringar såsom i läroplan, skolledning samt 

inspektionsväsendet kan kopplas till ändringar rörande specialpedagogiska insatser 

(SEN). Vidare framgår det som slutsats i studien att det finns svårigheter vid 

förändringar rörande specialpedagogiska insatser och politik som rör 

funktionsnedsättningar på grund av att det inom systemet alltid finns ekonomiska och 

politiska faktorer som påverkar (Norwich, 2014).  

 

Taner & Pérez Prieto (2016) har studerat specialpedagogers uppfattningar kring den 

lagändring som skedde 2014 kopplat till att det särskilda stödet kunde delas in i två 

delar, det vill säga extra anpassningar och särskilt stöd. Intervjustudien kunde visa att de 

intervjuade specialpedagogerna hade haft ett nyckeluppdrag i att kompetensutveckla 

personal kring de nya stödinsatserna. Detta arbete beskrivs som ett omfattande arbete 

där det framkom även en strävan att kunna bidra till ett hållbart arbete och en utveckling 

i elevhälsans och arbetslagens arbete med stödinsatser (a.a.). De beskriver det mer i 

följande citat; 
Genomgående i [..] intervjuerna är berättelser om det omfattande och utmanande 

arbetet med att förändra rutiner och strukturer för skolans samlade arbete med 

stödinsatser [...] Specialpedagogerna ger uttryck för hur de hamnarna i en 

nyckelposition i detta arbete [...]försöker skapa former för regelbundna samtal, 

dokumentation och uppföljningar av olika slag. (Taner & Pérez Prieto, 2016, s. 

26).  

 

Beträffande dokumentationen, framkom det i studien att det var enligt de intervjuade 

specialpedagogerna svårt att se över hur exempelvis dokumentation av extra 

anpassningar kunde se ut, där stödanteckningar till lärare och omdömesblankett, var 

något som de använde sig av (a.a.). Vidare kunde en slutsats i studien beskriva att den 

önskan om minskad dokumentation som var syfte utifrån att sätta extra anpassningar 

som en ny stödinsats, var svårt att se någon effekt på eftersom det framkom olika åsikter 

kring det hos såväl lärare som specialpedagoger.  

  

Gällande svårigheten i att implementera de nya stödinsatserna, kunde Taner & Pérez 

Prieto (2016) se att bristerna har att göra med den lokala organisationen. I den lokala 

nivån har den önskan som funnits på regering- samt myndighetsnivå ej uppnått den 

önskade effekt. De beskriver närmare i följande citat;  

 
Att bristerna förläggs nedåt i en tänkt implementeringskedja är ett tämligen 

vanligt och förväntat mönster i den typ av granskningar som Skolinspektionens 

är ett exempel på, där det oftast visar sig att en reforms genomförande på 

skolnivå blir något annat än vad de som skrivit fram reformen tänkt sig. (Taner 

& Pérez Prieto, 2016, s.34)  
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Detta blir problematiskt i det avseendet att det som utgör en politisk reform är baserat 

på tolkningar i från politiker samt myndighetspersoner, som gett sin syn på vad 

stödinsatserna innebär (a.a.). Det bidrar enligt studien till en konflikt på lokal nivå där 

det finns specialpedagoger och lärare, som får det svårt att tolka de nya reformerna. 

Enligt studiens intervjuade specialpedagoger framgick en paradox där extra 

anpassningar, som hade intentionen att minska dokumentationen, bidrog till ökad 

dokumentation genom ändring kopplat till högre krav på utvärdering och ansvar på 

insatser.  

 

Enligt Taner & Pérez (2016) kan de beslut och idéer som kommer i från statlig nivå 

tolkas utifrån olika led. På så sätt sker det översättningar och tolkningar hela tiden utav 

nya reformer vilket i sin tur bidrar till ett ständigt tolkningsarbete mellan de olika 

nivåerna, från uppåt och nedåt. Detta perspektiv går även att hämta i Gadlers (2011) 

avhandling som genom en styrkedja beskriver denna tolkningsprocess utifrån enskilda 

tjänstemäns tolkningar.  

 
4.1.2 Från tolkning till praktik  

Gadler (2011) har i sin avhandling En skola för alla gäller det alla? – Statliga 

styrdokuments betydelse i skolans verksamhet, studerat de intentioner som finns i 

statliga styrdokument och hur de efterlevs i praktiken där fokus legat på en skola för alla 

och alla studenters rätt till likvärdig utbildning. Studiens teoretiska utgångspunkt har 

varit en modell som utgår ifrån kunskapsbindning och kunskapsöverföring i från statliga 

intentioner genom en formuleringsarena till realiseringsarenan, det vill säga inom 

skolväsendets praktiska verksamhet. Gadler (2011) har i studien tittat på intentionerna 

utifrån en styrkedjeprocess där makronivå (staten), mesonivå (kommunen) och 

mikronivå (skolan) har använts för att se över hur styrdokumenten skrivs och tolkas i de 

olika delarna beträffande en likvärdig utbildning och en skola för alla.  

 

Studien har även fokuserat sig på hur denna process har sett ut utifrån två styrsystem, 

det regelstyrda systemet mellan 1962–1991 och det mål- och resultatstyrda systemet 

1991–2009 inom skolan beträffande de ovannämnda punkterna (Gadler, 2011). Själva 

studien har genomförts i fem olika delstudier. Den första delstudien har varit en 

litteraturstudie där syftet har varit att studera litteratur inom själva uttrycket en skola för 

alla. Vidare har det i den andra delstudien varit en dokumentstudie där fokus har legat 

på att studera styrdokument utifrån två system, regelstyrda systemet samt mål- och 

resultatstyrda systemet inom skolans verksamhet. I den tredje och fjärde delstudien har 

rektorer och specialpedagoger varit aktuell undersökningsgrupp för att genom enkäter 

med öppna frågor ställa sig till hur de uppfattar tre styrdokument och hur 

styrdokumenten avgör vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Den sista delstudien 

har varit en kombination mellan dokumentstudie och intervjuer där fokus legat på att 

titta på hur elevassistentens roll har förändrats mellan de olika styrsystemen och hur 

elevassistentens roll ser ut för elever som är i behov av stöd (a.a.).  

 

Det som framkommer i studiens resultat är att det ifrån det regelstyrda till det mål- och 

resultatstyrda skolan skett en förskjutning beträffande arbetet med allas rätt till likvärdig 

utbildning (Gadler, 2011). Vidare visar resultatet i studien att rektorer och lärare på en 

mikronivå har ett större ansvar att efterleva det som skrivs på makronivån inom den 

mål- och resultatstyrda skolan och att det är enskilda tjänstemäns tolkningar av 

styrdokument som påverkar arbetet med en skola för alla. Det kommer fram i 

framförallt i delstudie tre och fyra där rektorer och specialpedagoger beskriver sina 
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tolkningar av tre styrdokument kopplat till skollag, arbete med åtgärdsprogram och 

IUP:er. Där framkommer det även skilda tolkningar vilket påverkar det faktiska arbetet 

med en likvärdig skola i realiseringsarenan (a.a.). 

 

4.2 Skolinspektionens arbete med tillsyn  
I en studie gjord av Lindström & Perdahl (2014) har dokument i från Skolinspektionen 

analyserats. Analysen har innefattat en tillsynsrapport, fem kvalitetsrapporter samt två 

prioriterade tillsynsrapporter mellan åren 2008–2011. Studiens syftade till att titta på 

vad Skolinspektionen ser på en god undervisning och en bra skola utifrån det 

analyserade dokumenten. Det framkom i studien att de finns ett gemensamt mål i 

Skolinspektionens arbete med tillsyn där fokus ligger i att öka elevernas kunskapsmål 

och som skall präglas av en trygg och stimulerande miljö (a.a.). Det som framkommer 

är att Skolinspektionens tillsyn kan bidra till en utveckling i en skolverksamhet, men 

också vara väldigt dömande genom det språk och makt som Skolinspektionen använder 

sig av. Samtidigt kan Skolinspektionen vara stöttande genom dess tillsyn och bidra till 

en skolas självständiga utveckling (a.a.).  

 

Ytterligare beskriver Lindström & Perdahl (2014) att utvecklingen med New Public 

Management samt en decentralisering inom svenskt skolväsende har bidragit till ett ökat 

krav på kontroll och tillsyn. Enligt Lindström & Perdahl (2014) kan Skolinspektionen 

ses som en institution där en maktaspekt kan hittas och som utifrån Foucaults teori kan 

beskriva att när skolor får en ökad tillsyn och även kunskapen om att en tillsyn kan ske, 

bidrar det till ett självdisciplinärt beteende där en myndighet som Skolinspektionen 

bidrar till en indirekt styrning och makt över verksamheten. Vidare beskriver Lindström 

& Perdahl (2014) i detta sammanhang att Skolinspektionen kan såväl vara en disciplinär 

som en suverän makt över skolväsendet som har en stor roll i att forma samt göra om de 

normer och kriterier som skall råda i skolan. I detta sammanhang kan Skolinspektionens 

verksamhet ses utifrån ett top-down perspektiv där Skolinspektionen är ett exempel på 

hur staten kan styra utifrån såväl kvalitetsmätning samt tillsynskontroll, där målet är att 

skolor skall kunna visa mätbara resultat. Detta kan i sin tur beskrivas i följande citat;  

 
What the Swedish Schools Inspectorate indicates as flaws, but also benefits, 

could at a closer Inspection be seen as an expression of the concrete, disciplinary 

action of the governing powers. (Lindström & Perdahl 2014, s.28).  

 

Det blir enligt Lindström & Perdahl (2014) en kidnappad självständighet där svenska 

skolan genom beslut i från Skolinspektionen kan agera och utveckla dess verksamhet 

och har även mandat att göra det, men kan indirekt styras av Skolinspektionens mandat.  

 

4.2.1 Den regelbundna tillsynen-en process från besök till beslut 

Lindgren (2015) har som Lindström & Perdahl (2014) studerat Skolinspektionens 

tillsyn, då enbart den regelbundna tillsynen vid fyra skolor i sin studie,”The Front and 

Back Stages of Swedish School Inspection: Opening the Black Box Judgment”. 

Studiens syfte var att titta på hur beslutsprocessen ser ut från att Skolinspektionen gör 

en regelbunden tillsyn tills beslutet blir officiellt. Lindgren (2015) har valt att använda 

sig av Goffmans teori kring front-stage och back-stage, vilket i studien innebär att det 

som inspektörer gör officiellt är front-stage och det som görs i bakgrunden hos 

Skolinspektionens tillsyn kan ses som back-stage. Vidare låg fokus i studien att titta på 

hur själva processen såg ut från inspektionens början tills att ett beslut fattas och där 
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fokus även legat i hur inspektörernas arbete ser ut under processens gång med hjälp av 

Goffmans teori (a.a.).  

 

Lindgren (2015) intervjuade samt observerade inspektörernas arbete och fick bland 

annat fram att statistik samt dokument är det som prioriteras främst vid beslut efter 

tillsyn, men där observationer samt intervjuer är ett tillägg kring den analyserade 

statistiken samt dokument för att kunna göra en grundlig bedömning. Fokus ligger kring 

elevernas förmåga att nå målen vid beslut och där ovanstående delar är till grund för 

denna analys inför beslut. Vidare har denna fokus på måluppfyllelse lett till att 

Skolinspektionen har en nolltolerans kring icke uppnådd måluppfyllelse vilket i sin tur 

bidrar till att de flesta skolor får brister vid tillsyn av dess verksamhet kopplat till 

måluppfyllelse rörande kunskapsmålen (a.a.).  

 

Själva processen vid Skolinspektionens tillsyn har enligt Lindgren (2015) en såväl 

front-stage som back-stage i sina olika delar. Utifrån det officiella beslutet är det i form 

av en front-stage eftersom det är offentlig publicerat och visar det beslut som 

Skolinspektionen vid sin inspektion har kommit fram till där bedömningspunkter blir 

offentliga som bidrar till ett sken kring av vad inspektionen har fokuserat sig på. Å 

andra sidan under inspektionens gång är detta material med såväl bedömningspunkter 

och annat stödmaterial ej offentligt i den bemärkelsen att det ej läggs ut på hemsida och 

är endast tillgängligt för inspektörerna och blir på sätt en del av back-stage vid 

inspektionen. Detta material kan ses som ett evidensbaserat material vilket gör tillsynen 

trovärdig och som även publiceras offentligt vid slutgiltig beslutsrapport. Här är 

skolbesöken en front-stage på så sätt att det finns en tydlig mall att följa och att 

bedömningen av besöket är grundat av bedömningspunkter som har en bakgrund i från 

lagen och övriga styrdokument, vilket gör besöket legitimt (a.a.). Lindgren (2015) 

förklarar det närmare i följande citat; “Overall however, on the front stage, inspection is 

definitive, indubitable, signaling technical and juridical precision” (Lindgren, 2015, s. 

66). Detta betyder att det finns såväl en legitimitet samt precision vid besöken som gör 

inspektionen trovärdig vid dess beslut.  

 

Enligt Lindgren (2015) är det som sker back-stage vid Skolinspektionens arbete vid 

tillsyn, det som sker vid det mötet efter att Skolinspektionen har besökt skolan och har 

ett utkast av beslutsrapporten. Det är i form av kvalitetssäkringsmöten där inspektörer 

får möjlighet att diskutera beslutet och där det kan framgå en såväl osäkerhet och en 

önskan för att få stöd inför det slutgiltiga beslutet. Här finns det även möjlighet att se 

över reliabiliteten av beslutet och diskutera om de bedömningar som är gjorda har en 

trovärdighet utifrån det som inhämtas i form av material. Vid dessa möten diskuteras 

även hur själva språket i beslutsrapporten skall se ut och där det kan framgå vissa 

svårigheter som Lindgren (2015) beskriver i följande citat;  

 
A particular challenge for inspectors is to find a” good tone” for the decision [..] 

the tone and judgments are deliberated and modeled in relation to the manuals 

and directives (Lindgren, 2015, s.67) 
  

Därmed används möten till såväl diskussion kring trovärdighet av resultat och även hur 

språket i rapporten skall se ut. I relation till skolbesöken går det även där att finna back-

stage genom att inspektörerna kan ställa frågor vid intervjuer, som indirekt har 

påverkats utav det som de exempelvis sett i skolans dokumentation (Lindgren, 2015).  

Det innebär att i back-stage försöka få fram delar av ett pussel som sedan skall bidra 

med ett beslut. Å andra kan det som sker back-stage ej behöva ses som något dåligt vid 

ett tillsynsbesök eftersom såväl intervjuer och andra former av möten mellan 
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inspektörer och skolans personal leds av ett gemensamt intresse där fokus ligger på 

skolutveckling. Vidare är det svårt att vid en enskild skolinspektionsenhet, göra en 

likvärdig bedömning av en tillsyn som en annan enhet. Här kan såväl ledarskap, 

organisation och kultur bidra till en olikvärdig bedömning i detta sammanhang som 

uttrycker sig i back-stage. En ytterligare svårighet som kan uppstå är svårigheten i att 

kunna tolka det som står i front-stage, det vill säga läroplaner och lagtexter, hos den 

aktuella inspektören och tillsynen. Exempelvis ord som tillfredställande och 

förutsättningar kan vara ord som i praktiska beslutet kan vara svårt att tolka, men där 

kvalitetssäkringsmöten kan vara ett steg för att nå denna reflektion och få en likvärdig 

bedömning (a.a.).  

 

En ytterligare del som Lindgren (2015) uppmärksammat i sin studie är att ordet brist, 

har utifrån Skolinspektionen ändrat sin grammatiska form och blivit ett verb istället för 

substantiv. Utifrån de beslutsrapporter och de bakomliggande tillsynerna som sker har 

det back-stage lett till användning av ”brista” istället för brist vid bedömning av skolors 

verksamhet. Lindgren (2015) beskriver det närmare som ett socialt konstruerat ord och 

som är ett exempel på en organisationell kultur där det finns en bakomliggande politisk 

kontext och en förväntan på jämlikhet och förbättring inom skolan (a.a.). Det går även 

in i det som Lindström & Perdahl (2014) beskriver om, om att Skolinspektionen som en 

högra hand ifrån staten, kan ha en normerande funktion och kan med ett nytt ord 

uppvisa en symbolik för att främja en skola som såväl är jämlik och kan förbättras 

(Lindgren, 2015).  

 
4.2.2 Att vara inspekterad 

En annan studie kring Skolinspektionens regelbundna tillsyn är en studie av Ivarsson-

Westerberg (2016) som undersökt en regelbunden tillsyn av en kommun, där fokus har 

legat på hur olika aktörer upplever själva processen av den regelbundna tillsynen. 

Vidare har fokus även legat på en enkätstudie där rektorer som fått beslut efter tillsyn 

under 2016 i från samma kommun fått besvara hur de upplevt såväl beslut som tillsyn.  

 

Enligt Ivarsson-Westerberg (2016) finns det i dagens samhälle ett stort förtroende till att 

Skolinspektionen som myndighet skall kunna öka skolors resultat och kvalitet. Vidare 

har en ökning av tillsyn i från Skolinspektionen skett vilket kan kopplas till en 

decentralisering av styrning av skolan där det finns ett flertal aktörer som både är 

offentliga och privata. Det kan liknas med de resonemang som såväl Lindgren (2015) 

samt Lindahl & Perdahl (2013) beskriver om beträffande tillsynen hos den svenska 

skolan.  

 

Studien visar att den tillsyn som Skolinspektionen bedriver bidrar till effekter hos den 

enskilda skolan. Dock är det svårt att definiera vad det specifikt ges effekt på. Det som 

Ivarsson-Westerberg (2016) kunde se i sin studie var effekter på en organisatorisk nivå 

där rektorer och skolor fick nya ögon på sin verksamhet efter tillsyn. Vidare kan själva 

tillsynen i sig bidra till förändringsarbete och att verksamheten får ett annat fokus. Å 

andra sidan kan tillsyn också bidra till stress och nervositet hos den enskilda skolan och 

dess medarbetare, vilket framförallt kan uppstå när beslut har tagits efter tillsyn. Detta 

kan även bidra till att skolor upplever en orättvisa över ett beslut.  

 

Som i Lindgrens (2015) studie beskriver Ivarsson-Westerberg (2016) att 

Skolinspektionen i sin tillsyn använder sig av flertalet dokument, observationer, statistik 

och intervjuer för att samla in material till aktuell tillsyn. Detta material används sedan i 

sin tur gentemot Skolinspektionens bedömningsunderlag där en kritisk analys görs för 
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att se om aktuell skola lever upp till de lagar och kriterier som förväntas av dem 

(Ivarsson-Westerberg, 2016). Vid denna bedömning försöker inspektörer skapa en 

förståelse över materialet i relation till bedömningsunderlaget. Denna tolkning av 

dokumenten sker genom en triangulering som menas att om två källor överensstämmer 

med varandra så finns det ett empiriskt stöd. Vidare påverkas själva bedömningen av 

exempelvis inspektörens förförståelse, politiska åsikter och även dagsform vilket kan 

bidra till en subjektiv tolkning, som i sin tur påverkar själva bedömningen vid en tillsyn. 

Ytterligare finns det ingen begränsning i tolkningsarbetet vilket Ivarsson-Westerberg 

beskriver närmare;  

 
Det finns heller ingen absolut gräns för vilken information som kan tas in i 

tolkningsprocessen. Inspektörerna läser tidningar och går in på sociala medier 

där de skolor som ska besökas nämns, vilket gör att de redan skapar sig en bild 

av skolan när de kommer dit. (Ivarsson- Westerberg, 2016, s.80)  

 

Som stöd i tolkningsarbetet används forum inom Skolinspektionen som kan jämföras 

med de kvalitetssäkringsmöten som Lindgren (2015) beskriver om. Vidare beskriver 

Ivarsson-Westerberg (2016) att det skapas en översättningskedja med flera steg där 

olika tolkningar tillsammans med olika perspektiv används för att kunna finna en 

översättning över hur verksamheten svarar upp till rådande styrdokument.  

