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The study aims to investigate local politicians' decisions since municipalities took over 

Swedish primary education in 1990/91. The arguments put forward in support of how stages 

are organised have been studied, likewise whether municipalities have acted rationally when 

making their decisions. 

Six municipalities are included in the survey. They were divided into three educational 

categories: lower, middle and high level schools; previous and recent schools and F9 schools 

with pre-schools and primary schools integrated. 

Minutes from politicians' and civil servants' meetings have been studied and categorised 

according to arguments for and against. The most common supportive arguments are about 

economy and organisation, others concern school premises, trends and the wish for a 

comprehensive compulsory school. The arguments against are few. Those most often put 

forward are about about the difficulties of organising B-language tuition for grade six pupils. 

The Rational Actor Model has been used to study whether municipalities have acted 

rationally when making their decisions. A third of the six municipalities have acted rationally. 
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1. Inledning 
De senaste åren har debattens vågor gått höga om den svenska skolan. Resultaten sjunker i 

många ämnen, inte minst de naturvetenskapliga, enligt internationella undersökningar.1 ”Det 

har skett en försämring av elevernas kunskaper som nu går att säkerställa statistiskt” fastslås i 

OECD:s s.k. PISA-undersökning, som mäter kunskaper hos 15-åringar i 65 länder, där 

Sverige, efter att ha legat i toppskiktet i flera decennier, rasat till 15: de plats. ”Var femte elev 

når idag inte upp till en grundläggande nivå i läsning”,2 vilket är nödvändig för att kunna 

tillgodogöra sig annan kunskap, konstaterar man där.  

 

Utifrån dessa undersökningar undrar man vilket ansvar politikerna har för skolan, som är en 

mycket viktig samhällsinstitution. I skolan avgörs ytterst hur Sveriges framtid kommer att se 

ut. Ett demokratiskt samhälle behöver bildade aktiva medborgare både för att kunna 

upprätthålla och utveckla vårt demokratiska samhälle. Spetskunskaper och nytänkande krävs 

för att vi ska kunna fortsätta vara ett rikt land, möta miljöhoten och kunna konkurrera med 

andra. Kunskap kan även vara en källa till välbefinnande i största allmänhet för människor. 

 

Många förändringar av det svenska skolväsendet har genomförts. Till de största hör att skolan 

numera är målstyrd och att den kommunaliserats. Kommunerna har möjlighet att organisera 

skolan som de vill under förutsättning att de följer skollagen och det regelverk som fastställts. 

Skolinspektionen och Skolverket har till uppgift att inspektera skolorna och kontrollera att 

kommunerna sköter sitt uppdrag. 3   

 

Den pågående debatten om skolan kanske ytterst är en form av utvärdering av det vi sett 

hittills. Kommunerna har ju, utifrån statens mål, ansvarat för skolan i tjugo år.4 

Förändringarna är många. Vi har nu fristående och kommunala skolor som konkurrerar om 

eleverna – en kommersialiserad skola.5 Vi har fått ett målrelaterat betygssystem och ny 

lärarutbildning, flera gånger under denna tjugoårsperiod. (se 1.5 Ordlista) Med denna 

komplexa förändring av skolan är det svårt att isolera enstaka faktorer och förklara 

                                                
1 Skolverket. Nyhetsbrev - nummer 9/2010, 2010-12-06. 
2 ibid 
3 Skolinspektionen. Om oss – uppdrag, 2011-01-19 
  Skolinspektionen. Om oss- Om skolverket, 2010-04-08 
4 Gran, Bertil. Grundskola. Nationalencyklopedin 
 
5 Ring, Emelie.”Det är stöld från eleverna”.Svenska Dagbladet. 
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konsekvenser. En av dessa konsekvenser är omorganisationen av grundskolans stadier. Andra 

konsekvenser är att skolorna numera anordnar ”Öppna Hus” och använder pengar till 

marknadsföring; att betygsstatistik publiceras i kvällstidningarna och att skolorna är beroende 

av en skolpeng vars storlek är beroende av hur många elever som söker till skolan. 

 

Jag är själv lärare och har undervisat på högstadiet (årskurs 7-9) i många år. Där skedde en 

omorganisation, varigenom årskurs sex inlemmades i högstadiets organisation. Varför skulle 

det ske? Var det bra? Klarar barn i 12-årsålderna av en högstadieorganisation med många 

olika ämneslärare, att byta sal ofta, att ha sina böcker i skåp och inte i sin egen bänk? Klarar 

de att följa ett schema? Vad var det som motiverade denna omorganisation? Dessa tankar har 

inspirerat mig att skriva denna uppsats. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda på vilka grunder politiker fattar besluten om 

grundskolans årskursindelning i den egna kommunen. Vilka mål vill man uppnå? Hur lyder 

argumentationen?  