 

Enligt Ivarsson-Westerberg (2016) är det svårt att se vilka effekter Skolinspektionen ger 

med sin verksamhet, eftersom det är svårt att med stöd i från forskning se om det finns 

faktiska effekter av exempelvis tillsyn. Ivarsson-Westerberg (2016) beskriver det i 

följande citat;  

 
Att skolinspektion får effekter, verkningar eller konsekvenser [...] står ganska 

klart. Men exakt vilka konsekvenser och på vilket sätt i vilka situationer är det 

synnerligen svårt att entydigt fastställa. [...] Ibland behövs enbart talet om, eller 

hotet av, skolinspektion för att det ska ge effekt. Det finns en spännvidd mellan 

olika typer av inspektionsstil – från mjuk främjande till hård kontrollerande 

(Ivarsson- Westerberg, 2016, s.25)  

 

Ivarsson-Westerberg (2016) problematiserar även Skolinspektionens användning av 

viten, där han beskriver att det inte står tydligt i skollagen vad som behövs för att ett 

föreläggande av vite skall ges vilket i sin tur bidrar till en bedömning. Denna 

bedömning är enligt Ivarsson- Westerberg (2016) svårbedömd utifrån vilken nivå 

bristerna ligger på, vilket kan leda till att vissa brister kan ligga på olika nivåer, och att 

många av dessa kan åtgärdas snabbt vilket leder till att det är mindre vanligt med 

utdömanden av viten. Ivarsson-Westerberg (2016) beskriver vidare en problematik i 

Skolinspektionens ökade användning av viten. Ett föreläggande om vite är en allvarlig 

brist som kan bidra till att skolor får svårt att kunna kontrollera vitesföreläggandet och 

den ändring som krävs för att få bristen åtgärden. Ivarsson-Westerberg (2016) menar att 

de skolor som får allvarliga brister och får det svårt att åtgärda bristerna på grund av 

resursbrist eller andra omständigheter kan leda till att de mest problematiska skolorna 

som finns i socialt utsatta områden tvingas att stänga ned. Därför bör viten enligt 

Ivarsson-Westerberg (2016) leda till att skolor får extra stödinsatser eller resurser för att 

kunna åtgärda de brister som finns.  
 

4.2.3 Att vara en granskare 

Ek Österberg konstaterar i sin avhandling (2012) att granskning ofta studeras och 

diskuteras som en aktivitet förbehållen granskarna. Med granskarna menar Ek Österberg 

(2012) exempelvis Skolinspektionen som under 2011 skrev tillsynsrapporter till 60 
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kommuner. Drygt 1000 skolor (både kommunala och fristående) omfattades av den 

aktuella granskningen. Det är Skolinspektionens uppgift att på uppdrag av staten 

granska landets skolverksamhet. Genom att bedöma och ställa krav på åtgärder ska 

tillsynen bidra till en mer likvärdig utbildning och bättre kunskapsresultat. Vidare 

menar Ek Österberg (2012) att det är på liknande sätt då syftet med tillsynen inom 

äldreomsorgen är, att bidra till en god kvalitet inom den. Tillsynen ska säkerställa 

rättssäkerhet och värna de äldres rätt till trygghet, självbestämmande och integritet i 

detta fall (a.a.). 

 

Vidare studeras granskning ofta utifrån frågor som rör effektivitet menar Ek Österberg 

(2012), det vill säga om det leder till önskvärda effekter. Inte minst med tanke på hur 

mycket granskning kostar är detta viktiga frågor. Det finns dock flera skäl att studera 

granskning på ett annorlunda vis, med andra frågor i förgrunden. Ett sådant skäl är att 

kunskapen om hur granskning går till och vad granskning betyder för organisationer 

tenderar att bli ensidig om enbart granskarnas aktiviteter inkluderas i analysen. Det 

tenderar också att leda till en ensidig bild av granskandets betydelse om de granskade 

uteslutande studeras utifrån frågor om följsamhet och anpassning (Ek Österberg, 2012).  

 

Ek Österbergs (2012) syfte med sin avhandling var att öka kunskapen om tillsyn som 

metod för styrning. Detta genom att studera hur det går till när skola och äldreomsorg 

görs till föremål för Skolinspektionens respektive Länsstyrelsens (senare 

Socialstyrelsens) granskning (Ek Österberg, 2012). Ytterligare syfte var också att bidra 

till kunskapen om hur företeelser görs granskningsbara genom att lyfta fram och 

analysera vad de granskade gör när de granskas och vad det betyder. Enligt Ek 

Österberg (2012) är tillsynen teknologisk vilket betyder att det är vad som görs i 

praktiken när tillsyn genomförs, som beskrivs och analyseras. Detta innebär inte att 

målen och ambitionerna med tillsyn är oväsentliga utan tillsyn görs för särskilda syften 

för att uppnå transparens, ansvarsutkrävande, likvärdighet och rättssäkerhet och det är 

kopplingen till programmen som motiverar tillsynsaktiviteterna (Ek Österberg, 2012).  

 

Allt som är föremål för granskning är som Ek Österberg (2012) ser det granskningsbart 

och beviset på det är alla de beslut och rapporter som produceras och publiceras. Det 

innebär dock inte att dessa företeelser i sig själva är granskningsbara. 

Granskningsbarhet är ingen egenskap, varken hos föremålet för tillsyn eller hos 

regelverket menar Ek Österberg (2012), utan något som skapas. Det betyder också att 

det är föränderligt. Det som är granskningsbart idag har inte nödvändigtvis varit det 

tidigare, och behöver inte heller vara det i framtiden. Sett över tid kan således nya 

företeelser göras granskningsbara, andra icke-granskningsbara. Ek Österberg (2012) 

fokuserar i sin studie på det som görs vid en specifik tidpunkt och som är givet utifrån 

de styrambitioner som råder, inte förändring över tid. Med detta menar hon vad som 

görs i praktiken för att realisera styrambitionerna, det vill säga möjliggöra tillsyn.   
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5 Teoretisk utgångspunkt  
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter redovisas där såväl 

teoriinriktning samt ansats kommer att presenteras i nedanstående del. Vi har valt att 

använda oss av Gadlers (2011) analysmodell kopplat till realiserings- och 

formuleringsarenan i vår analys med stöd av en hermeneutisk utgångspunkt. 

Anledningen till detta val är att vi är intresserade av själva tolkningen av texter och 

lagar samt hur de avspeglar sig i verkligheten. I denna uppsats utgår vi från skolors 

arbete av vad som tolkas i är arbetet med stödinsatser samt ställer dessa i relation till 

den enskilda skolinspektörens tolkning av skolans arbete utifrån vald, hermeneutisk 

ansats och analysmodell.  

 

5.1 Analysmodell  
I denna studie har vi valt att utgå ifrån den analysmodell som Gadler (2011) har använt i 

sin avhandling. Analysmodellen har inspiration från förvaltningsteori, med fokus på hur 

enskild tjänstemans möjligheter och makt i realiseringsarenan avspeglar sig. Vidare har 

även modellen tagit inspiration från institutionell teori, då genom att titta på hur 

styrningen av skolans villkor ser ut utifrån ett organisatoriskt och institutionellt 

perspektiv (a.a.). Vi använder oss av denna modell där Skolinspektionens representerar 

formuleringsarenan och där enskilda skolan representerar realiseringsarenan, där denna 

tolkningsprocess mellan dessa aktörer är intressant att studera.  

 

Gadlers (2011) modell utgår ifrån att staten representerar en makronivå som sedan har 

en kunskapsbindning och kunskapsöverföring av att det som bestäms utifrån statlig nivå 

också som ska realiseras i verkligheten (se tabell 1 nedan).  

 
   Tabell 1 Gadlers analysmodell (från Gadler, 2011, s 35). 

     

 

Enligt Gadler (2011) skall analysmodellen (se tabell 1 ovan) återspegla processen 

mellan olika aktörer och hur nivåerna påverkar varandra. Modellen har i författarens 

avhandling använts för att kunna visa hur tolkningar på såväl statlig och kommunal nivå 

påverkar skolans arbete med likvärdig utbildning och det är den enskilda 

tjänstemannens tolkning som påverkat detta. Vidare beskriver Gadler (2011) att det som 

händer i ena kanten av styrkedjan, det vill säga mikronivån, kan bidra till att 

makronivån, staten, svara upp med förändringar i statliga dokument såsom lagtexter och 

förordningar. Det sker en oavbruten process mellan samtliga nivåer i modellen där 

aktörer som medverkar agerar och träffas mellan de olika nivåerna. Det handlar om att 

de skrivelser som kommer ifrån statlig nivå omsätts sedan i verkligheten genom meso, - 

och makronivån. I Gadlers (2011) avhandling är de aktörer som representeras ifrån 

mikronivån; lärare, blivande specialpedagoger, rektorer, elevassistenter och annan övrig 

skolpersonal som får rollen som bärare och tolkare i själva uppdraget att efterleva det 

som formuleras i makronivån. Det i sin tur kan sedan avspeglas i hur varje enskild elev 

når upp till aktuella mål utifrån hur tolkningen har gått till på mikronivån, där staten på 

Stat/makronivå 

Framtagande av 

statliga 

styrdokument 

Kommun/mesonivå  

Hur statliga 

styrdokument 

tolkas och genomförs 

Skola/mikronivå  

Hur statliga och 

kommunala 

styrdokument tolkas 

och 

genomförs 

Elevers mål - och 

resultatuppfyllelse/ 

mikronivå  

Hur det ser ut för 

enskilda 

elever med avseende på 

likvärdig utbildning 
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makronivån kan genom exempelvis inspektioner se om de statliga styrdokumenten 

efterlevs, och eventuellt göra förändringar i dem. Vidare är det den enskilda 

tjänstemannens tolkning på såväl makro, meso- och mikronivå som kan påverka synen 

och tolkningen kring det statliga uppdraget inom organisationen, men också även vilken 

värdegrund som avspeglas inom organisationen (a.a.). 

 

Gadler (2011) använder sig även begreppen governance, som betyder regelstyrning 

samt government, som betyder mål- och resultatstyrning för att kunna använda dessa 

begrepp i en jämförelse mellan de olika styrsystemen och hur tolkningen sker i 

modellen mellan dessa. Detta förklaras närmare i följande citat;  

 
Governing används här med innebörden att beteckna statens styrning genom 

lagar, förordningar, föreskrifter och regler. [...]. Governance används för 

styrning genom mål - och resultat [...] ansvaret för tolkningen och 

genomförandet av uppdraget läggs hos verksamheten [...] När de formulerade 

statliga styrdokumenten förs vidare till kommun och skola för att där tolkas och 

omsättas i handling [...] på enskilda elever sker en så kallad inre styrning eller 

förväntansstyrning. (Gadler, 2011, s.36)  
 

Vidare lägger Gadler (2011) fram att det är byråkraterna- och tjänstemännen på meso- 

och makronivån som påverkar själva tolkningen av styrdokument och är en bärande 

länk i styrkedjan, vilket i sin tur påverkar elevens möjligheter till att uppnå målen (a.a.). 

Gällande elevers måluppfyllelse har även staten kontrollfunktion i styrkedjan där 

elevers resultat- och måluppfyllelse granskas för att svara upp om verksamheten på 

meso- och mikronivå lever upp till förväntningar ifrån formuleringsarenan, det vill säga 

makronivån.  

 

Gadler (2011) beskriver även att det styrsystem som används sedan kommunaliseringen 

under början av 90-talet och med dess nya läroplaner som kom ut under 1994, 

kännetecknas av en decentraliserad styrning där mål- och resultatstyrning går att hitta 

och där kommunen fått i uppdrag att leda skolan utifrån statligt uppdrag. Detta beskrivs 

närmare i följande citat;  

 
Styrningen ska utgå från de styrdokument [...] där staten anger mål för 

verksamheten och tillskjuter medel via ett statsbidragssystem för att stimulera 

styrningen och där staten kontrollerar styrningen genom olika myndigheter. Det 

är enskilda politiker och tjänstemän, inom såväl stat- kommun- skola som ska 

tolka och omsätta de skrivna texterna i såväl skrift som handling. (Gadler, 2011, 

s 82).  
 

Därmed har den enskilda tjänstemannen en viktig roll i tolkningen, och även för att 

kunna omsätta och tolka det styrdokument som finns att hämta i realiseringsarenan, det 

vill säga meso - och mikronivån (Gadler, 2001). Vidare har denna styrning bidragit till 

att staten fått ökat kontroll och det genom olika myndigheter. Därmed är målet med 

denna studie att fokusera på Skolinspektionen som representerar staten utifrån 

formuleringsarenan, och hur Skolinspektionen som statlig myndighet kan i sina 

rapporter och beslut beskriva om den tolkning som sker på meso- och makronivån lever 

upp till den förväntade tolkningen ifrån makronivån (a.a.). På så sätt använder vi oss av 

Skolinspektionens material för att se om de lagändringar som skett under 2014 har 

realiserats och tolkats rätt i meso- och makronivån genom analys av material ifrån 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn och i beslut om vitesföreläggande vid 

gymnasieskolan, som blir en representation ifrån formuleringsarenan.  
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5.2 Hermeneutik  
Vi har även valt att angripa vår studie utifrån en hermeneutisk ansats (Molander, 1988; 

Vikström, 2005). Då vi upplever att styrdokument är mycket tolkningsbara känns denna 

ansats mest naturlig för att kunna se vad som brister utifrån Skolinspektionens 

perspektiv i såväl anmälningsärenden samt tillsynsärenden kopplat till stödinsatser 

under de undersökta åren. Enligt Molander (1988) betyder hermeneutik ungefär 

tolkningslära, någon säger något och de kan bidra till olika tolkningar på grund av 

oklarhet och mångtydighet skriver författaren. Vidare beskriver Molander (a.a.) den 

hermeneutiska cirkeln vilken kan uttryckas i flera slagordsmässiga formuleringar, 

däribland på så vis som ingen förståelse utan förståelse. Thomassen (2007) beskriver att 

det finns en ständig process mellan tolkare och text och som kan beskrivas som en spiral 

där det ständigt sker en pendling mellan förståelse och förståelsespiralen utifrån den 

hermeneutiska cirkeln. Ur ett hermeneutiskt perspektiv, skriver Molander (1988), att för 

förstå innebörden av en text måste man förstå det språk den är skriven på. Man måste ha 

en viss förståelse av de ord som används i texten. Enligt Vikström (2005) är 

förförståelse grunden för att kunna tolka dokument och är avgörande vid tolkningen. 

Utifrån detta resonemang handlar det om följande;  

 
[...] varje tolkning är förankrad i och beroende av uttolkarens livssituation. 

Tolkningen är med andra ord kontextuellt färgad, d.v.s. beroende av den sociala, 

historiska och ideologiska miljö som uttolkaren lever i. (Vikström 2015, s 21) 

  

Detta innebär att tolkningar av texter kan se olika ut och även förkunskaperna kring 

texterna. Å ena sidan behövs det grundläggande kunskaper till att kunna tolka en viss 

text, men å andra sidan är denna tolkning beroende på vilken bakgrund den som tolkar 

har. Det kan enligt Vikström (2005) bidra till olika tolkningar av texter och att ett 

exempelvis ett visst specifikt fackspråk kan vara svårt att tolka för dem som ej har några 

förkunskaper kring själva språket.  

 

Själva tolkningen av texter kan även ses utifrån en tolkningsgemenskap som kan tolka 

språket på ett visst sätt (Vikström, 2005). Denna gemenskap ger sig till uttryck att 

medlemmar delar vissa uppfattningar kring hur själva tolkningen skall gå till kring ett 

visst område. Själva tolkningsgemenskapen innebär att personer kan vara medlemmar i 

olika former av tolkningsgemenskaper beroende på sociala roller som utövas i 

exempelvis rollen som lärare, granne eller student. Det handlar om olika former av 

sociala sammanhang som i sin tur kan bidra till olika tolkningsgemenskaper (a.a.). 

Vidare går denna kontextuella bundenhet som gestaltas i tolkningsgemenskapen in i den 

socialkonstruktivistiska teorin utifrån de sociala konstruktioner som 

tolkningsgemenskaperna bidrar till. Enligt Vikström (2005) är hermeneutiken ett 

förhållningssätt som kan knytas nära denna teori. Å andra sidan är det viktigt att vara 

kritisk till denna tolkningsgemenskap då den kan präglas av såväl maktkamp och 

särskilda intressen vilket kan leda till en icke- objektiv gemenskap.  

 

Vidare kan det uppstå konflikter i olika tolkningar som kan beskrivas som misstänkande 

och medkännande tolkning (Vikström, 2005). Utifrån den misstänkande tolkningen av 

en text är ett kritiskt öga över texten sanningshalt viktig att ta i beaktning där en misstro 

kan gå att hämta. Ytterligare kan även en tolkning vara medkännande vilket innebär att 

det skall försökas få fram en meningsfullhet och rikedom i texten och dess tolkning 

vilket kan ses som en tillit till texten. Vikström (2005) tar upp Ricoeur i detta 

sammanhang som beskriver att det behövs;”[..] ett uppmärksammat lyssnande 

kombinerat till en kritisk distans.” (Vikström, 2015, s.27). Det innebär att varje tolkning 
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som görs av en text bör såväl vara kritisk, men också ha en strävan för att nå fram en 

tillförlitlig information och tolkning. I detta sammanhang innebär själva tolkningen som 

en båge där det första steget innebär en förförståelse av en text och sedan genom 

tolkning få fram en förklaring och som slutligen skall leda till en förståelse av en text. 

Med andra ord innebär det att följa den hermeneutiska bågen vid tolkning av texter där 

det behövs ett intresse för att nå förståelse och ett kritiskt öga för att nå en förklaring 

(a.a.). Enligt Ricoeur som Vikström (2015) beskriver om är den hermeneutiska bågen 

något som ej utgörs av skilda delar utan ses som helhet där delarna hör ihop för att 

kunna upprätthålla en texttolkning som kan leda till en förståelse för textens mening 

genom olika prövningar och tolkningar av texten. Å andra sidan beskriver Vikström 

(2015) att; 

 
Tolkningsresultaten kan inte ha anspråk på att erbjuda den slutgiltiga sanningen, 

som inte längre kan ifrågasättas. Till tolkningens öppna och oavslutade karaktär 

hör att tolkningsarbetet innebär ett tålmodigt sökande efter argument för den 

tolkning som ter sig mest sannolik. [...] det gäller att argumentera för den. 

(Vikström 2005, ss.124–125)  
 

Därför är det viktigt att vid en tolkning av en text bör det kunna finnas en förståelse 

kring att tolkningen ej kan vara slutgiltig samt att tolkningen behöver kunna vara öppen 

för argument där det krävs en retorik för att kunna upprätthålla den. Därför är det även 

viktigt att kunna se tolkningen som något som kan prövas om och även ifrågasättas 

(Vikström, 2005).  
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6 Metod  
I detta avsnitt kommer studiens metod att redogöras där fokus kommer att ligga på valet 

av metod, genomförande samt etiska överväganden.  

 

6.1 Induktiv ansats  
Enligt Thomassen (2007) behövs olika modeller för att kunna ge förklaringar för hur 

verkligheten kan beskrivas. I detta sammanhang handlar det om att hitta en modell som 

kan bevisa hur förhållandet mellan vad som skall studeras och hur fenomenet skall 

förklaras vara tydligt. Här är valet av teori beaktningsvärt som skall vara en ledning till 

hur själva fenomenet skall prövas utifrån ett metodologiskt perspektiv (a.a.). Valet av 

teoretisk ansats i denna undersökning är en induktiv ansats (Thomassen, 2007; Eriksson 

Barajas m.fl., 2013). Den induktiva ansatsen innebär att det finns ett mål i den 

vetenskapliga undersökningen att kunna förklara ett fenomen, i denna undersökning, 

lagändringar, dokument ifrån Skolverket samt tillsynsärenden och beslut om 

vitesföreläggande ifrån Skolinspektionen under perioden 2014–2016, och kunna genom 

undersökning av dokumenten ge en förklaring till hur utvecklingen har sett ut och på så 

sätt kunna uppvisa ett mönster i undersökningens resultats del. Vidare är syftet med den 

induktiva ansatsen att genom valet av dokument kunna studera dessa och sedan 

systematisera dem för att sedan genom tolkning och analys av dem frambringa en 

förklaring till tillsynsärendens samt vitesföreläggandens utveckling kontra det som står 

skrivet i lagändringar och texter ifrån Skolverket.  

 

Den induktiva ansatsen är av kvalitativ art (Eriksson Barajas m.fl., 2013), vilket vår 

undersökning är. Anledningen till valet av kvalitativ metod är för att metoden kan bidra 

till förståelse över ett visst fenomen, där tolkning är en central del. Denna tolkning har i 

vårt genomförande varit ledande, utifrån tolkning av dokument och statistik ifrån 

Skolinspektion samt Skolverket.  

 

6.2 Genomförande  
Vårt intresse för att studera hur det stod till med arbetet med stödinsatser vid 

gymnasieskolan efter lagändringar väcktes då vi gjorde en spaning på 

Skolinspektionens granskningsrapporter över anmälningsärenden och fann intressanta 

siffror rörande antalet anmälningsärenden innan 2014 knutet till stödinsatser vid 

gymnasieskolan.  

 

Själva urvalet vi använde oss av var till en början ett sekventiellt urval (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013) där vi tittade på tillsynsrapporter samt anmälningsärenden under 

2011 till 2013 för att se över hur den regelbundna tillsynen såg ut de angivna åren och 

som sedan gjorde att vi började tittade på flera år, vilket i sin tur ledde till att vi valde att 

avgränsa oss till åren 2014 till 2016. Detta bidrog i sin tur till att vi använde oss av ett 

strategiskt urval i vår studie där vi valde rapporter, statistik och beslut utifrån det som 

var relevant för våra frågeställningar och syfte till studien (a.a.). Det material vi började 

titta närmare på var till en början tillsynsrapporter kopplat till Skolinspektionens arbete 

med särskilt stöd och extra anpassningar och vilka brister som framkom vid 

gymnasieskolan efter 2014 till 2016. Detta skulle sedan kompletteras med statistik samt 

beslut om vitesförelägganden de angivna åren för att få svar på våra frågeställningar. 

Ytterligare avspeglas det strategiska urvalet (a.a.) utifrån inhämtning av såväl material 

som rörde lagändringar och dokument från Skolinspektion och Skolverket, rörande 

stödinsatser vid gymnasieskolan.  
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6.2.1 Rapporter rörande regelbunden tillsyn och anmälningsärenden 

För att få fram information och kunna särskilja de brister som finns kopplat till 

stödinsatser utifrån regelbundna tillsynen besökte vi Skolinspektionens hemsida3 och 

klickade på fliken “Beslut och rapporter”. Det bidrog till att vi senare tryckte på 

publikationer och valde att göra en avancerad sökning. Den avancerade sökningen 

grundade det sig i att vi använde oss av sökordet “särskilt stöd” i typ av ärenden 

“publikationstyp”. Det bidrog till omfattande sökträffar och därför valdes det en 

avsmalning av sökningen där vid sökfältet “publikationstyp” valdes “regelbunden 

tillsyn”, Där valdes åren 2014, 2015 och 2016 för att få fram aktuella år för 

publikationerna. Utifrån dessa rapporter började den regelbundna tillsynen vid 

gymnasieskolor analyseras närmare vilket bidrog till att det blev en del utav syftet med 

den aktuella undersökningen.  

 

Vidare för att få fram statistik över den regelbundna tillsynen gick vi in på fliken 

“Statistik” på Skolinspektionens hemsida där vi under fliken “Statistik om regelbunden 

tillsyn” kunna finna den statistik vi behövde för vår undersökning. Där kunde vi sedan 

ladda ned statistik för de aktuella åren rörande den regelbundna tillsynen vid gymnasiet. 

Vid granskning av beslutsrapporter låg en fokus i att titta på innehållet och försöka hitta 

kategorier i det analyserade materialet för att få fram en helhetsbild över 

Skolinspektionens anmärkningar i arbetet med stödinsatser, där en kvalitativ tolkning i 

denna granskning framkom (Eriksson Barajas m.fl. 2013). Det andra steget vid 

granskningen var att titta på årsrapporten för respektive år för att se om det fanns något 

mer att tillägga kring de vanligaste orsakerna till såväl anmälningsärenden samt beslut 

för föreläggande i arbetet med stödinsatser på gymnasiet. Beträffande antalet 

anmälningsärenden under de undersökta åren användes även här Skolinspektionens 

hemsida där samtliga beslutsrapporter och statistik finns nedladdningsbara, dels som 

PDF-filer och dels som Excel dokument. Totalt blev det tre stycken årsrapporter samt 

tre stycken rapporter rörande statistik av Skolinspektionens regelbundna tillsyn mellan 

2014–2016.  

 
6.2.2 Beslut om vitesföreläggande  

Det första steget för att få fram beslut om vite, var att gå in på Skolinspektionens 

hemsida. Där gick vi sedan in under “Beslut och rapporter” för att klicka på 

regelbunden tillsyn 2016. I denna del kunde vi uthämta statistik för beslut med vite 

mellan åren 2011–2016 (Skolinspektionen, 2017j). Vi skrev ut denna statistik för att 

sedan stryka under de beslut som rörde gymnasiet och för att sedan veta vilka beslut vi 

skulle analysera för åren 2014–2016.  

 

Det andra steget i detta arbete var att hitta besluten som hade vitesförelagts. Vi började 

med att gå in på Skolinspektionens hemsida under sökfälten “Beslut och rapporter” 

(Skolinspektionen.2017i) där sökning av beslut kunde genomföras. Vidare var det 

enkelt att kunna titta på diarienumren som var skrivna i statistiken ifrån 

Skolinspektionens sammanställning av vitesförelägganden (Skolinspektionen, 2017j). 

På så sätt kunde vi finna rätt dokument där beslutet fanns att hämta. Vidare använde vi 

oss av SiRiS, som står för Skolverkets internetbaserade resultat- och 

kvalitetsinformationssystem där statistik utifrån regelbunden tillsyn samt riktad tillsyn 

kunde användas vid sökning av besluten (SiRiS, 2017a, SiRiS, 2017b). Majoriteten av 

besluten kopplat till vitesförelägganden hade sin bakgrund i regelbunden tillsyn, men 

                                                 
3
 www.skolinspektionen.se  

http://www.skolinspektionen.se/
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det förekom ett vitesföreläggande som var utifrån ett anmälningsärende där SiRiS 

användes utifrån sökning av anmälningsärendet.  

 

Det som låg fokus vid urvalet av besluten av vitesförelägganden var att titta på de som 

var lagda inom den gymnasiala utbildningen, där gymnasiet blev variabeln vid analysen 

(Dahmström, 2011). Vid urvalet valdes enbart beslut rörande gymnasier, både enskilda 

och offentliga i de beslut som valdes. Därmed valdes ej gymnasiesärskolan i denna 

urvalsprocess utan det var enbart gymnasieutbildning som var relevant eftersom vårt 

syfte med undersökningen var att titta på vitesförelägganden kopplat till gymnasienivån 

och ej gymnasiesärskolan. Vidare framkom det större tillsynsbeslut där all 

skolverksamhet inom en kommun eller fristående skolas koncern hade granskats. Här 

blev det att titta specifikt om det framkom några brister kring stödinsatser med 

vitesförelägganden inom gymnasieskolan inom dessa beslut. Ytterligare låg fokus i att 

titta på enbart beslut om vitesföreläggande, men där det ej granskades huruvida skolan 

fick betala ut vite eller ej. Anledningen till denna avgränsning var att använda sig av 

vitesföreläggande som en representation för den allvarligaste bristen som 

Skolinspektionen kan vidta och på så sätt se huruvida det kunde utmärka sig som en 

allvarlig brist under de undersökta åren.  

 

Det som även framkom vid genomförandet var att vid vissa skolor som vid tidigare år 

hade haft ett vitesföreläggande återkom nästkommande eller senare år vid 

undersökningen med ett nytt vitesföreläggande. Vid sökning av beslut var den 

övervägande titeln, “Föreläggande om vite efter tillsyn..”, men det förekom även 

“Beslut efter tillsyn..” samt “Beslut efter uppföljning..” i del av besluten som 

analyserades. Vid sökning i dokumenten låg fokus i att titta på varför skolorna hade fått 

ett vitesföreläggande där fokus låg om någon av de brister som skolorna behövde 

åtgärda kopplat till vitesföreläggandet var utifrån brist i arbetet med stödinsatser.  

Efter att 54 beslut hade granskats hade sju kategorier utmynnat i besluten (Bilaga B) 

och som sedan i sin tur lades i årsvis för att se över dels antalet beslut om 

vitesföreläggande för de angivna åren samt vilka vanliga bedömningspunkter som låg 

bakom bristen och besluten av vitesförelägganden. Till detta användes Excel för att 

kunna samla sekundärdata (Dahmström, 2011) som besluten visade och sammanställa 

detta i form av tabeller som blev resultatet till undersökningen och dess syfte.  

 
6.2.3 Lagändringar och dokument ifrån Skolverket och Skolinspektionen 

För att få fram lagändringar samt dokument ifrån Skolverket och Skolinspektionen 

använde vi oss av regeringens hemsida samt Skolverkets hemsida4. För statliga 

dokument använde vi regeringskansliets sökdatabas5 för att få fram lagändringarna. 

Gällande Skolverket och Skolinspektionens hemsidor använde vi oss av sökorden, 

“stödinsatser”, “gymnasiet”, “särskilt stöd” och “extra anpassningar” som sökord för att 

få fram relevant information och källor. Vid sökningen gick vi igenom dokument som 

rörde gymnasiets verksamhet och sållade bort de dokument som rörde andra skolformer. 

Detta för att syfte med vår undersökning var att titta på gymnasiets verksamhet.  

 

6.3 Dokumentstudie och analys av dokument och statistik  
Denna studie har haft en kvalitativ ansats (Eriksson Barajas m fl.2013) eftersom den har 

varit ute efter att tolka hur mötet mellan lagändringar, statliga dokument och den 

enskilda skolan samt Skolinspektionen såg ut beträffande arbetet med stödinsatser från 

                                                 
4
 www.skolverket.se; www.regeingen.se; www.skolinspektionen.se  

5
 http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr  

http://www.skolverket.se/
http://www.regeingen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr
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2014 till 2016 samt vilka brister i arbetet med stödinsatser vid gymnasieskolan som kan 

hämtas utifrån såväl regelbunden tillsyn, anmälningsärenden samt förelägganden om 

viten. Vidare syftar den kvalitativa ansatsen i denna studie att kunna beskriva och tolka 

fenomenen där de bristande stödinsatserna kan bidra till formulering av kategorier och 

systematisering kring vad som är vanligt förekommande de angivna åren i såväl 

årsrapporter och beslut om förelägganden om viten. En lämplig metod för denna studie 

är en dokumentstudie (Eriksson Barajas m.fl. 2013; Duffy, 2016) där fokus har varit att 

analysera texter ifrån Skolverket, Skolinspektionen och regering samt statistik på 

anmälningsärenden och tillsynsbeslut kopplat till arbetet med stödinsatser under de 

valda tidsperioderna 

 

Enligt Duffy (2016) är det viktigt vid en dokumentstudie att ha klart för sig vilket 

källmaterial som skall användas till studien. Det bidrar i sin tur till vilken form av 

angreppssätt forskaren har i sin inhämtning av dokument för studien. Denna studie har 

ett problemorienterat angreppssätt vilket innebär att studiens syfte med dess 

frågeställningar har styrt urvalet av källor. Vidare har urvalet styrts av nyckelord såsom, 

“gymnasieskolan”,” Skolinspektionen”, “extra anpassningar”, ”särskilt stöd”, 

“stödinsatser”,” 2014”,” 2015”,”2016” vid sökning av dokument, och där sedan ett 

problemorienterat angreppssätt har använts vid urvalsprocessen (Eriksson Barajas m.fl. 

2013; Duffy, 2016).  

  
6.3.1 Textanalys  

Enligt Boréus (2015) förekommer texter av olika slag i samhället vilket i sin tur har 

påverkan på samhället. Å andra sidan bidrar även texter till olika perspektiv hos olika 

grupper vilket påverkar relationer mellan grupperna. Texter har även enligt Boréus 

(2015) olika genrer där de har olika syften, vilket är viktigt vid analys att ha 

förförståelse för. Vidare är det viktigt vid textanalys att veta vad som skall analyseras i 

texten och hur själva metoden påverkar analysen. Enligt Boréus (2015) går det att 

kombinera såväl kvalitativ textanalys med kvantitativ innehållsanalys. Det har 

förekommit inslag av båda dessa delar i vår analys, men att den övervägande 

analysmetoden har varit kvalitativ utifrån att vi har tittat på vad som beskrivs i statliga 

dokument, årsrapporter, anmälningar och beslut om vitesföreläggande kopplat till 

stödinsatser vid gymnasieskolan, som då kan gå in i en kvalitativ textanalys. Samtidigt 

har fokus legat på innehållet i vår studie där vi har tittat på antalet ärenden och även 

likaså se vilka som är bristerna per år, där en kvantitativ innehållsanalys går till viss del 

att hitta, men fokus har även där har varit att beskriva hur det sett ut beträffande brister 

och vilka dessa är under de undersökta åren, och där den kvalitativa analysen går att 

hitta (a.a.). Vidare beskriver Eriksson & Barajas m.fl. (2013) att den kvalitativa ansatsen 

har dokument som ett exempel på datainsamlingsmetod vilket framgår i denna studie 

som insamlingsmetod, men att också den kvalitativa textanalysen kan närma sig den 

kvantitativa i vissa fall.  

 
6.3.2 Analys av dokument  

Analysarbetet handlade vid studien om att få fram ett sammanhang kring de brister som 

förekom vid varje valt år och även se en utveckling av tillsynsärenden och 

anmälningsärenden de angivna åren. Vidare låg analysen att titta på huruvida 

lagändringar och de statliga dokument som berörde arbetet med stödinsatserna kunna 

ses i ett större sammanhang. Enligt Boréus (2015) handlar textanalys mycket om att 

sätta saker i ett sammanhang vilket har tillsammans med syfte och frågeställningar varit 

ledande under vår analys av materialet. 
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Det har på så vis varit såväl kvalitativt som statistiskt material som har analyserats för 

att få en bild över studiens problemområde. Enligt Duffy (2016) är det viktigt att vid en 

dokumentstudie vara kritisk till såväl information och de siffror som publiceras i 

dokument. Därför har vi varit kritiska under hela processen kring urvalet av dokument 

för att se över om det som skrevs stämde. Det har framförallt utifrån ett validitetssyfte 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013) varit viktigt för oss att se över om siffror stämmer i de 

granskade dokumenten därför har vi även varit inne på Skolinspektionens hemsida för 

att få fram tillhörande statistik kring vitesförelägganden och tillsynsärenden som läggs 

fram i rapporterna för att göra en extra koll på om siffrorna stämmer överens i rapporten 

med statistiken (Skolinspektionen, 2017j). Vidare utifrån ett reliabilitetsperspektiv 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013) är Skolinspektionen noggranna med att beskriva hur 

deras tillsyn går till och vad som de mäter vid tillsyn som sedan grundar sig till framtida 

resultat. Beträffande analysen och urvalet av texter kopplat till lagändringar och 

dokument ifrån Skolverket och Skolinspektionen har vi valt att använda oss av 

primärkällor (a.a.). Det vill säga den myndighet som skrivit dokumentet och ligger 

bakom publikationen. Detta för att användas oss av bästa möjliga bevis, och göra vårt 

resultat så trovärdigt som möjligt.  

 
6.3.3 Analys av statistik  

Till en början anser vi att det är viktigt att ta vissa saker i beaktning då man läser och 

tolkar Skolinspektionens statistik. De menar att deras statistik inte är baserad på ett 

slumpmässigt urval, det vill säga i stället för att göra en fullständig undersökning av den 

population man vill undersöka och därför begränsar man vanligen undersökningen till 

ett urval av populationen (Dahmström, 2011), och kan därför inte generaliseras till att 

gälla alla skolor och verksamheter i riket (Skolinspektionen, 2017k). Vidare är de skolor 

som granskats under ett enskilt år dock tillräckligt många och tillräckligt lika skolorna i 

riket för att de ska kunna se vissa övergripande mönster för samtliga skolor gällande 

bristerna. I Skolinspektionens statistik är det brister i bedömningsområden i fokus där 

för tillsynen, inte de områden där skolan uppfyller skollagen, läroplaner och övriga 

författningar. De brister som presenteras i statistiken är de som påträffades vid tiden för 

Skolinspektionens tillsyn. Tillsyn ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och 

förbättringsarbete och syftet med tillsynen är att bristerna ska åtgärdas. 

Skolinspektionen själva skriver att det är svårt att jämföra resultatet av tillsynen mellan 

olika år eftersom modellen för tillsyn kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya 

förutsättningar, till exempel lagförändringar. Det är också svårt för att urvalet av skolor 

inte är slumpmässigt från år till år (a.a.). 

 
6.3.4 Bedömningspunkterna förändras över åren 

Då vi granskade Skolinspektionens årliga tillsynsrapporter kopplat till stödinsatser visar 

det sig att bedömningspunkterna skiljer sig något från år till år. Några är de samma samt 

några är borttagna eller tillagda, denna olikhet och dess reliabilitet (Eriksson Barajas 

m.fl., 2013) har tagit hänsyn till då vi redovisar våra resultat i studien.  

I 2014 års tillsynsrapport (Skolinspektionen, 2015c) redovisas resultat utifrån 

bedömningspunkterna, “särskilt stöd samt särskilt stöd ges i den omfattning och på det 

sätt eleverna behöver och har rätt till”. Den tredje bedömningspunkten har ersatts av 

“när det kan befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskrav som minst ska uppnås 

ser rektor till att behovet skyndsamt utreds och beslutas om åtgärdsprogram fattas”, i 

2016 års tillsynsrapporter. Därmed förekom det olika bedömningspunkter som togs 

hänsyn vid sammanställningen av resultatet under det nämnda året.  
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Beträffande bedömningspunkternas förändring kunde även detta genomsyras vid 

analysen av besluten kring vitesförelägganden (Bilaga A), där punkterna grundade sig i 

en analys av primärdata utifrån de beslut som analyserades (Dahmström, 2011).  

 

Utifrån Skolinspektionens bedömningspunkter (Bilaga B) delades dessa upp om de var 

knutna kring stödinsats eller ej där sju stycken kategorier kunde uthämtas i besluten från 

2014 till 2016. Utgångspunkten var vid kategoriseringen att titta på de nämnda 

lagparagrafer samt kapitel ifrån gymnasieförordning och läroplan kopplat till 

stödinsatser för att kunna systematisera vilket vanligt förekommande 

bedömningspunkter som förekom i det analyserade materialet. Vidare vid uppdelningen 

av bedömningspunkterna var vi medvetna om att bedömningspunkterna till viss del ej 

stämde helt överens i ord och uttryck hos varje beslut, men att styrdokumentens olika 

källor varit ett stöd i att kunna dela upp bedömningspunkterna som sedan i det 

analyserade materialet har uppvisat sig vara en brist och har ett beslut om 

vitesföreläggande. Detta för att såväl beakta validiteten samt reliabiliteten i de 

analyserade besluten (Eriksson Barajas, 2013). 