 

Utifrån ovanstående resonemang blir mina huvudfrågeställningar:  

1. Vilka argument framförs för hur skolans årskurser organiseras?  

2. Argumenterar kommunerna rationellt?  

  

1.2 Material, materialproblem och urval  

Syftet med studien är att finna argument för hur skolan organiseras. Utifrån det väljs 

kommuner med olika typer av indelning ut. Jag har valt följande: 

 

Grundskolans tre organisatoriska indelningar  

I.  Den ”traditionella” stadieindelningen med låg-, mellan- och högstadium, (L, M, H) där 

 årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 ingår i de olika stadierna.  

II.  Tidigare-(LM) respektive senareskola (MH) med årskurs 1-4 eller 1-5 respektive 5-9 

 eller 6-9 i varje enhet.  

III.  Sammanhållna grundskolor, årskurs 1-9.  

 

Skälen till att jag valt att göra denna indelning är flera. Efter enhetsskolans införande 1962,  

med Lgr 62, var så småningom alla skolor i Sverige organiserade i tre stadier. 
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Stadieindelningen var ett resultat av att lärarna utbildades för dessa tre stadier och inte någon 

fråga för den enskilda kommunen att fatta beslut om.6 När skolan kommunaliseras 1990/91 

var det upp till den enskilda kommunen att avgöra hur man ville organisera årskurserna.7 

 

För att erhålla så många argument som möjligt, vad gäller skolans organisation, sker denna 

indelning i tre kategorier. Kategori I representerar den gamla traditionella indelningen av 

grundskolan som infördes med Lgr 62 (se 1.4 Den svenska skolan). En hel del kommuner har 

valt att dela in grundskolan i två delar, (kategori II) tidigare- respektive senareskolor. Det kan 

å ena sidan vara med 1-4 /F-4 (F-klass, se 1.5 Ordlista) och 5-9 eller å andra sidan F-5 och 6-

9. Om en skola till exempel har indelningen F-6 och 7-9 räknas 7-9 som en traditionell 

högstadieklass. Kategori III är den sammanhållna grundskolan, den så kallade 1-9/F-9-

skolorna. Materialet skulle kunnat delats in i endast två kategorier - den traditionella 

indelningen mot en förändring. Det är emellertid intressant att studera argumentationen hos 

förespråkarna för en tudelad grundskolan respektive den sammanhållna.  

 

Skolverkets statistikavdelning har hjälpt till med statistiskt material, då det inte finns statistik 

över kommunernas årskursindelning att tillgå vare sig på verkets hemsida eller hos 

Skolverket. Kommunerna skickar in underlag av olika slag till Skolverket där emellertid 

årskurs anges. Med hjälp av dessa uppgifter har statistikavdelningen bakvägen fått fram 

indelningarna L, M, H för kategori I; LM, MH för kategori II och LMH för kategori III. De 

enskilda kommunernas totala antal skolor anges också i materialet. Val av kommuner har 

gjorts utifrån denna statistik. 

 

Besluten om vald årskursorganisation kan ha fattats under senare år eller för mycket länge 

sedan. Det senare kan vara fallet när de gäller de kommuner som fortfarande har den 

traditionella organisationen med låg-, mellan- och högstadium, som ju har sina rötter i Lgr 62.  

Kommuner kan ha kvar delar av denna organisation utan att motivera varför. De kan anse att 

det är en bra indelning och därför sker medvetet ingen organisationsförändring. Argumenten 

finner man i stället i samband med omorganisationen av de delar som man valt att förändra.  

 

För att besvara frågeställningen har protokoll studerats från de kommunala nämnder som har 

hand om skolfrågor. Dessa nämnder har olika namn i olika kommuner. Även 

                                                
6 Rudvall, Lärarutbildningar och lärartjänster under efterkrigstiden, 30 
7 Marklund, Sixten. Nationalencyklopedin.  
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kommunfullmäktigeprotokoll och tjänsteutlåtanden har studerats. Jag har inte kunnat följa 

hela beslutsprocessen, eftersom aktörens handlande, värderingar och tankar påverkas av den 

komplexa situationen han eller hon befinner sig i.8 Detta har fått konsekvensen att jag, vid 

min senare analys, väljer modellen för omfattande rationalitet. (se Teori Kap 2)  

 

Jag har sökt spåra argumenten för och emot kommunens nuvarande skolorganisation. XXX 

Det är argumenten som är i centrum och inte dokumentet vari jag funnit dessa. Endast en del 

kommuner har så omfattande dokumentation att det går att finna argument mot den valda 

organisationsformen, motargument. Åter andra saknar helt skriftlig formell dokumentation. 

Motsvarande information har då delgivits via mail.  

 

Svårighetsgraden att få fram handlingar varierar både med tanke på detta, men är även 

beroende på servicegraden hos de kommunala tjänstemän som jag varit i kontakt med.  

 

Eftersom det inte är möjligt att undersöka samtliga 290 kommuner i Sverige, måste en 

begränsning ske genom ett urval. Jag undersöker kommunala skolor, inte fristående. 

Politikerna fattar beslut om de kommunala skolorna. De är offentliga och med hjälp av 

offentlighetsprincipen är det lättare att få tag i beslutsfattarnas material. De fristående 

skolorna material är inte offentligt och de fattar själva sina beslut inom statens och 

kommunens ramverk.  