 

Det som framkom vid 2015 års beslut om vitesförelägganden samt tillsynsrapporter vid 

regelbunden tillsyn var brister i arbetet med extra anpassningar vilket bidrog till 

ytterligare en bedömningspunkt att ta hänsyn till. Denna bedömningspunkt kan enbart 

härledas till den senare perioden av denna undersökning på grund av lagändringen 

kopplat till extra anpassningar som kom till 2014 (SFS 2014:456, Skolverket, 2014). 

Vidare framkom det vid analys av 2015 års beslut om vitesföreläggande en förändring i 

hur Skolinspektionen beskriver föreläggandet utifrån ett färgschema där rödmarkerade 

områden är vitesföreläggande eller föreläggande och grönmarkerade är det område 

aktuell skola uppnår. Här kommer en samlad bedömningsmodell “Extra anpassningar 

och särskilt stöd” fram i besluten (Bilaga A) och där arbetet med stödinsatser och dess 

bedömningspunkter kunde hittas.  

 

6.4 Etiska överväganden  
Det är viktigt vid en dokumentstudie att titta på graden av trovärdighet i de dokument 

som skall analyseras (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Därför är det viktigt att vid urvalet 

av dokument att dessa kommer ifrån den källan som vi är ute efter i vår undersökning 

samt att det är representativt för det vi skall studera. Det är även viktigt att beakta 

graden av autenticitet vid granskning av dokument där fokus bör ligga på att hämta 

bästa möjliga bevis, det vill säga att hitta rätt dokument som också det finns en 

trovärdig källa bakom. I vår undersökning har det huvudsakliga källmaterialet bestått av 

statistik, årsrapporter samt beslut om vitesförelägganden ifrån Skolinspektionen. Då vårt 

syfte är att granska Skolinspektionens material samt statliga dokument upplevs att vi har 

hittat bästa möjliga bevis i detta fall där källor som framgår ifrån såväl regering samt 

Skolverket och Skolinspektionen. Då dessa kan ses som primärkällor för att få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt (a.a.).  

Vidare vad beträffar Skolinspektionens statistik kan dessa data vara en typ av data som 

är sparade i olika register och som kan komma till användning vid en statistisk 

undersökning som kan antingen finnas i så kallad statistik- och forskningsregister eller i 

administrativa register. Syftet med ett statistikregister är aldrig att ta fram uppgifter för 

enskilda personer utan att i stället till exempel studera samband mellan olika variabler 

för grupper av personer (Dahmström, 2011).  
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Vidare bör Vetenskapsrådets (2011) råd kopplat till en god sed i forskningen ses över 

vid granskning av dokument. Med det menas att det är viktigt att det som kommer 

utifrån dokumenten stämmer överens med ursprungskällan och att ingen felaktig 

information kommer ut i analysen eftersom det är oetiskt gentemot den som ligger 

bakom ursprungskällan. Detta har vi tagit i beaktning i urvalet av källor där allt material 

är just kopplat till Skolinspektionen och dess egna material, och där inga sekundärkällor 

har använts som beskrivit Skolinspektionens källmaterial i andra hand (Eriksson Barajas 

m.fl., 2013).  

Enligt Eriksson & Barajas m.fl. (2013) bör såväl urvalet och resultatet vid en 

litteraturstudie föregås med etiska överväganden. Vi har i vår studie använt oss av de 

principer som Vetenskapsrådet (2002) anger som de forskningsetiska principerna som 

är nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet samt konfidentialitetskravet. 

Beträffande urvalet har vi använt oss av det data som är kopplat till regelbunden tillsyn 

och beslut om vitesföreläggande under de angivna åren, där vi har förlitat oss på att 

Skolinspektionen som myndighet använt sig av de principer vad gäller allmänna 

handlingar, där exempelvis allmänna handlingar ej skall vara till syfte att skada någon 

person enligt tryckfrihetsförordningens första kapitel § 3 (SFS 1945:105). Detta går 

även in i det som anges i offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400 Kap 4 § 1) 

som beskriver att myndigheter som ger ut allmänna handlingar skall följa att de 

bestämmelser som gäller kring sekretess följs. Vidare har vi använt oss av offentlig 

statistik utifrån det som framkommit i Skolinspektionens statistik som enligt 

ovannämnd lag beskriver i följande citat;  

Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte 

genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt 

hänförlig till den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan 

röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller 

men. (SFS, 2009:400 Kap 24 § 1)  

Därmed kan den statistik som getts ut ifrån Skolinspektionen som vi använt oss av i vår 

studie, även knytas till nyttjandekravet och konfidentialitetskravet som Vetenskapsrådet 

(2002) anger då statistiken ej har som ändamål att låta någon komma till skada, vilket vi 

vår studie ej har något syfte till att göra, utan vårt syfte är att enbart använda denna 

undersökning för forskningsändamål. Å andra sidan beträffande konfidentialitetskravet 

framgår det i avslutande bilaga A referenser på de beslut som tagits kopplat till vite. Det 

har dock haft som syfte att visa vilka beslut som har studerats för att enbart få fram 

bedömningspunkter och vilka brister som anges. Här har inte något syfte varit att 

beskriva vilken skola som fått vitesföreläggande, utan fokus har varit att försöka få fram 

ett sammanhang och en bild över den svenska gymnasieskolans brister i stödinsatser 

utifrån Skolinspektionens material under den undersökta perioden. Samtidigt 

förekommer det ej namn eller andra uppgifter i besluten som kan kopplas till enskilda 

personen, där Skolinspektionen i dess beslut beaktat detta genom avidentifiering 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har även beträffande konfidentialitetskravet beaktat att i 

vårt resultat ej ange skolnamn som framgått i undersökningen kopplat till beslut om 

vitesföreläggande, för att inte skada eller hänga ut skolor, utan det har blivit 

identifierade utifrån enskild eller offentlig huvudman i resultatdelen.  

Beträffande informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) har vi 

använt oss av material ifrån en statlig myndighet där Skolinspektionen har som 

skyldighet att vid all tillsyn hos skolor skicka ut information om att skolor har 

skyldighet att bidra med information och underlag till denna tillsyn (SFS 2010:800 Kap 

26 § 2–3, § 7). Därmed har skolor vid tillsyn fått information om att exempelvis 
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besluten läggs ut på Skolinspektionens hemsida och på så sätt blir en allmän handling 

enligt de föreskrifter som gäller allmän handling i tryckfrihetsförordningen (SFS 1949: 

105 Kap 2 § 3). Vidare är önskan med denna studie att försöka få fram en upplysning 

kring ett fenomen vilket enligt ovannämnd lag beskrivs i följande citat; “Till främjande 

av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha 

rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954)” (SFS 1949:105). Därmed har 

vi valt att använda undersökningens material för att nå en storts upplysning över ett 

visst fenomen. Här ser vi att det är viktigt att beakta nyttan av forskningen och 

användning av det material som undersökningen vilar sig på. Vi vill framhäva att det 

forskningskrav som Vetenskapsrådet (2002) beskriver är viktigt i att beakta i vår studie, 

då undersökningens mål är att till att genom den kunskap som finns nå fram till något 

nytt, vilket vi har som mål med vår studie.  

Sammanfattningsvis har vår studie enbart fokuserat sig på den generella förståelsen 

kring vilka brister som Skolinspektionen har hittat i sin tillsyn de angivna åren. Vi har 

inte haft något syfte att hänga ut någon enskild skola, utan tagit hänsyn till det 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver om gällande god sed i forskningen. Samtidigt har vi 

heller inte haft något syfte att hänga ut Skolinspektionen som en aktör för att på något 

sätt skada verksamheten utan fokus har legat i att försöka få en förklaring över vad vårt 

resultat visar i relation till tidigare forskning och annat material som lagändringar och 

propositioner. Vi är medvetna om att en viktig etisk princip vid undersökningar med 

undersökningspersoner måste informerat samtycke erhållas av de aktivt deltagande, 

vilket vi bedömer inte är fallet vid vår studie (Dahmström, 2011). 

 

6.5 Metodkritik  
Vår studie har varit en dokumentstudie (Eriksson Barajas m.fl. 2013) där vi genom 

textanalys analyserat material ifrån såväl Skolinspektionen, Skolverket samt regeringens 

skrivelser. Själva metoden har varit bra för att besvara vår forskningsfråga, men det som 

varit svårt är att hantera den mängd dokument som finns och urvalet av detta. Å ena 

sidan har nyckelord (a.a.) såsom “gymnasieskolan”, ”stödinsatser”, “extra 

anpassningar”, “särskilt stöd”,” 2014”,” 2015”, “2016”, varit ledande vid sökning av 

dokument, men det å andra sidan kan vi inte med säkerhet veta om vi har hittat alla 

dokument som berör vår forskningsfråga då tillgången på dokument är näst intill 

obegränsad.  

 

Vidare utifrån valet av den induktiva ansatsen kan det även vara svårt att genom denna 

metod uppvisa ett generaliserbart meningsmönster (Thomassen, 2007) över hur 

utvecklingen har sett ut i tillsynsärenden, anmälningsärenden samt beslut om 

vitesförelägganden mellan undersökningens valda år. Därför har det genom 

dokumentstudien varit svårt att kunna, utifrån vårt resultat, beskriva en slutgiltig 

beskrivning över undersökningens problemområde eftersom de dokument som har 

studerats kan ge ett perspektiv på verkligheten, men å andra sidan kan det inte ge en 

fullständig generaliserbar slutsats över problemområdet eftersom det kan finnas andra 

perspektiv eller tolkningar som kan ge en annan beskrivning (Thomassen, 2017). Det 

innebär att de tolkningar som görs av dokument kan tolkas olika utifrån vem som tolkar 

dem och har sin grund i såväl personens erfarenhet och verklighetsuppfattning 

(Thomassen, 2007; Molander, 1988). 

 

Ytterligare är vår studie kvalitativ, då vi tolkat material ifrån Skolinspektionen samt 

dokument ifrån Skolverket och regering för att få en förståelse och se ett mönster kring 

vår forskningsfråga (Eriksson Barajas m.fl. 2013). Vi använde oss av textanalys som 
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analysmetod, vilket enligt vår mening har varit svår att särskilja om den är kvalitativ 

eller kvantitativ vid analys av vårt material. Boréus (2013) skriver att textanalys kan 

kombineras med både kvalitativ samt kvantitativ analysmetod. Vi upplever i detta fall 

att den övervägande delen i vårt arbete har varit kvalitativ utifrån att vi tolkat material 

och använt det för att se ett mönster utifrån vilka bedömningspunkter som framgår i 

såväl årsrapporter samt beslut ifrån Skolinspektionen de undersökta åren, men det har 

varit svårt att inte gå in i en kvantitativ analysmetod när vi exempelvis analyserat beslut 

om vite (Boréus, 2015; Eriksson Barajas m.fl. 2013). Därför har denna metod varit svår 

att särskilja mellan de olika ansatserna beträffande analysen.  

 

Slutligen vill vi även nämna att vi valde att utesluta empiriska material kring 

anmälningsärenden samt beslut om vite och rapporter kring regelbunden och prioriterad 

tillsyn under åren 2011–2013, då vi ansåg att Skolinspektionens tidigare 

bedömningspunkter skilde sig åt så brett att de var svåra att analysera samt att vi ansåg 

att dessa inte var av relevans för våra forskningsfrågor. Detta var en del av det som 

märkte med vårt val av metod, att det finns en stor mängd dokument som vi till början 

började granska, men att de sedan ledde i sin tur till att vi gjorde om vårt syfte och 

frågeställningar eftersom material ej var relevant till vår ursprungliga forskningsfråga. 

Å ena sida ledde dessa dokument till de dokument som vår studie syftar till, vilket enligt 

Eriksson & Barajas m.fl. (2013) är vanligt vid urval av dokument till dokumentstudier.  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör forskare ange om empiriskt material har tagits bort 

vid undersökning och därför valde vi att redovisa detta eftersom vi vill följa god sed 

gällande vår undersökning, då genom att redovisa att empiriskt material har utlämnats 

från resultatet.  
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7 Resultat  
I nedanstående resultat kommer först en redovisning om vilka lagändringar som sker år 

2014 där fokus ligger kring ändringar i stödinsatser samt Skolinspektionens arbete. Det 

kommer även att presenteras den utveckling som sker kring Skolinspektionens 

anmälningsärenden rörande särskilt stöd mellan åren 2014 och 2016. Vidare kommer 

detta ställas i relation till vad Skolinspektionen visar i sin regelbundna tillsyn samt i de 

beslut som leder till ett vitesföreläggande under den undersökta perioden. 

Resultatkapitlet kommer att sedan avslutas med en samlad redovisning kring vilka 

brister som framkommer under undersökningsperioden utifrån regelbunden tillsyn samt 

beslut om vitesföreläggande.  

 

Anledningen till denna uppdelning av resultatet är för att visa vad som sker i såväl 

formuleringsarenan, styrdokument samt Skolverkets och Skolinspektionens insatser och 

arbete med stödinsatser under perioden, och vad som visas vid gymnasieskolornas 

verksamhet, realiseringsarenan, utifrån de beslut som fattas i regelbunden tillsyn samt 

beslut om allvarliga åtgärder som vite kring stödinsatser.  

 

 

7.1 Lagändringar i skollagen samt ökning av anmälningsärenden 
kopplat till särskilt stöd mellan åren 2014 och 2016  
I detta avsnitt kommer de lagändringar som sker under 2014 kopplat till stödinsatser 

samt hur anmälningsärenden har sett ut under den undersökta perioden kopplat till 

stödinsatser.  

 
7.1.1 Lagändringar extra anpassningar och ledning och stimulans  

Den tidigare propositionen “Tid för undervisning och lärares arbete med stöd, och 

särskilt stöd och åtgärdsprogram” (Utbildningsdepartementet, 2013c) bidrog till ett 

riksdagsbeslut under 2014 om att lagändringen om extra anpassningar skulle träda i 

kraft den 1 juni samma år och där extra anpassningar skulle komma in som en ny form 

av stödinsats (SFS 2014: 456, Skolverket, 2014a). Den nya lagändringen var i form av 

en stödinsats som sätts in inom den ordinarie undervisningen och blev enligt skollagens 

tredje kapitel § 5a en insats utifrån följande definition;  

 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt 

prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer [...] att en elev inte kommer att 

nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form 

av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen[...]. (SFS, 

2014:456)  

 

Vidare framgick det i skollagen att om det finns skäl till att en utredning för särskilt stöd 

skall göras så bör extra anpassningar sättas in först, om inte det finns en anledning till 

att anpassningar är ej tillräckliga (SFS, 2014:456). Därmed blev det även en ändring i 

skollagens tredje kapitel § 8 rörande utredningens arbetsgång där extra anpassningar 

kom in som ett nytt begrepp i lagtexten. Vidare blev det även en förändring i paragraf 9 

i samma kapitel, där det tydliggjordes att åtgärdsprogrammen skulle skrivas utifrån hur 

stödbehovet skulle förses samt att en ansvarig för utvärdering samt uppföljning ska vara 

med i programmet (a.a.).  

  

Samtidigt som lagändringen rörande extra anpassningar kom in i skollagen (SFS 2014: 

456) framkom ytterligare en lagändring rörande stödinsatser i skollagen. Det handlade 
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om tredje kapitlet paragraf 3 där meningen; “Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” 

(SFS, 2014:456), kom in i aktuell paragraf som handlade om elever rätt till stöd och 

ledning och stimulans för att kunna uppnå målen.  

 
7.1.2 Ökning av anmälningsärenden mellan åren 2014–2016 

Beträffande Skolinspektionens arbete med anmälningsärenden visade det sig att 

anmälningarna till Skolinspektionen och BEO fortsatte att öka under 2014 enligt 

Skolinspektionen (2015a), men inte i samma höga takt som åren innan. Det kom in 

knappt 3 750 anmälningar under 2014 vilket var en ökning med 5 procent jämfört med 

2013. Vidare kunde antalet anmälningar där Skolinspektionen eller BEO konstaterat 

brist öka under 2014 vilket innebar att andelen konstaterade brister var på samma nivå 

som tidigare. Vidare framkom det att det var nästan tre gånger vanligare att 

Skolinspektionen fick anmälningar om upplevda missförhållanden för elever i 

grundskolan, jämfört med gymnasieskolan under år 2014 där det var 3 anmälningar per 

1000 elever i grundskolan vilket kan jämföras med drygt 1 anmälan per 1000 elever i 

gymnasieskolan (Skolinspektionen, 2015a).  

 

Skolinspektionen (Skolinspektionen, 2016c) kunde under efterföljande år 2015 

konstatera att antalet anmälningar hade ökat med 8 procent sedan föregående år. De 

flesta anmälningarna 2015 (25 procent) handlade om barn och elever, vid sidan av 

mobbning och kränkande behandling, som inte fått det särskilda stöd de behövde. 11 

procent av alla anmälningar rörde gymnasieskolan. Vidare kunde samma trend som 

föregående år uppvisas utifrån att det var 2,5 gånger vanligare att Skolinspektionen fick 

in anmälningar som rör elever i grundskolan, jämfört med gymnasieskolan, sett till antal 

anmälningar per 1000 elever (a.a.). Vidare hade Skolinspektionen och Barn- och 

elevombudet under 2015 bedömt och fattat ett första beslut om 4193 anmälningar där 

närmare 50 procent av dem sedan utreddes vidare av Skolinspektionen och Barn- och 

elevombudet och där 68 procent av de ärenden som Skolinspektionen och Barn- och 

elevombudet utreddes där totalt 1351 kritikbeslut fattades under 2015.  

 

Skolinspektionen tog emot 4 792 anmälningar under 2016, vilket är en ökning med 19 

procent jämfört med 2015 (Skolinspektionen, 2017a). Anmälningarna handlade, likt 

tidigare år, framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det stöd de har 

rätt till. Det visade sig även som tidigare år att det var vanligast att en anmälan rörde 

grundskolan jämfört med gymnasieskolan sett till antal anmälningar per 1 000 elever. 

Om man delar upp anmälningar efter om skolan har en offentlig eller enskild huvudman 

och per 1 000 elever i respektive huvudmannatyp så var mönstret för gymnasiet 

tydligast där inkomna anmälningar mot skolor med enskild huvudman var vanligare än 

mot skolor med offentlig huvudman. Dock blev mönstren annorlunda när man istället 

jämförde antalet beslutade anmälningar med konstaterade brister vad gäller grundskola 

och gymnasieskolan. Något fler brister konstateras i anmälningarna gällande skolor med 

offentliga huvudmän, sett till elevantal (a.a.). Att elever upplever att de inte får det stöd 

de behöver för att nå målen var en av de vanligaste orsakerna bakom anmälningarna 

under 2016 kunde Skolinspektionen (2017) uppvisa där 21 procent av alla anmälningar 

rörde särskilt stöd.  

 

7.2 Skolverkets arbete kring nya stödinsatser 2014–2015  
Efter de nya lagändringarna kring stödinsatser trädde kraft under 2014, fick Skolverket 

ett uppdrag att utarbeta ett stödmaterial Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd 
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och åtgärdsprogram för att implementera den förändrade synen på stödinsatser och hur 

skolor skulle förhålla sig till särskilt stöd och extra anpassningar. Vidare skulle även 

Skolverket leda en kompetensutveckling kring arbete med de nya stödinsatserna 

(Regeringsbeslut I:25, 2014). Skolverket hade som tidigare nämnts ett statligt uppdrag 

att se till att ungdomar och barn får en likvärdig utbildning (SFS 2015:1 047). I och med 

detta uppdrag är det ett led i att arbeta med stödmaterial för att kunna leda skolan i att 

tillämpa exempelvis olika mål som återfinns i styrdokument i dess verksamhet.  

 

I och med att bestämmelserna om arbetet med stödinsatser hade ändrats 2014 utarbetade 

Skolverket nya allmänna råd för att stödja lärare, övrig skolpersonal, rektorer samt 

huvudmän i deras arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).  

Vidare publicerade Skolverket nästkommande år, 2015, en reviderad juridisk 

vägledning kring arbetet med stödinsatser som ersatte den tidigare vägledningen 

(Skolverket, 2015).  
 
7.2.1 Skolverkets allmänna råd kring stödinsatser 

I de allmänna råden framgick de nya lagändringar kring ledning och stimulans för 

funktionsnedsatta elever, arbete med åtgärdsprogram samt extra anpassningar och hur 

dessa skulle kunna tolkas i skolans praktiska arbete (Skolverket, 2014a; SFS, 2014:456; 

SFS, 2014:459). Det som framgick enligt de allmänna råden första sidor var att skolan 

har först och främst ett kompensatoriskt uppdrag där såväl ledning och stimulans skall 

vara ledord för att arbeta för varje elevs förutsättningar och behov. Det handlade om ett 

förebyggande arbete på individ-, grupp och organisationsnivå, och där lagändringen 

kring elever som har funktionsnedsättning skull ges det stöd i den omfattning som krävs 

för att de skall nå så målen så långt som möjligt (SFS, 2014:459). Om detta ej var 

tillräckligt skulle extra anpassningar sättas in skyndsamt, om det ej var ett sådant 

stödbehov att en utredning behöver tillsättas för särskilt stöd (Skolverket, 2014a).  

 

Vidare beskrev de allmänna råden om hur lärare, övrig skolpersonal, rektorer och 

huvudmän kan arbeta med stödinsatser i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen och särskilt stöd samt med åtgärdsprogram för att leva upp till 

författningarnas krav (Skolverket, 2014a). I huvudsak är det två begrepp som beskrivs 

och som de allmänna råden främst innefattar, där extra anpassningar först beskrivs. 

Enligt Skolverket (2014a) är extra anpassningar en stödinsats av mindre ingripande 

karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom 

ramen för den ordinarie undervisningen och det måste inte fattas något formellt beslut 

om denna stödinsats (a.a.).  

 

Vidare beskrivs begreppet särskilt stöd, vilket till skillnad från stöd i form av extra 

anpassningar handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är 

möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 

undervisningen (Skolverket, 2014a). Det är, enligt Skolverket (2014a), insatsernas 

omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer 

särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.  

Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för elever i alla skolformer och där särskilt stöd 

beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram (a.a.). 

 

De allmänna råden beskriver även att det är lärare och övrig skolpersonal som gör en 

bedömning av en elevs behov av extra anpassningar eller särskilt stöd med 

utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra 

del eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (Skolverket, 2014). I 
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gymnasieskolan utgår bedömningen från hur eleven utvecklas mot att nå 

kunskapskraven i olika kurser respektive kravnivån i olika ämnesområden. Vidare 

beskriver Skolverket (2014a) att det inte endast är med fokus på kunskap en elev kan 

vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det kan förekomma att en elev för 

närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men uppvisar andra svårigheter 

vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under skoltiden kan få 

svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Dessa svårigheter kan 

exempelvis handla om en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, 

psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt 

upprepad eller långvarig frånvaro (a.a.). 

 

Det är enligt de allmänna råden skolans rektor som ansvarar och bör se till att 

elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede i arbetet med extra anpassningar dels 

för att identifiera en elevs behov och dels för att stödja lärare och övrig skolpersonal i 

arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten, samt skapa rutiner på 

skolenheten för att tidigt få information från lärare, övrig skolpersonal, elever och 

elevers vårdnadshavare om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd (Skolverket, 

2014a). Att uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av extra 

anpassningar, identifiera elevens behov samt skyndsamt påbörja arbetet med 

anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten ansvarar lärare och övrig personal 

för. De bör uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av annat stöd än det 

som kan ges i form av extra anpassningar, och då skyndsamt anmäla till rektorn att det 

finns behov av att göra en utredning om särskilt stöd, samt så snart som möjligt 

informera och samverka med eleven och elevens vårdnadshavare om att det kan finnas 

behov av extra anpassningar, eller behov av att göra en utredning om särskilt stöd (a.a.).  

 

Slutligen skriver Skolverket (2014a) att det är viktigt att lärare och övrig skolpersonal 

tidigt uppmärksammar tecken på och signaler om att en elev kan vara i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Detta är fallet när en elev riskerar att inte utvecklas i 

riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås. Elevens behov kan till exempel bli synliga inom ramen för undervisningen, 

genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, eleven själv eller elevens 

vårdnadshavare eller genom resultatet på ett nationellt prov (a.a.). Skolan behöver också 

uppmärksamma om eleven uppvisar andra typer av svårigheter i sin skolsituation och då 

i dessa fall ges stödinsatsen i första hand i form av extra anpassningar, men även utifrån 

ledning och stimulans som egentligen skall föranleda innan en extra anpassning behöver 

sättas in. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna form av stödinsats (a.a.).  

 

Kort ger de allmänna råden exempel på extra anpassningar inom undervisningen ram 

vilka kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över 

skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även 

ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller 

färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, 

är att anse som extra anpassningar (Skolverket, 2014a). Särskilda läromedel eller 

särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital 

teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för 

extra anpassningar. Vad beträffar enstaka specialpedagogiska insatser hör även dessa till 

extra anpassningar. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två 

månader, arbetar tillsammans med eleven (a.a.).  
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7.2.2 Skolverkets stödinsatser inom utbildningen  

I december 2014 utgav Skolverket ännu ett stödmaterial vid namnet, “Stödinsatser i 

utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd”. 

Materialet motsvarade mycket kring det som tidigare hade skrivits i de allmänna råden 

gällande extra anpassningar, särskilt stöd samt ledning och stimulans, men hade som 

syfte att konkretisera dessa för att skolor kunde praktiskt arbeta med stödinsatser 

(Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b). Materialet hade som vidare syfte att bidra till 

att skolor skulle kunna få stöd i och underlätta arbetet med författningar knutna till 

stödinsatser.  

 

I stödmaterialet framkommer det exempel på mallar kring åtgärdsprogram och 

utredningar (där såväl pedagogisk bedömning och kartläggning ingår), men även ett 

stöd utifrån hur extra anpassningar kan dokumenteras (Skolverket, 2014b). 

Stödmaterialet använder sig av de exempel på mallar som framgår i de allmänna råden 

rörande åtgärdsprogram och pedagogisk utredning, och förklarar vad som skall skrivas 

in i de olika dokumenten. Materialet har jämfört med de allmänna råden frågor som 

hade till syfte att bidra till kollegiala samtal och lärande kring arbetet med stödinsatser 

(a.a.).  
 
7.2.3 Skolverkets juridiska vägledning 

Skolverket (2015) publicerade i maj månad 2015 en reviderad version av en juridisk 

vägledning med namnet: “Mer om elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och 

särskilt stöd”. I publikationen framgår det vilket ansvar lärare, rektorer och övrig 

personal har rörande arbete med särskilt stöd och extra anpassningar, samt även 

redogörelser för de olika stödinsatserna.  

 

Läraren har enligt den juridiska vägledningen ett ansvar att skyndsamt sätta in extra 

anpassningar om eleven är i behov av det (Skolverket, 2015). Vidare framgår det att 

anpassningar är något som sker inom undervisningens ram och att extra anpassningar 

bör följas upp av lärare och övrig skolpersonal och intensifieras om behovet av extra 

anpassningar kvarstår. Om anpassningar ej fungerar efter uppföljningar ska anmälan till 

rektor för särskilt stöd ske. Vidare kan en utredning göras för särskilt stöd om det finns 

andra svårigheter i en elevs studiesituation och som inte direkt berör elevens 

måluppfyllelse. Det skall även utredas, men ej skrivas ner i ett åtgärdsprogram och 

beslutas som särskilt stöd eftersom åtgärdsprogram och särskilt stöd är enligt den 

juridiska vägledningen fokuserade på om eleven riskerar att ej uppnå målen (a.a.). 

 

Det särskilda stöder beskrivs i den juridiska vägledningen att det är något som kan 

sättas in före extra anpassningar om situationen kräver det (Skolverket, 2015). Det 

särskilda stödet skall utredas och sedan konkretiseras i ett åtgärdsprogram, där även det 

skall finnas en ansvarig för utvärdering och uppföljning. Åtgärderna skall följas upp och 

om eleven når upp till kunskapskraven och då även med högre betyg med det särskilda 

stödet bör skolan beakta att stödet skall kvarstå så länge elevens riskerar att in nå de 

lägsta kunskapskraven utan det särskilda stödet. Det som även framkommer är att 

särskilt stöd skall främst ges inom den grupp som eleven tillhör (a.a.).  

 

Vidare beskriver den juridiska vägledningen att lärare och övrig personal har en 

anmälningsskyldighet om det framgår att en elev riskerat ej nå målen, där anmälan 

skyndsamt skall göras till rektor (Skolverket, 2015). Enligt den juridiska vägledningen 

finns det ingen konkret person som har ansvaret utan de beskriver det att vem som helst 
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i skolan som får reda på ett stödbehov hos en elev är skyldig till att anmäla till rektor. 

Enligt den juridiska vägledningen skall rektor skyndsamt bedöma stödbehovet och 

tillsätta utredning som kan leda till att ett åtgärdsprogram upprättas om utredningen 

uppvisar ett behov av särskilt stöd (a.a.).  

 

7.3 Nya stödinsatsers påverkan vid gymnasieskolans verksamhet 
enligt Skolverket och Skolinspektionen  
Under 2016 publicerade Skolverket en sammanställning över de insatser som har gjorts 

utifrån regeringsuppdrag vid gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kopplat till arbetet 

med stödinsatser (Skolinspektionen, 2017; Skolverket, 2016). Publikationen kom ut 

under namnet; ”Redovisning av uppdrag om en samlad redovisning och analys av 

Skolverkets insatser inom området särskilt stöd i gymnasie- och gymnasiesärskolan” 

(Skolverket, 2016). Publikationen beskrev att Skolverket hade utarbetat stödmaterial 

utifrån allmänna råd samt stödmaterial för arbete med stödinsatser vid gymnasieskolan. 

Vidare beskrev Skolverket att följande insatser har genomförts sedan 2014;  

 
• Skolverket har genomfört konferenser för rektorer och 

implementeringsansvariga som en del i implementeringen av de allmänna råden 

samt en konferensserie om Stärkt elevhälsa. 

• [...]Skolverket genomfört kurser om extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram 

• Skolverket har publicerat [...] stödmaterial och ett studiepaket knutna till de 

allmänna råden. 

• Skolverket har genomfört [...] en film om huvudmannens ansvar när det gäller 

extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och de allmänna råden. 

• Skolverket har också tagit fram en informationsbroschyr om stödinsatser i 

skolan riktad till vårdnadshavare. (Skolverket, 2016, s.2). 

 

Dessa insatser hade framförallt genomförts med anledning till att extra anpassningar 

kom in som ett nytt begrepp och genom dessa satsningar skulle arbetet med den nya 

stödinsatsen samt särskilt stöd förtydligas och implementeras i verksamheterna. Enligt 

Skolverket (2016) hade de i själva regeringsuppdraget hittat problemområden rörande 

arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar, där exempelvis hög frånvaro hos 

elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar hade lett till att deras behov inte 

hade tillgodosett. Vidare beskrev Skolverket (2016) att en övergång mellan grundskola 

och gymnasium har informationsbrister vilket leder till att de elever som tidigare haft av 

särskilt stöd och extra anpassningar vid grundskolan, kan på grund av informationsbrist 

vid överlämning inte uppmärksammas. Vidare framgick det att kulturen på skolor är 

avgörande för hur arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar bedrivs samt att 

tillgången av såväl specialpedagogisk kompetens samt elevhälsa är avgörande. 

Ytterligare det som framgick i rapporten var att skolor sätter in extra anpassningar för 

sent och på individnivå och frångår gruppnivån och den förebyggande insatsen kopplat 

till extra anpassningar (a.a.). 

 

Samma år publicerade Skolinspektionen (2016a) en kvalitetsgranskning kopplat till 

extra anpassningar där en av de större slutsatserna som kunde ges var att rektorn hade 

en betydelsefull roll i implementering av stödinsatser samt att själva karaktären av extra 

anpassningar behövde formuleras och förtydligas ännu mer. Det framkom även vid 

kvalitetsgranskningen att utav 15 granskade skolor som var med i granskningen att 11 

av dessa skolor hade brister i arbetet med extra anpassningar. (Skolinspektionen, 

2017d).  
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7.4 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2014–2016 kopplat till 
brister i arbetet med stödinsatser vid gymnasieskolan  
Här nedan redovisas resultat utifrån vad som står beskrivet i såväl rapporter som 

statistik rörande brister kring stödinsatser mellan åren 2014 till 2016.  
 
7.4.1 Regelbunden tillsyn 2014  

Enligt Skolinspektionens rapport för 2014 (Skolinspektionen, 2015c) granskade 

Skolinspektionen under året nära 1600 skolor och 100 huvudmän. Inom ramen för den 

regelbundna tillsynen 2014 fattade Skolinspektionen 312 skolbeslut för gymnasieskolor 

(inklusive gymnasiesärskolor), varav 183 stycken kopplat till särskilt stöd, där varje 

skola får ett beslut. Av dessa fick 68 gymnasieskolor inga påpekanden alls. Slutligen 

granskades 58 av dessa skolor genom bastillsyn. Under 2014 arbetade Skolinspektionen 

med två typer av regelbunden tillsyn, bastillsyn som är mindre omfattande och breddad 

tillsyn. Totalt inkluderar resultaten 183 gymnasieskolor. Vid Skolinspektionens tillsyn 

på gymnasieskolor 2014 brast 48 procent av skolorna vid bedömningspunkten särskilt 

stöd. Nästan fem av tio gymnasieskolor har ett otillräckligt arbete när det gäller särskilt 

stöd visar rapporten (a.a.). Vid bedömningspunkterna “Särskilt stöd ges i den 

omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till och När det kan befaras att 

en elev inte kommer att nå kunskapskrav som minst ska uppnås ser rektor till att 

behovet skyndsamt utreds och beslutas om åtgärdsprogram fattas”, brister 20 respektive 

46 procent av skolorna på dessa punkter visar rapporten (Skolinspektionen, 2015c). 

 

Över fyra av tio gymnasieskolor brister i att skyndsamt utreda behovet av särskilt stöd, 

samt att besluta om åtgärdsprogram. I många fall handlar det om brister i att upprätta 

åtgärdsprogram där det anges vilka behov eleven har, hur de ska tillgodoses samt hur 

åtgärderna ska följas upp.  

 

Skolinspektionens rapport visar att den vanligaste bristen i den regelbundna tillsynen de 

sett tidigare år är att åtgärdsprogram inte upprättas när elever är i behov av särskilt stöd.  

Färre skolor fick under 2014, till skillnad från 2013, kritik för detta. Det förklaras 

troligtvis av att skollagen ändrades den 1 juli 2014 skriver Skolinspektionen (a.a.). 

Ändringen innebär att man inte längre behöver upprätta åtgärdsprogram om en elev ges 

stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.  
 

7.4.2 Regelbunden tillsyn 2015  

I Skolinspektionens rapport för 2015 (Skolinspektionen, 2016d) har 775 grund- och 

gymnasieenheter inklusive särskoleenheter fått någon form av tillsynsbesök. Tillsynen 

skedde i två olika former, bastillsyn eller prioriterad tillsyn. Det gjordes prioriterad 

tillsyn på 491 skolor, de övriga besöken var bastillsyn. Ett utav de nämnda 

bristområdena var extra anpassningar och särskilt stöd. Här handlade det till exempel 

om att elevernas behov inte utreds tillräckligt fort när man såg att de anpassningar 

skolan gjort inte var tillräckliga (a.a.). Extra anpassningar och särskilt stöd stod för 41 

procent utav de totala bristområdena.  

 

Totalt brister 76 procent av svenska gymnasieskolor vid tillsyn kring särskilt stöd. 

Beträffande bedömningspunkterna “Ansvariga på skolan ger eleven skyndsamt stöd i 

form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om eleven 

riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås” och “Ansvariga på skolan 

utreder elevens behov av särskilt stöd skyndsamt, om det visar sig att det stöd som getts 

i form av extra anpassningar inte är tillräckligt för att eleven ska ha möjlighet att nå de 
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kunskapskrav som minst ska uppnås”. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att 

anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga brister 10 respektive 34 procent 

av skolorna vid tillsyn. Vidare brister 31 respektive 16 procent av de tillsynade skolorna 

vid bedömningspunkterna; “Visar utredningen att en elev är i behov av särskilt stöd ges 

eleven sådant stöd” och “När det gäller särskilt stöd följs insatta åtgärder upp och 

utvärderas” (Skolinspektionen, 2016e). 

 
7.4.3 Regelbunden tillsyn 2016 

Under 2016 gjorde Skolinspektionen regelbunden tillsyn på 932 grund- och 

gymnasieenheter, inkluderat särskolor hos sammanlagt 310 unika huvudmän. 

(Skolinspektionen, 2017c). Det aktuella året gjordes prioriterad tillsyn på 170 

gymnasie- och gymnasiesärskoleenheter. 85 procent av alla granskade prioriterade 

gymnasieskolor hade någon typ av brist. Andelen gymnasieskolor med brist för de 

skolenheter som har fått prioriterad tillsyn under 2016 var högre än för de skolor som 

var föremål för prioriterad tillsyn under 2015. När det gäller gymnasieenheter har de 

enskilda huvudmännen med flera skolenheter något fler brister gällande att ge det stöd 

och anpassningar som elever behöver än offentliga skolenheter. 

 

Det resultat som redovisas i detta stycke gäller gymnasieskolor där Skolinspektionen 

fattat beslut efter regelbunden tillsyn 2016 kring extra anpassningar och särskilt stöd. 

Under året fattades beslut för 99 gymnasieskolor och vid tillsynen bedömdes ett antal 

områden, bedömningspunkter, som har sin utgångspunkt i lagar och andra 

bestämmelser. Alla skolor bedöms inte utifrån alla bedömningspunkter och det har att 

göra med att vissa områden eller punkter är ej relevanta för skolan där tillsyn sker 

(Skolinspektionen, 2017c).  

 

Totalt brister 85 procent av svenska gymnasieskolor vid tillsyn, kring särskilt stöd och 

extra anpassningar brister 38 procent av skolorna. Beträffande bedömningspunkterna 

“Ansvariga på skolan ger eleven skyndsamt stöd i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås” och “Ansvariga på skolan utreder elevens behov av särskilt stöd 

skyndsamt, om det visar sig att det stöd som getts i form av extra anpassningar inte är 

tillräckligt för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle 

vara tillräckliga” brister 5 respektive 33 procent av skolorna vid tillsyn. Vidare brister 

22 respektive 15 procent av de tillsynade skolorna vid bedömningspunkterna “Visar 

utredningen att en elev är i behov av särskilt stöd ges eleven sådant stöd” och “När det 

gäller särskilt stöd följs insatta åtgärder upp och utvärderas” (Skolinspektionen, 2017c). 

 
 

7.5 Skolinspektionens beslut om vite vid gymnasieskolan 2014–2016  

I nedanstående del kommer en redovisning av det totala antalet beslut om 

vitesföreläggande inom gymnasieskolan anges samt hur stor andel av dessa som är 

kopplade till brister i arbetet med stödinsatser och vilka bedömningspunkter som är 

mest vanligast att ha förelagts med vite.  
 
7.5.1 Beslut om vite 2014  

Under perioden 2014 till 2016 fattades det totalt 53 beslut om vitesföreläggande vid 

gymnasieskolan (Skolinspektionen, 2017j). Utifrån nedanstående tabell (se tabell 2) 

framgår det att under 2014 fattades totalt 7 beslut om vitesföreläggande vid gymnasiet 

där samtliga beslut var ifrån enskild huvudman. Samtliga beslut under 2014 var utifrån 
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regelbunden tillsyn där såväl beslut efter tillsyn samt uppföljning av tillsyn låg bakom 

ett beslut om ett vitesföreläggande. 

  
Tabell 2 Antalet beslut om vitesförelägganden per skolform vid gymnasieskolan mellan åren 2014-2016 (från 

Skolinspektionen, 2017j). 

 
 
7.5.2 Beslut om vite 2015 

Vid 2015 fattades det totalt 23 beslut om vitesföreläggande där en av dessa grundade sig 

i en prioriterad tillsyn, en i riktad tillsyn samt ett beslut rörande ett anmälningsärende. 

Resterande beslut grundade sig i regelbunden tillsyn (se tabell 2). Som ovanstående 

tabell visar fattades det beslut om vitesföreläggande hos 17 stycken enskilda huvudmän 

och hos 6 stycken offentliga huvudmän som bedrev gymnasieverksamhet (a.a.).  
 
7.5.3 Beslut om vite 2016 

Under 2016 var det totalt 21 beslut om vitesförelägganden som lades vid gymnasiet (se 

tabell 2). Av 21 beslut om vitesföreläggande grundade sig 20 av dessa i regelbunden 

tillsyn samt uppföljning av regelbunden tillsyn (Skolinspektionen, 2017j). Det förekom 

ett beslut som grundade sig i en tidigare regelbunden tillsyn, men där en signaltillsyn 

hade genomförts efteråt och som resulterade till ett vitesföreläggande. 10 stycken beslut 

om vitesföreläggande hade lagts efter tillsyn hos enskild huvudman medan 11 stycken 

beslut hade lagts efter tillsyn hos offentlig huvudman (a.a.).  

 
7.6 Brister i stödinsatser som vitesförelagts 2014–2016 
Utifrån samtliga beslut om vitesföreläggande som är granskade under perioden 2014–

2016 framkom olika bedömningspunkter kopplat till gymnasieskolors arbete med 

stödinsatser och där brister i stödinsatser gick att hitta. I bilaga B presenteras de olika 

bedömningspunkterna som framkommit i beslut om vitesföreläggande.  

 

Vidare visar nedanstående tabell(se tabell 3) att utav nio stycken beslut om 

vitesförelägganden under 2014 efter regelbunden tillsyn, var sju av dessa kopplat till 

brister i stödinsatser utifrån någon av bedömningspunkter kopplat till stödinsatser 

(Bilaga B). Under 2015 framgår det att utav 23 beslut om vitesföreläggande kopplat till 

ett anmälningsärende, en riktad tillsyn och resterande utifrån regelbunden tillsyn, att 17 

beslut har allvarliga brister i arbetet med någon bedömningspunkt rörande stödinsatser. 

Under 2016 framkommer det utav 21 beslut om vitesförelägganden kopplat till 20 

stycken beslut efter regelbunden tillsyn samt ett beslut efter en signaltillsyn att 16 av 

dessa kunde kopplas till allvarliga brister i arbetet med stödinsatser utifrån någon av 

bedömningspunkterna (Bilaga B).  
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Tabell 3 Antalet beslut om vitesförelägganden samt antalet beslut kopplat till stödinsatser vid gymnasieskolan 

mellan åren 2014-2014 (från Skolinspektionen, 2017j) 

 
 
7.6.1 Allvarliga brister inom området stödinsatser som förelagts med vite vid 
gymnasieskolan 2014–2016 

Utifrån de beslut om vitesföreläggande där brister i arbetet med stödinsatser har 

framkommit visar nedanstående tabell (se tabell 4) vilka bedömningspunkter som legat 

till bakgrund till bristen. I besluten som granskats har en eller flera bedömningspunkter 

(Bilaga B) vitesförelagts i ett och samma beslut, men här presenteras det totala antalet 

punkter som varit vanligt förekommande i de beslut där vitesföreläggande har vidtagits 

(tabell 4). 

 
Tabell 4 Antalet bedömningspunkter som varit brist och vitesförelagts vid gymnasieskolan mellan åren 2014-

2016 (från Skolinspektionen, 2017j) 
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7.6.2 Bedömningspunkter rörande stödinsatser som förelagts med vite 2014  

I ovanstående tabell (se tabell 4) går det att utläsa att under 2014 var den vanligaste 

bristen kring stödinsatser upprättande av åtgärdsprogram samt dess innehåll och 

utvärdering och uppföljning, där sju stycken beslut hade denna bedömningspunkt 

förelagd med vite. Vidare framkommer det fem beslut om vitesföreläggande utifrån 

bedömningspunkten skyndsam utredning för särskilt stöd och tre stycken beslut som 

visar brist i bedömningspunkten kopplat till att särskilt stöd skall ges utifrån vad 

utredning och åtgärdsprogram uppvisar. Ytterligare framkommer det ett beslut där 

vitesföreläggande har lagts utifrån brist i arbetet med rutin för särskilt stöd.  

 
7.6.3 Bedömningspunkter rörande stödinsatser som förelagts med vite 2015 

Det framkommer i tabellen (se tabell 4) att under 2015 var den vanligaste 

bedömningspunkten, rörande stödinsatser som hade ett vitesföreläggande, den punkt 

som berörde elevens behov av särskilt stöd och att utredning tillsätts skyndsamt om 

anpassningar ej är tillräckliga. Totalt framkommer det 13 stycken beslut rörande denna 

bedömningspunkt och som förelagts med vite. Vidare framgår det att tio stycken beslut 

om vitesföreläggande kopplas till bedömningspunkten som berör att särskilt stöd ges 

utifrån det som står i utredning och åtgärdsprogram. I fem stycken beslut framkommer 

bedömningspunkten kopplat till att eleven får de anpassningar som den behöver, som 

brist och där ett vitesföreläggande hade lagts till denna bedömningspunkt. Ytterligare 

framgår det att under 2015 förekom det fem stycken beslut med vitesföreläggande 

kopplat till bedömningspunkten som berörde arbetet med åtgärdsprogram samt tre 

stycken beslut som rörde elevens rätt till studiehandledning.  

 
7.6.4 Bedömningspunkter rörande stödinsatser som förelagts med vite 2016 

Tabellen (se tabell 4) visar att under 2016 är den vanligaste bedömningspunkten som 

har en brist som har förelagts med vite, den punkt som handlar om elevens rätt till 

särskilt stöd utifrån vad som anges i åtgärdsprogram och utredning. Totalt förekommer 

denna punkt i 13 beslut. Vidare förekommer bedömningspunkten kopplat till elevens 

behov av särskilt stöd och att det utreds skyndsamt om anpassningar ej är tillräckliga, i 

tio stycken beslut där denna punkt har förelagts med vite. I totalt sex beslut under 2016 

förekommer ett vitesföreläggande kopplat till bedömningspunkten gällande upprättande, 

utvärdering och uppföljning kring åtgärdsprogram. I fem stycken beslut är 

bedömningspunkten som berör att eleven får de anpassningar som den behöver, som 

brist och där ett vitesföreläggande hade lagts till denna bedömningspunkt. Vidare 

framgår bedömningspunkten elevens rätt till studiehandledning i ett beslut där punkten 

har förelagts med vite.  

 

7.7 Utvecklingen från 2014 till 2016 kopplat till vanligt 
förekommande brister i arbetet med stödinsatser vid gymnasieskolan  
I tabellen (se tabell 5) på efterföljande sida redovisas antalet beslut där åtgärder krävts 

vid svenska gymnasieskolor, dessa utifrån Skolinspektionens bedömningspunkter 

kopplat till stödinsatser mellan åren 2014–2016. Vidare har de bedömningspunkter som 

såväl framkommit vid beslut efter regelbunden tillsyn och beslut om vitesföreläggande 

varit liknande i sin karaktär, där bedömningspunkterna berör nästintill detsamma i 

besluten, förutom uppföljning och utvärdering av stödinsatser. Som framgår i tabell 5 på 

nästa sida är det totala antalet beslut efter regelbunden tillsyn som berör brister inom 

området särskilt stöd (2014) samt särskilt stöd och extra anpassningar (2015–2016).  
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Tabell 5 Totalt antal brister i stödinsatser utifrån regelbunden och prioriterad tillsyn mellan åren 2014-2016 

(från Skolinspektionen, 2015c) 

 
 

Ovanstående tabell (tabell 5) visar att antalet brister rörande bedömningsområdet 

stödinsatser störst i antal Under 2014 med 87 skolor som har brister inom detta område 

(Skolinspektionen, 2015c). Vidare visar det sig att under 2015 minskar detta till 39 

skolor som har brister inom området särskilt stöd och extra anpassningar 

(Skolinspektionen, 2016d). Under 2016 är det totala antalet skolor med brister inom 

detta område 37 stycken vilket visar en minskning ifrån föregående år.  

 

Resultaten som redovisas görs dels i procent och dels i vissa fall i antal skolor med 

brister, det vill säga hur stor del av de synade skolorna som behövt åtgärda brister inte 

hur många skolor som behövt det. Beträffande vilka bedömningspunkter som varit 

vanligt förekommande som brist under de undersökta åren visar ovanstående tabell (se 

tabell 5) att under 2014 var punkten skyndsam utredning för särskilt stöd den mest 

förekommande bristen vid tillsyn (Skolinspektionen, 2015c). Under 2015 framgår det 

nya bedömningspunkter där 30 beslut berör brist i arbetet med att skyndsamt utreda en 

elev som är i behov av särskilt stöd om extra anpassningar ej är tillräckliga. Denna brist 

är tillsammans med det särskilda stödets innehåll och omfattning, de vanligaste 

bristerna under 2015 (Skolinspektionen, 2016d). Under 2016 framkommer en liknande 

bild som 2015, men där det finns en minskning i antalet beslut med brister inom de 

tidigt nämna bedömningspunkterna som var vanligt förekommande 2015 

(Skolinspektionen, 2017d). Nedan redovisas bedömningspunkter som varit brister vid 

svenska gymnasieskolor i den regelbundna tillsynen mellan åren 2014–2016 (se tabell 

6). 
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Tabell 6 Bedömningspunkter med brist kopplat till stödinsatser vid regelbunden och prioriterad tillsyn mellan 

åren 2014-2016 (Skolinspektionen, 2015c; 2016d; 2017d) 

 
 

  

 
7.7.1 Vanligt förekommande brister i stödinsatser kopplat till vitesföreläggande 
2014–2016  

Under perioden 2014–2016 framgår det att den vanligaste bedömningspunkten som 

brister och har ett vitesföreläggande är att elevens behov av särskilt stöd utreds 

skyndsamt om extra anpassningar ej är tillräckliga (se tabell 7). Vidare framgår det att 

den näst vanligaste bedömningspunkten kopplat till stödinsatser med ett 

vitesföreläggande under denna period är att eleven skall få det särskilda stöd som 

utredning och åtgärdsprogram visar. Det framgår dock en skillnad mellan 2015 och 

2016 då det förekommer fler beslut kopplat till att eleven ej får det stöd som föregås i 

utredning och åtgärdsprogram än att elevens behov av särskilt stöd sker skyndsamt om 

extra anpassningar ej är tillräckliga. Vidare framgår det att bedömningspunkten kopplat 

till upprättande, utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogram är den tredje mest 

vanliga punkten under denna period, men att även bedömningspunkten kopplat till 

elevens behov av extra anpassningar ges i den uträckningen eleven behöver ligger på 

antalet fem stycken beslut under både 2015 och 2016.  
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Tabell 7 Bedömningspunkter kopplat till stödinsatser med brist där vitesförelägganden har tilldelats mellan 

åren 2014-2016 (från Skolinspektionen, 2017j) 
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8 Analys  
Studiens syfte var att undersöka Skolinspektionens anmälningsärenden, brister vid 

tillsyn och beslut om vitesföreläggande under åren 2014, 2015 samt 2016. Där fokus har 

legat på gymnasieskolans stödinsatser samt vilka lagändringar som sker under 2014 och 

vilka insatser från Skolverket inom området som sätts in. Samt huruvida dessa påverkat 

utfallet av anmälningar och brister vid Skolinspektionens granskning de undersökta 

åren. Det som framgår i resultatet är att det blir en påverkan av antalet beslut om vite 

efter lagändringen som trädde i kraft 2014 (SFS 2014:903), där det 2015 framgår en 

ökning samt en marginell minskning 2016. Vidare framkommer det även en påverkan 

efter lagändring kopplat till extra anpassningar (SFS 2014: 456) och även en ökning i 

brister kring arbetet kring extra anpassning under främst 2015 års regelbundna tillsyn 

vid gymnasieskolan, men där det sker en minskning under 2016. Ytterligare ökar antalet 

föreläggande om vite kring gymnasieskolors arbete med stödinsatser under 2015 

jämfört med 2014, och sedan marginellt minskas under 2016. Det som även framgår är 

en ökning i anmälningsärenden kring stödinsatser i den undersökta perioden. Vidare 

framgår det att de vanligaste förekommande bristerna i såväl regelbunden tillsyn samt i 

beslut kopplat till föreläggande om vite vid de undersökta åren är skyndsam utredning 

samt elevers rätt till att få det stöd som de är i behov utifrån åtgärdsprogram och 

utredning.  

 

Vi har valt att använda oss av Gadlers (2011) analysmodell kopplat till realiserings- och 

formuleringsarenan i vår analys med stöd av en hermeneutisk utgångspunkt. Gadler 

(2011) beskriver en kedja av tolkningar av styrdokument, från makro, till meso och 

slutligen mikronivå. Denna tolkning i sig är intressant att beakta utifrån studiens resultat 

eftersom Skolinspektionen är en tolkningsföreträdare (Lindström & Perdahl, 2014; 

Ivarsson-Westling, 2016) från makronivån som i sin tur granskar om gymnasieskolor, 

mikronivån, följer den tolkning av lagtexter som är förväntad. Enligt både Molander 

(1988) och Vikström (2005), utifrån en hermeneutisk ansats, är själva tolkningen av 

texter olik beroende såväl sammanhang som förförståelse. Vilket vi beskrivit tidigare 

utgår författarna ifrån att någon säger något och de kan medge olika tolkningar på grund 

av oklarhet och mångtydighet. Vi väljer därför att analysera vårt resultat med hjälp utav 

den hermeneutiska cirkeln vilken kan uttryckas i flera slagordsmässiga formuleringar, 

däribland på så vis som ingen förståelse utan förståelse (a.a.). Det vill säga, att om vi 

inte kan förstå vad som förväntas av oss utifrån det som skrivs i det som Gadler (2011) 

beskriver som formuleringsarenan kan vi inte heller med säkerhet förstå om vi gjort 

eller tolkat saker rätt i realiteten (realiseringsarenan). Som vi inledningsvis skriver 

upplever vi att det på skolor finns en rädsla bland personalen och att de oroar sig inför 

Skolinspektionens tillsyn, där oron dels kan grunda sig i att de tolkat styrdokumenten 

”fel” i relation till Skolinspektionens granskare. I nedanstående analys kommer 

resultatet analyseras utifrån Gadlers (2011) analysmodell samt utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv.  

 

Det som framgår i studiens resultat är att det framkom lagändringar under 2014 kopplat 

till gymnasieskolors arbete med stödinsatser. Dessa lagändringar bidrog i sin tur till att 

Skolverket satte in insatser, såsom stödmaterial, för att skolor skulle kunna möta upp 

och tolka de nya lagändringarna i skolans praktik (Skolverket, 2014a, 2014b, 2015). 

Trots stödmaterial och kompetensutveckling kring arbetet med stödinsatser ifrån 

representanter från formuleringsarenan såsom Skolverket (Skolverket, 2014, 2014b, 

2015, 2016), som hade till uppdrag att stötta tolkningen i realiseringsarenan (Gadler, 

2011), så framgår en ökning i antalet anmälningsärenden till Skolinspektionen samt 
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antalet vitesförelägganden de undersökta åren efter regelbunden tillsyn. Å andra sidan 

framgår det en minskning i antalet anmärkningar i den regelbundna tillsynen efter 2015 

och 2016 kring arbetet med stödinsatser. Här är det intressant att beakta om insatserna 

ifrån Skolverket, formuleringsarenan, har påverkat tolkningsarbetet vid 

gymnasieskolan, realiseringsarenan (Gadler, 2011), eftersom anmälningsärendena 

minskade.  

 

 

8.1 Brister i arbetet med stödinsatser kopplat till regelbunden tillsyn 
2014–2016  
Under 2014 så brister 48 procent av gymnasieskolor kring bedömningspunkten särskilt 

stöd, vilket motsvarar fem av tio gymnasieskolor som brister i denna bedömningspunkt 

(Skolinspektionen, 2015c). Här kommer den skyndsamma utredningen kring behovet av 

särskilt som återkommande brist där fyra av tio gymnasieskolor brister i denna 

bedömningspunkt. Den vanligaste bristen under 2014 i den regelbundna tillsynen är 

upprättande av åtgärdsprogram när en elev är i behov av särskilt stöd. Samtidigt under 

2014 är det färre gymnasieskolor än tidigare år som får kritik för detta, detta förklarar 

Skolinspektionen med att det troligtvis har att göra med den lagändring som trädde i 

kraft 2014 (SFS 2014:456) vilket innebar ändringen att skolan inte behöver upprätta 

åtgärdsprogram om eleven får extra anpassningar inom ramen av den ordinarie 

undervisningen (a.a.). Utifrån ett tolkningsperspektiv kan det här vara svårt att se om 

det som enskilda har tolkat som särskilt stöd innebär detsamma som det som förväntas 

och tolkas hos Skolinspektionen, där en förväntan ifrån formuleringsarena till 

realiseringsarenan går att hämta (Gadler, 2011).  

 

Enligt både Molander (1988) och Vikström (2005) är själva tolkningen av texter olik 

beroende såväl sammanhang som förförståelse. Därför är det intressant att med de nya 

lagändringarna kopplat till stödinsatser som trädde i kraft 2014 (SFS 2014:456; SFS 

2014:458) så kan det vara en signal ifrån formuleringsarenan att staten vill förtydliga 

anpassningar som begrepp och övriga stödinsatser utifrån de allmänna råd som 

presenterades 2014, hos skolan det vill säga i realiseringsarenan (Gadler, 2011). 

Samtidigt visade exempelvis Taner & Pérez Prietos studie (2016) att det framkom att 

det var svårt för specialpedagoger att se över hur exempelvis dokumentation av extra 

anpassningar kunde se ut. Vidare kan både såväl ovannämnda lagändringar som sedan 

förtydligats i allmänna råd ha bidragit till att gymnasieskolor lättare kunnat tolka vad 

som är särskilt stöd och extra anpassningar och på sätt kan det ha bidragit till att kritiken 

kring upprättande av åtgärdsprogram minskat sedan tidigare år (Skolinspektionen, 

2015c), men det är inte självklart. Det är även intressant att beakta vilken tolkning som 

ges vid tillsyn där en misstänkande tolkning i exempelvis skolors dokumentation av 

stödinsatser kan bidra till att Skolinspektionen har en viss misstro i analys av skolors 

dokumentation vilket kan påverka beslutet (Vikström, 2005). Samtidigt kan den 

lagändring samt allmänna råd som kommer fram 2014 (SFS 2014:456, Skolverket, 

2014) vara en signal ifrån staten att en strävan för meningsfullhet och samstämmighet 

kring tolkningen av stödinsatser är målet och att det skall nås ut till alla skolor 

(Vikström, 2005). Denna strävan för meningsfullhet och en strävan för en förbättrad 

förförståelse kring hur arbetet med stödinsatser skall se ut avspeglas i senare år då det 

visar sig i den regelbundna tillsynen att det blir ett sjunkande antal skolor som brister i 

arbetet med stödinsatser i såväl särskilt stöd och extra anpassningar (Vikström, 2005; 

Skolinspektionen 2015c; Skolinspektionen, 2016d, 2016e; Skolinspektionen, 2017c)  

 



  
 

62 

8.2 Antalet beslut om vitesföreläggande 2014–2016  
Samtidigt som andelen brister kring stödinsatser sjunker från 2014 och framåt gällande 

den regelbundna tillsynen sker det samtidigt en ökning i andelen beslut om 

vitesförelägganden under denna period mellan 2014 och 2015. Under 2014 förekom 7 

stycken beslut om vitesföreläggande vid gymnasiets verksamhet kopplat till brister i 

arbetet med stödinsatser, medan det under 2015 skulle öka till 17 stycken beslut. Det 

som också framkommer är att framförallt bedömningspunkten skyndsam utredning för 

elev som är i behov av särskilt stöd samt att eleven får det stöd den har rätt till utifrån 

vad åtgärdsprogram och utredning visar vilket är de vanligaste bristerna vid 2015 samt 

2016 beslut om vitesföreläggande. Vidare framgår det även en minskning i antalet 

förelägganden om vite mellan 2015 och 2016 där 17 beslut togs 2015 jämfört med 16 

beslut som togs kopplat till brister i arbetet med stödinsatser.  

 

Den ökning som skett framförallt mellan 2014 till 2015 i antalet vitesförelägganden 

handlar om den lagändring som bidrog till ett förtydligande i skollagens 26:e kapitel § 

27 där Skolinspektionen fick en större befogenhet till att ge ut vite om det förekom en 

eller flera allvarliga brister (SFS 2014:903). Det kan utifrån Gadlers (2011) 

analysmodell ses som en styrning ifrån makronivån, där det kanske sedan tidigare 

framkommit att skolor inte tillräckligt arbetat med exempelvis stödinsatser. Där kan 

lagen formuleras om och i sin tur påverka såväl meso, - och makronivån genom att göra 

en ändring som kan svara upp det förväntade ifrån makronivån (Gadler, 2011). För som 

Gadler (2011) beskriver i sin modell kan staten genom exempelvis inspektioner tittar på 

hur lagen efterlevs, och om dessa inspektioner ej visar det förväntade, kan det då bidra 

till förändringar vilket kan ha påverkat denna lagändring.  

 

Utifrån det som tidigare skrevs gällande den regelbundna tillsynen och dess minskade 

brister kan detta även till viss del avspeglas under den senare delen av denna period i 

andelen vitesförelägganden (Skolinspektionen, 2015c, Skolinspektionen, 2017j). Dock 

har det skett en ökning och en minskning under denna period vilket kan ha göra med att 

det finns även här en strävan ifrån statlig sida att kunna nå ut med kunskap och 

förtydliganden ifrån formuleringsarenan till realiseringsarenan och på sätt kan den 

minskning som skett vara ett svar ifrån enskilda skolan ifrån mikronivån att den 

kommer närmare den tolkning som eftersträvas ifrån mesonivå beträffande arbetet med 

stödinsatser (Skolverket, 2014a; 2014b; Gadler, 2011). Å andra sidan är det en liten 

minskning vilket kan ses som en statisk nivå i antalet beslut om vitesföreläggande vilket 

ändå kan ses som en signal ifrån systemet att det finns allvarliga brister i arbetet med 

stödinsatser utifrån andel vitesföreläggande trots att allmänna råd (Skolverket, 2014a) 

exempelvis har presenterats. Vidare kan den lagändring (SFS 2014:456) som skedde 

kopplat till extra anpassningar ha tolkats olika hos skolor vilket också gör att den 

förändring som denna lagändring bidragit till kan tolkas olika beroende på vilken 

bakgrund och erfarenhet enskilda skolan och tjänstemannen har (Gadler, 2011; 

Molander 1988). Därmed kanske den minskning som uppvisar i 2016 års andel 

vitesförelägganden kopplas till att skolor närmare sig mer den nivån som föreskrivs i 

allmänna råd och statliga styrdokument, men att de skolor som inte är där får en 

allvarligare brist ifrån Skolinspektionens sida som har en förväntan att det skall uppnås 

utifrån makronivåns strävan (Gadler, 2011).  

 

Sammanfattningsvis så visar denna undersökning att det trots lagändringar som har till 

syfte att klargöra för gymnasieskolor hur de skall arbeta med stödinsatser, så framgår 

det ändå en ökning i andel allvarliga brister i arbetet med stödinsatser under den 

undersökta perioden utifrån beslut om vitesförelägganden, samt anmälningsärenden. Å 
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andra sidan framgår en minskning i den samlade regelbundna tillsynen de undersökta 

åren kring gymnasieskolors arbete med stödinsatser samt en marginell minskning i 

beslut om vite rörande arbetet med stödinsatser. Detta kan vara ett svar ifrån 

gymnasieskolor att de är på gång för att kunna uppnå de krav som lagar och 

förordningar föreskriver i makronivån (Gadler, 2011).  

 

8.3 Vanligaste brister i arbetet med stödinsatser 2014–2016 
Under 2014–2015 är vanligaste bristen vid regelbunden tillsyn skyndsam utredning. 

Detta gäller även beslut om vitesförelägganden, då det till och 2014 står att det är rektor 

som ska se till att elevers behov av stöd skyndsamt skall utredas, medan det efter 2015 

står skrivet att det är ansvarig på skolan som skall utreda en elevs behov av särskilt stöd 

skyndsamt efter att anpassningar har satts in eller om anpassningar ej är tillräckliga. Här 

sker såväl en förändring i ansvar, men också förändring i bedömningspunkt och där 

extra anpassningar kommer i bedömningspunkten. Vidare framgår det att denna 

bedömningspunkt tillsammans med att elev får sitt behov av särskilt stöd som det är 

skrivet i åtgärdsprogram och utredning som den vanligaste brist som förelagts med vite 

under perioden 2014–2016. Ytterligare framkommer det att extra anpassningar är en 

bedömningspunkt som vid den regelbundna tillsynen minskar i antalet brister 2016, men 

kopplar till vitesförelägganden ligger den på jämn nivå i antalet från 2015 till 2016.  

 

Denna förändring i bedömningspunkten framförallt rörande extra anpassningar och 

ansvar för utredning kan såväl påverka enskilda skolans tolkning, men även inspektören 

ifrån Skolinspektionen. Denna process mellan tolkare och text som Thomassen (2007) 

beskriver om sker hela tiden, där båda vill nå en förståelse över vad som gäller 

exempelvis beträffande skyndsam utredning för elev som är i behov av särskilt stöd. 

Här kan även en strävan att nå förståelse leda till en samstämmighet, men samtidigt om 

bedömningspunkter förändras kommer nya tolkningar komma fram vilket kan påverka 

beslut gällande särskilt stöd efter tillsyn vid gymnasieskolan (Vikström, 2005). Vidare 

blir det här utifrån Gadlers analysmodell (2011) en tolkning på samtliga nivåer där den 

enskilda tjänstemannen ifrån makronivån, som i detta sammanhang kan ses som 

inspektören ifrån Skolinspektionen skall tolka nya begrepp och en förändrad 

bedömningspunkt vid tillsyn.  
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9 Diskussion  
I detta kapitel kommer en redovisning av diskussion kring studiens metod samt resultat. 

Kapitlet kommer att avslutas med pedagogiska implikationer samt förslag om framtida 

forskning.  

 

9.1 Metoddiskussion  
Som tidigare framgick i kapitlet rörande metodkritik, har valet av metod till denna 

undersökning inte varit helt okomplicerad. En dokumentstudie (Eriksson Barajas 

m.fl.2013) samt dess tillhörande textanalys har framförallt krävt mycket tid utifrån 

sökning i sökbaser såsom Skolinspektionen, Skolverket, regeringens-, samt riksdagens 

hemsidor, för att få fram svar på frågeställningar. Å andra sidan har metoden varit bra 

för att få svar på våra forskningsfrågor, och även det material som vi hämtat till studien. 

Det som går att ifrågasättas gällande denna metod är att många källor har varit 

internetbaserade vilket utifrån ett källkritiskt perspektiv har tagits till beaktning 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013). Det har under såväl urval som analys av dokument varit 

fokus på att hämta primärkällor, det vill säga exempelvis lagändringar har hämtats 

utifrån regeringens databas, eftersom det är regeringen som är den som ligger bakom 

källan i första hand. Detta för att kunna bidra till en trovärdighet i det empiriska 

materialet som vi använt oss av för att besvara studiens syfte och frågeställningar (a.a.).  

 

Vidare skulle en annan kvalitativ metod såsom intervjuer användas till denna 

undersökning (Eriksson Barajas m.fl.2013; Dahmström, 2011). Exempelvis skulle 

intervjuer med exempelvis rektorer, specialpedagoger samt pedagoger vid 

gymnasieskolor, kunna ge en nyanserad bild över hur de påverkats av lagändringarna 

rörande stödinsatser, men också deras uppfattningar kring att bli granskade av 

Skolinspektionen. Ytterligare metod, då kvantitativ, skulle kunna vara enkäter med 

frågor ställda till skolpersonal beträffande exempelvis vitesföreläggande. Förslagsvis så 

kallade webbenkäter vilka med fördel kan användas då det går snabbt, respondenten kan 

kontrollera svaren vid själva bevarandet samt att dataregistreringen sker direkt vid 

insändandet av enkäten (Dahmström, 2011).  

 

9.2 Resultatdiskussion  
Den svenska gymnasieskolan har sedan 1991 haft ett kommunalt huvudmannaskap där 

kommunen har delgetts ansvaret att leda ansvaret för skolan på lokal nivå (Riksdagen, 

1990/91:44). På så sätt har skolan fått ett förtroende ifrån staten att leda skolan och följa 

de lagar och förordningar som ges, utifrån såväl läroplaner som skollag. Den svenska 

skolan idag vilar på en styrning där mätning och prestation är viktiga delar för att visa 

att skolan uppnår de mål som föreskrivs (Håkansson & Sundberg, 2016). Enligt 

Lindgren (2014) och Jarl & Rönnberg (2015) har den svenska skolan idag ett större krav 

både visa resultat och kvalitet vilket i sin tur har bidragit till skolan har blivit styrd i att 

resultat- och kvalitetsmätningar i relation till nationella mål. Enligt Hasselbladh (2012) 

& Johansson (2006) har ett ökat behov kvalitetsmätning samt tillsyn av statlig 

verksamhet växt fram, där framförallt skolan har fått en ökad tillsyn.  

 

Vid granskning av stödinsatser inom gymnasieskolan granskas om skolan följer de  

riktlinjer och lagtexter som berör särskilt stöd inom skolans verksamhet 

(Skolinspektionen, 2017b). Här det intressant att ifrågasätta om framförallt den 

bedömningspunkt som berör skyndsam utredning, som är en av den mest vanliga bristen 

i vårt resultat i såväl beslut efter tillsyn samt beslut om vitesföreläggande i denna 
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undersökning, är lätt att tolka vid såväl skola som hos inspektören. Enligt Lindgren 

(2015) finns det svårigheter i arbetet från att en inspektion har genomförts till att den 

leder till ett beslut. Detta beskriver även Ivarsson- Westberg (2016) utifrån den 

översättningskedja som ska leda till ett beslut. Kedjan är beroende av många olika 

tolkningar och perspektiv, där inspektörens förförståelse kan påverka och där en 

subjektiv tolkning kan se. Vidare beskriver Gadler (2011) i sin avhandling att 

tjänstemäns enskilda tolkningar är avgörande om elever får den rätt till stöd som de 

behöver. Detta vill vi tro att grunden till att skolor brister är av anledning att 

skolpersonal förväntas tolka de dokument och rekommendationer som är dem 

tillgängliga och inte tolkar det som befinner sig enligt Gadlers (2011) analysmodell på 

makronivån nere på mesonivån-, och mikronivån, vilket även Taner & Pérez Prieto 

(2016) kunde lyfta fram i sin studie rörande den tolkningsprocess som sker på olika 

nivåer.  

 

Vidare är det väldigt tydligt fram till 2014 vem som är ansvarig för att utreda 

skyndsamt, medan 2015 och framåt skrivs att ansvarig på skolan skall skyndsamt utreda 

en elevs stödbehov. Enligt Skolinspektionen (2017b) skall ansvarig på skolan vara en 

person som har kompetens till att utreda, där specialpedagogisk kompetens framgår. Å 

andra sidan framgår det i skollagen (2010:800, Kap 3 § 8) att det är rektors ansvar att 

tillsätta utredning för en elev som är i behov av särskilt stöd. Det som går att ifrågasätta 

är varför Skolinspektionen har frångått den bedömningspunkten med att skriva ansvarig 

istället för rektors ansvar. Å andra sidan beskriver Ek Österberg (2012) att det finns en 

föränderlighet i det som granskas vilket denna förändring av bedömningspunkt kan 

motsvara. Därför bör det beaktas att det som idag är granskningsbart kan i sin tur leda 

till en förändring i framtiden, därav synen på stödinsatser.  

 

Vidare visar vårt resultat att det framkommer flertalet stödmaterial samt insatser kopplat 

till de lagändringar kring stödinsatser som sker på makronivån genom Skolverket, men 

samtidigt visar Skolverkets rapport samt Skolinspektionens kvalitetsrapport från 2016, 

svårigheter vid implementeringen av dessa i mikronivån det vill säga hos enskilda 

gymnasieskolan (Skolverket, 2014a, 2014b, 2015, 2016; Skolinspektionen, 2016a). 

Därmed kan det tillsammans med den ökade andelen allvarliga brister i arbetet med 

stödinsatser samt anmälningar från 2014–2016 ha att göra på att de förväntade 

tolkningar som finns på makronivån inte realiseras på mikronivån (Gadler, 2011). 

Likväl kan även faktorer såsom ekonomiska samt politiska på mesonivå, det vill säga 

kommunen, påverka implementeringen av förändrade stödinsatser vid gymnasieskolan, 

vilken kan liknas med Norwich (2014) studie om implementeringen av ändringar av 

specialpedagogiska insatser i England. En ytterligare förklaring kan vara att enskilda 

skolan på lokal nivå har svårt att tolka vad som avses med lagändringen, som Taner & 

Pérez Prieto (2016) kunde se i sin studie beträffande extra anpassningar och dess 

intentioner till minskad dokumentation samtidigt som ett ökat krav på ansvar på insatser 

och utvärdering sätts in, vilket bidrar till ökad dokumentation.  
 
9.2.1 Vad är tillsyn bra för?  

Efter vår studie har vi funderat kring vad tillsyn av skolan är bra för. Det går att lägga 

fram det som Johansson (2006) lägger fram om vad tillsyn egentligen är bra för, och i 

detta sammanhang handlar tillsynen om varje elevs rätt till att såväl få en likvärdig och 

rättvis utbildning, såväl som att framförallt kunna nå målen och en examen med rätt 

stöd. Detta beskriver även Skolinspektionen (2017e) att det huvudsakliga syftet med 

tillsynen.  
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Vi tror att tillsynen och dess efterföljande beslut har en positiv påverkan för skolan på 

ett sätt eftersom den ger en riktning och en önskad förändring ifrån statlig sida, vilket 

kan leda till ett förändrat arbete inom en gymnasieskola som även Johansson (2006) 

beskriver. Å andra sidan är det viktigt att beakta det som Lindström & Perdahl (2014) 

skriver att Skolinspektionen som en statlig myndighet kan påverka att en 

skolverksamhet känner sig bevakad och indirekt påverkad av att ha kännedom om att en 

tillsyn skall ske inom en längre eller kortare tid. Samtidigt bidrar tillsynen till att 

Skolinspektionen kan beskriva i sina beslut om vad som inte fungerar och där 

åtgärderna inom denna skall kunna fylla i det som inte fungerar i verksamheten 

(Johansson, 2006; Ek & Bergström, 2013). Enligt Ivarsson- Westling (2016) är det svårt 

att se direkta effekter av tillsyn, men att det i sin studie framgår positiva effekter inom 

skolan och rektorns arbete som kan bidra till ett förändringsarbete. Enligt vår mening är 

det även intressant att titta på att det finns en förväntad tolkning av styrdokument ifrån 

statlig sida, makronivån, som genom Skolinspektionens tillsyn kan bidra till vad en 

skola egentligen förväntas göra och tolka en lagtext, exempelvis då eleven skyndsamt 

ska ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen 

(SFS 2014:456).  

 

Vidare beskriver såväl Statskontoret (2017) samt Lindström & Perdahl (2014) att 

Skolinspektionen kan ha en normerande position hos skolor och påverka dess 

verksamheter genom att beskriva i beslut om vad skolor behöver göra för att kunna 

åtgärda brister och utveckla verksamheten. På så sätt kan ett beslut om 

vitesföreläggande bidra till att skolor behöver åtgärda en bedömningspunkt ganska 

snabbt, men detta arbete kan indirekt gå in i ett utvecklingsarbete för att kunna förbättra 

och låta varje enskild elev få det stöd som de behöver, vilket går in i det som står i 

läroplanen om att alla elever har rätt att få stöd och stimulans för att kunna nå sina mål 

och kunna nå denna utveckling så långt som möjligt (Skolverket, 2011). Å andra sidan, 

vilket Ivarsson- Westberg (2016) beskriver, behöver skolor som är i behov av resurser 

och stöd efter föreläggande av vite ha tilldelats stöd för att kunna komma igång med ett 

förändringsarbete. Om inte, kan risken bli att skolor i utsatta områden med många 

problem få svårt att åtgärda brister vilket kan leda till en större utsatthet och ojämlikhet 

gentemot andra skolor.  

 

Skolinspektionen beskriver själva att tillsynen kan bidra till ett utvecklingsarbete vid 

den granskade skolan samt att målet med tillsynen är att alla barn och elever skall få lika 

rätt till utbildning och nå minst godkänt i alla ämnen (Skolinspektionen, 2012b, 2017e). 

Beträffande undersökningens resultat går det att se en minskning i andelen brister i 

arbetet med stödinsatser vid regelbunden tillsyn i de undersökta tidsperioderna. Vår 

förhoppning är att denna minskning har att göra med att skolor blivit påverkade av 

Skolinspektionens tillsyn och där utvecklat sitt arbete med stödinsatser. Å andra sidan 

har dock en ökning skett i andel beslut om vitesförelägganden under de undersökta 

perioderna, dock med en marginell minskning 2015–2016, vilket vi tror kan ha göra 

med att Skolinspektionen vid tillsyn använt sanktionsmöjligheten vitesförelägganden 

som ett normerande (Statskontoret, 2017; Lindström & Perdahl, 2014) verktyg för att 

beskriva allvaret i att elever inte får det stöd som de har rätt till och vad skolor behöver 

göra för att förbättra det. Å andra sidan går det att ifrågasätta om denna bedömning av 

viten, vilket enligt Ivarsson Westberg (2017), är svårbedömd eftersom det inte finns 

exempelvis tydliga riktlinjer i skollagen för vad som behövs för att en skola skall 

föreläggas med ett vite kring en bedömningspunkt.  
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Det är även intressant i det som Lindgren (2015) beskriver om att det till stor del av de 

beslut som ges i Skolinspektionens regelbundna tillsyn grundar sig i skriftlig 

dokumentation och statistik. Här är det problematiskt enligt vår mening eftersom vi tror 

skolors dokumentation kan se olika ut och hur det skrivs kan i så fall påverka ett beslut 

efter tillsyn. Vidare kan det resultatet och den tillsyn som gjorts i de undersökta åren 

påverkas av den nolltolerans som Skolinspektionen har i att alla elever skall nå målen 

och har en nolltolerans kring icke- uppnådd måluppfyllelse (Lindgren, 2015). Detta kan 

enligt Lindgren (2015) bidra till att de flesta skolor brister i tillsynen.  

Det som även är intressant är det som sker back-stage vid Skolinspektionen där 

Lindgren (2015) beskriver hur kulturen, organisationen och ledarskapet påverkar hur 

Skolinspektionens olika enheter tar beslut. Vidare är det även problematiskt att 

Skolinspektionen själva har svårigheter i att tolka det som skrivs i lagtexter (Lindgren, 

2015), exempelvis med begreppet skyndsamt vilket även Skolinspektionen samt den 

enskilda skolan kan ha svårt att tolka enligt vår uppfattning. Detta går även in i den 

tolkning och triangulering som sker i processen till beslut, där även en subjektiv 

tolkning hos den enskilde inspektören sker (Ivarsson Westberg, 2016). Därmed kan 

såväl vitesförelägganden samt övriga beslut efter tillsyn vara svåra att göra en rättvis 

bedömning i. Å andra sidan är det bra att Skolinspektionen använder sig av 

kvalitetssäkringsmöten och övriga forum där oklarheter och frågor ges möjlighet att tas 

upp och kan på så sätt göra ett beslut mer likvärdigt och rättssäkert (Lindgren, 2015; 

Ivarsson Westberg, 2016). Vidare, enligt vår mening, lyfter dessa kvalitetssäkringsmötet 

likvärdigheten och kan på sätt lyfta syftet med tillsynen som Ek & Österberg (2012) 

skriver om att syftet med tillsyn är en strävan för likvärdig utbildning och bättre 

kunskapsresultat, men framförallt en god kvalitet och rättssäkerhet.  

Å andra sidan är det intressant att det Skolinspektionen fokuserar sig på vid tillsyn av 

stödåtgärder förändras över tid, vilket även Ek Österberg (2012) tar upp, i relation till att 

det som tillsyn fokuseras på är specifikt för tidsperioden samt även har att göra med 

styrambitioner som är rådande vid perioden. Här kan exempelvis extra anpassningar 

vara ett exempel på en ny bedömningspunkt som också påverkat Skolinspektionens 

tillsyn.  
 
9.2.2 Pedagogiska konsekvenser av vanligt förekommande brister  

Det visar sig i undersökningens resultat att den brist som var den näst största i antalet, i 

såväl beslut efter tillsyn och vid vitesförelägganden, handlade om att eleven ej fick det 

stöd som de var i behov av. Som en pedagogisk konsekvens i detta fall är att det 

försvårar elevernas förutsättningar till att nå målen vilket i såväl läroplans som skollag 

är något som gymnasieskolan skall arbeta med (SFS 2010: 800 Kap 1 § 9, Skolverket, 

2011). Å andra sidan är det enligt vår mening bra att den ökade sanktionsmöjligheten 

som den nya skollagen från 2011 har bidragit till och som påverkat Skolinspektionens 

arbete (Skolverket, 2010b; SFS 2010: 800 Kap 28 § 16), bidragit till att anmälningar 

och även att brister synliggörs och gör skolor mer medvetna om hur de bör utveckla sitt 

arbete med stödinsatser för att varje elev skall kunna nå målen. Gällande den vanligaste 

bedömningspunkten kopplat till skyndsam utredning av särskilt stöd kan en tillsyn bidra 

till att skolan verkligen sätter in de insatser som behövs för att åtgärda bristen, men 

samtidigt kan det bidra till att skolan har svårt att tolka vad som är skyndsamt och även 

påverkas av en inspektion som bidrar till en självdisciplinerad kultur (Lindström & 

Perdahl, 2013). Vidare faller det här tillbaka till det Lindgren (2015) beskriver om att 

det förekommer även svårigheter i tolkning av lagtexter och förordningar hos den 

aktuella inspektören vilket i sin tur kan påverka inspektionen och beslutet. Samtidigt är 

det viktigt att beakta att såväl det syfte som tillsyn har och vad inspektionen skall leda 
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till är en rättssäkerhet och en likvärdighet i relation till nationella mål (Ek Österberg, 

2012) vilket denna bedömningspunkt kan behövas bearbetas med ytterligare.  

 

Ytterligare är det även intressant att se om denna brist kring att elever ej får det stöd 

som de är i behov av kan kopplas till de stödåtgärder som beskrivs i 

gymnasieförordningen (SFS 2010:2 039 Kap 9). Det som även är intressant i detta 

sammanhang är att se om det som såväl tillsyn och beslut om vitesföreläggande har 

uppmärksammat att elevens stödbehov ej skyndsamt utretts även kan kopplas till det 

som gymnasieförordningen beskriver om. Om det berör de stödåtgärder som exempelvis 

reducering av program, individuellt anpassat program eller förlängd undervisningstid 

kan det bidra till att elever som är i behov av dessa stödåtgärder och ej får det få svårt 

att nå examen, får det svårt att fullfölja sin utbildning inom en treårig gymnasieperiod. 

Konsekvensen blir även att de skolor som ej ger tillräckligt stöd för att elever skall nå 

en examen, även går emot det riktlinjer som presenterar i läroplanen för gymnasiet 

(Skolverket, 2011).  

 

Vidare framkommer den skyndsamma utredningen som är den övervägande bristen i 

såväl tillsynsärenden och beslut om vitesförelägganden under de undersökta perioderna. 

Denna skyndsamhet förekommer i såväl skollag (SFS 2010:800 Kap 3 § 8) samt i 

Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2014). Dock framkommer det ingen specifik tid, 

vilket öppnar upp för tolkning, som i sin tur kan se olika ut hos såväl undervisande 

lärares uppmärksammande av ett behov av stödinsats för att kunna nå kunskapskraven 

och rektorsbeslut om utredning och eventuellt åtgärdsprogram eller extra anpassningar. 

Vidare beskriver Skolverket (2014) att lärare och övrig skolpersonal tidigt skall 

uppmärksamma att eleven är i behov av stöd, även här finns utrymme för en tolkning 

och kan på så sätt påverkas av en bedömning vid en tillsyn av Skolinspektionen. Denna 

anmälningsskyldighet beskriver Skolverket (2015) att all personal har, men det som är 

intressant är huruvida detta tidiga uppmärksammade ser ut i realiteten. Å andra sidan 

finns det exempel på tidsomfattning i Skolverkets allmänna råd (2014) då i exemplet 

extra anpassningar där de ger ett exempel på att det kan omfatta en tvåmånadersperiod 

av stöd hos speciallärare. Detta exempel förekommer även i den juridiska vägledningen 

som Skolverket gav ut 2015 (Skolverket, 2015). Vidare är det enligt vår mening svårt 

att tolka om dessa extra anpassningar följs upp i den utsträckning som Skolverket 

(2015) önskar. Detta kan påverka den enskilda elevens studiesituation och framförallt 

dess stödbehov. Om vi relaterar detta till vårt resultat kan även en bristande uppföljning 

av extra anpassningar leda till att elevens behov av särskilt stöd ej skyndsamt utreds 

vilket, som tidigare nämnts, var den övervägande bristen i såväl tillsynsärenden och 

beslut om vitesföreläggande. Ett annat exempel i detta sammanhang är 

studiehandledning som enligt Skolverket (2015) kan vara både en extra anpassning eller 

särskilt stöd beroende på omfattning och tid. Detta är varje enskild gymnasieskolas 

tolkning vilket i sin tur kan påverka Skolinspektionens bedömning om Skolinspektionen 

bedömer att elever skall ha det som särskilt stöd och om den enskilda skolan bedömt det 

som extra anpassning. Här går det slutligen in i det som Gadler (2011) beskriver om att 

det är varje enskild tjänstemans tolkning som är avgörande.  

 

I samtliga fall har rektor en betydelsefull roll vid implementering av stödinsatser 

(Skolinspektionen, 2016a). Utifrån resultatet visar det att den övervägande bristen är att 

elevens behov ej skyndsamt utreds, vilket rektor har enligt skollag (SFS 2010:800 Kap 

3 § 8) skyldighet att besluta om. Vidare går det även in i att rektorsbeslut skall ligga 

bakom ett åtgärdsprogram (SFS 2010:800 Kap 3 § 9). Här kanske den 

kompetensutveckling som Skolverket (2016) satte in vid implementering av extra 
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anpassningar och övriga stödinsatser behövas nås ut ännu en gång till rektorskåren inom 

gymnasiet för att detta arbete kring såväl skyndsam utredning och att ge elever rätt stöd 

skall utvecklas och förbättras.  
 
9.2.3 En trend i brister 

Beträffande såväl bristen att elevers stödbehov ej skyndsamt utreds samt att elever ej får 

det särskilda stöd som de är i behov, som varit de två mest vanliga bristerna i 

tillsynsärenden och beslut om vitesföreläggande, kan dessa även relateras till 

anmälningsärendena. Som framgår i bakgrunden har anmälningsärenden ökat, och kan 

även relateras till den ökning som skett i beslut om vitesförelägganden samt även till 

viss del en ökning som skett i tillsynsärenden, men som har minskats under perioden 

2014–2016. Denna ökning som har skett kan handla om att skolors tillgång till 

specialpedagogisk kompetens, elevhälsa samt svårigheter i överlämning mellan 

grundskola till gymnasiet bidra till dessa brister, vilket Skolverket (2016) kunde 

konstatera i sin rapport beträffande redovisning av deras uppdrag kring stödinsatser 

inom gymnasiet från 2014 till 2016. Vidare kan detta gå in i det som Isaksson & 

Lindqvist (2014) beskriver om att specialpedagogiska insatser implementeras olika vid 

olika skolor och har även att göra med själva skolkulturen. Ytterligare kan det även vara 

svår i själva tolkningen av lagändringar i den lokala verksamheten vilket enligt Taner & 

Pérez Pieto (2016) kan bidra till svårighet i implementeringen av lagändring såsom 

extra anpassningar i en skola. Därmed kan dessa ovannämnda faktorer bidra till att 

dessa brister kring såväl ej skyndsam utredning och det bristande särskilda stödet har 

påvisats sig i såväl beslut om vitesförelägganden samt övriga beslut efter regelbunden 

tillsyn vid de undersökta perioderna. Å andra sidan visar framförallt den regelbundna 

tillsynen en nedåtgående trend under 2016 i antalet brister i arbetet med särskilt stöd 

samt arbetet med extra anpassningar från 2014–2015. Detta kan i så fall visa att det 

material som Skolverket bidragit med utifrån allmänna råd, stödmaterial och juridisk 

vägledning samt den kompetensutveckling som skett efter 2014 vid gymnasieskolor i 

stödinsatser bidragit till en positiv utveckling i gymnasieskolors arbete inom dessa 

områden (Skolverket, 2014a, 2014b, 2015, 2016). Samtidigt sker det här även en 

tolkning hos såväl den enskilda tjänstemannen på kommunal nivå som skolnivå, vilket i 

slutändan kan bidra till olika tolkningar (Gadler 2011), som i sin tur kan bidra till brister 

vid tillsyn enligt vår mening 

 

Det som även är intressant att Skolinspektionen kan ses som en institution som påverkar 

såväl beteende och forma kriterier och normer i en skolverksamhet (Lindström & 

Perdahl, 2014). Utifrån den tillsyn som skett under den granskade perioden kan den 

minskning i antalet brister i stödinsatser i den regelbundna tillsynen ha att göra med att 

Skolinspektionen kan ha påverkat i en tidigare tillsyn som i sin tur har påverkat skolans 

arbete med stödinsatser, eftersom Skolinspektionen gör tillsyn var tredje år, och kan ha 

varit med om två tillsynsbesök vid den undersökta perioden. Vidare kan 

Skolinspektionen på sätt bidragit till att de politiska mål som är fastställda för arbetet 

med stödinsatser till viss del uppfyllts och på sätt bidragit till en förbättring och 

utveckling (Lindgren, 2015; Ivarsson Westberg 2016; Lindström & Perdahl, 2014). På 

så sätt kan inspektionen bidra till en positiv utveckling i en skolas arbete i detta 

sammanhang och även bidra till en positiv skolutveckling. På så sätt kan 

Skolinspektionens arbete såväl ses som disciplinärt utifrån att belysa de brister en skola 

har vid tillsyn, såväl som utvecklande för en gymnasieskolas verksamhet. Å andra sidan 

kan denna ökning som skett i antalet beslut om vitesföreläggande vara en symbol ifrån 

Skolinspektionens suveräna makt (Lindström & Perdahl, 2014), där denna allvarliga 

brist kan vara ett tecken på att Skolinspektionen behövt vidta denna åtgärd mer för att 
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visa allvaret att ej möta upp det behov av stöd som varje enskild elev har rätt till enligt 

såväl skollag som läroplan (SFS 2010:800 Kap 3 § 3, Skolverket, 2011).  

 

9.3 Pedagogiska implikationer  
Denna undersökning har haft som mål att såväl belysa lagändringar under 2014 rörande 

arbete med stödinsatser samt ställa det i relation till Skolinspektionens tillsyn och 

anmälningsärenden mellan 2014–2016. Inför vårt stundande uppdrag som 

specialpedagoger kan denna undersökning visa vad vi bör förhålla oss till gällande 

arbete med stödinsatser vid gymnasieskolan. Undersökningen kan även beskriva en 

insyn i Skolinspektionens verksamhet, och då främst vad de granskar, och hur 

granskningen ser ut i relation till stödinsatser vid gymnasiet. Ytterligare kan 

undersökningen bidra till mer förståelse i komplexiteten i vad som skall tolkas i 

styrdokument och den konsekvens det kan mellan Skolinspektion och enskilda skola 

gällande tolkningsföreträde och arbete med stödinsatser.  

 

Vi tror även att med vårt resultat som visar att de övervägande bristerna mellan åren 

2014-2016 handlar om skyndsam utredning samt att ge elever det stöd som står i 

åtgärdsprogram och utredning, kan vara en tillgång inför vår framtida praktik. Även för 

våra specialpedagogkollegor eftersom det kan bidra till vad som kan behöva utvecklas 

inom gymnasieskolans stödverksamhet, men också en efterfrågan på mer stödmaterial 

ifrån exempelvis Skolverket, vilket kan stötta oss i arbetet med utredningar och 

åtgärdsprogram.  

 

9.4 Fortsatt forskning  
Vilket vi redan i vår metoddiskussion nämnt anser vi att det finns utrymme för fortsatt 

forskning kring valt ämne. Det vi studerat i denna studie är de dokument och den 

statistik vilken är tillgänglig för allmänhet och möjlig att dra egna slutsatser ifrån. För 

att kunna få svar på frågan om det är så att det är svårt för enskilda tjänstemän och 

skolpersonal att tolka det som står i statliga dokument och rekommendationer, i studiens 

fall lagändringar kring stödinsatser, bör de som, utifrån Gadlers (2011) arenor, befinner 

sig i realiseringsarenan intervjuas. Enkelt uttryckt de som befinner sig på golvet. 

Rektorer, specialpedagoger samt pedagoger som förväntas utföra sina arbetsuppgifter 

grundat på de direktiv och riktlinjer som staten (formuleringsarenan) delger dem och 

sedan förväntas realiseras i skolan (realiseringsarenan). För att göra detta måste vi ställa 

frågor, antingen direkt till berörda via exempelvis enskilda intervjuer, genom 

fokusgruppsintervjuer eller med hjälp utav enkäter med frågor som ger svar på om de 

exempelvis förstår det som står i rekommendationer och statliga dokument för att veta 

om de kan eller har tolkat dessa rätt. Vi tror att här någonstans finns förklaringen till 

varför anmälningsärenden och t förelägganden om viten ökar. Som vi ser det är de 

statliga dokumenten samt rekommendationerna avsedda att förbättra skolan, att ge 

skolpersonal möjlighet att göra rätt i mötet med elever samt att ge dem det stöd och 

stimulans de enligt skollagen har rätt till. Inte att rätta till det som gått fel i efterhand 

och sedan komma med pekpinne och beordra skolpersonal att “göra om, göra rätt”. Kan 

staten, som befinner sig på makronivå (Gadler, 2011), lyckas med att få skolpersonal att 

förstå det som skrivs i formuleringsarenan tror vi att både anmälningsärenden, brister 

vid tillsyn, och förelägganden om viten kan komma att förändras över tid. Detta i sin tur 

kan, som vi ser det, möjligtvis påverka enskilda elevers möjligheter till 

kunskapsinhämtning och måluppfyllelse. 
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Bedömningspunkt 1 

 

 

Bedömningspunkt 2 

 

Bedömningspunkt 3 

 

Bedömningspunkt 4  

 

Bedömningspunkt 5  

 

1) Utarbeta och 
implementera rutiner 

för arbetsgången med 

särskilt stöd som 
överensstämmer med 

skollagens krav (SFS 

2010:800 Kap 3 § 8-
9). 

 

2) Utreda skyndsamt 
samtliga elever som 

är eller kan vara i 

behov av särskilt stöd 
om eleven befaras 

inte nå de 

kunskapskrav som 
minst ska uppnås och 

se till att utredningar 

sker i samråd med 
elevhälsan (SFS 

2010:800 Kap 3 § 8). 

 

3) Ge eleverna det 
stöd och särskilda 

stöd som de behöver 

och har rätt till samt 
att de får det särskilda 

stöd som utredningen 

visat att de behöver 
(SFS 2010: 800 Kap 

3 § 8-9; Skolverket, 

2011, LGY 11 Kap 
2.6) 

 

4) Utarbeta 
åtgärdsprogram som 

uppfyller Skollagens 

krav samt att 
åtgärdsprogrammen 

beskriver åtgärder som 

svarar mot elevernas 
behov av särskilt stöd 

samt att det i 

åtgärdsprogrammetang
es hur och när 

åtgärderna ska följas 

upp och utvärderas 
(SFS 2010: 800 Kap 3 

§ 9) 

 

 

5) Ge studiehandledning 
på modersmålet till de 

elever som behöver det 

(SFS 2010: 2039 Kap 9 § 
9) 

 

Bedömningspunkt 6 

 

 

Bedömningspunkt 7  

 
Ansvariga på skolan 

utreder elevens behov 

av särskilt stöd 
skyndsamt, om det 

visar sig att det stöd 

som getts i form av 
extra anpassningar 

inte är tillräckligt för 

att eleven ska ha 
möjlighet att nå de 

kunskapskrav som 

minst ska uppnås. 
Detsamma gäller om 

det finns särskilda 

skäl att anta att 
sådana anpassningar 

inte skulle vara 

tillräckliga. (SFS 
2010:800 Kap 3 § 8) 

 

 
Ansvariga på skolan 

ger eleven skyndsamt 

stöd i form av extra 
anpassningar inom 

ramen för den 

ordinarie 
undervisningen, om 

eleven riskerar att 

inte nå de 
kunskapskrav som 

minst ska uppnås. 

(SFS 2010:800 Kap 3 
§ 5a) 