 

Syftet är att finna argument för de tre kategorierna som jag beskrivit ovan, så urvalet behöver 

inte vara för Sverige representativt. Det behöver inte heller spegla andelen av Sveriges elever 

som går i en skola indelad på ena eller andra sättet. Urvalet har ej heller gjorts mot bakgrund 

av kommunens politiska majoritet, eller med tanke på om kommunen är en landsbygds-, 

stads- eller storstadskommun. 

  

Undersökningen omfattar två kommuner inom varje kategori, se tabell 1:1-1:3 nedan. Dessa 

är rangordnade efter i vilken omfattning kommunerna renodlat sin organisationsmodell. Den 

optimala kommunen är då den som till 100% organiserat skolorna i enlighet med en av 

kategorierna. När det optimala uppnås hos flera kommuner, väljs den kommun som har flest 

antal kommuner. 

                                                
8 Allison & Zelikow, Essence of decision, 1999, 20 
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Kommunen ska ha skolor med samtliga tre stadier, låg-, mellan och högstadium, för att räknas 

som ”traditionell”. Motsvarande resonemang  gäller ”tidigare-senareskolorna”. Där måste 

både tidigare respektive senareskolor återfinnas i så hög andel som möjligt av det totala 

antalet. Eftersom Skolverkets statistik är från hösten 2010 visar det sig i vissa fall att 

kommunerna efter uppgiftsregistreringen hos Skolverket ändrat sin organisation. Detta har jag 

dock inte tagit någon hänsyn till. Om jag skulle göra det, vore jag tvungen att ”kolla upp” alla 

kommuner på deras hemsidor, för att få en aktuell överblick. Detta vore tidsmässigt 

orealistiskt.  

 

Tabell 1:1 Kommuner rangordnade efter andel låg- mellan- och högstadium 
  
   

  L M H Andel  

___________________________________________________________________________ 

Kinda  3 1 1 5/7   

Surahammar  2 1 1 4/6  

Markaryd  1 1 1 3/6  

Vadstena  1 0 1 2/4 

Kommentar:  De kursiverade kommunerna är de som ingår i studien. L=lågstadiet, M=mellanstadiet och 
 H=högstadiet. 
 

För min studie av Kinda kommun har jag tagit del av fullmäktigeprotokoll och 

organisationskommitténs förslag till kommunstyrelsen om en ny ledningsorganisation.  

 

Surahammar har överlåtit åt rektorerna att själva fatta beslut om skolan. Det finns inga 

separata beslutsprotokoll angående stadieindelning. ”Diskussionspunkter och 

beslutsprocessen är spridd under årens rektorsprotokoll och förhandlingsprotokoll med 

arbetstagarorganisationerna”9 meddelar Verksamhetsutvecklaren för Barn- och ungdom i 

Surahammar . Det skulle bli allt för tidskrävande, om ens möjligt, att försöka få fram de 

handlingar som verksamhetsutvecklaren refererar till. Motsvarande uppgifterna har istället 

skrivits ned och mailats till mig. Verksamhetsutvecklaren är tjänsteman och som sådan 

partipolitiskt obunden och har trettio års erfarenhet av arbete i kommunen. Jag är medveten 

                                                
9 Versamhetsutvecklare; Barn- och ungdom i Surahammars kommun. mail 2011-04-28   
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om att minnet kan svika och att uppgifterna kan tänkas inte har hundra procentig överens med 

de kommunala handlingarna om sådana funnits. Den senaste organisationsförändringen 

skedde hösten 2010, vilket är nära i tid.  

 

Tabell 1:2 Kommuner rangordnade efter andel tidigare- respektive senareskolor 

 

______________________LM MH Andel 

Tjörn  7 2 9/9 

Östra Göinge 5 2 7/7  

Hallstahammar 5 2 7/7  

Askersund  6 1 7/7  

Vaxholm  4 2 6/6  

Gnesta  5 1 6/6 

Åtvidaberg  4 1 5/5 

Aneby  4 1 5/5 

Bengtsfors  3 1 4/4 

Tibro  3 1 4/4 

Grums  3 1 4/4 

Hällefors  3 1 4/4 

Kungsör  3 1 4/4 

Jokkmokk  3 1 4/4 

Älvkarleby  3 1 4/4 

Oxelösund  3 1 4/4 

_______________________________________________________________________ 
Kommentar:  De kursiverade kommunerna är de som ingår i studien. L=lågstadiet, M=mellanstadiet och 
 H=högstadiet. 
 

För min studie av Tjörns kommun har jag tagit del av Barn- och utbildningsförvaltningens 

tjänsteutlåtande, Barn- och Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll samt  

Handlingsplan – undervisning av eleverna i årskurs 6. 

 

Östra Göinges studerade handlingar är sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, 

kommunstyrelsens arbetsutskott, skolstyrelsen, skolstyrelsens beredningsutskott, 

kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, barn-och utbildningsnämndens 

arbetsutskott samt planeringsunderlag från barn- och utbildningskontoret 



7 
 

 

Tabell 1:3 Kommuner rangordnade efter andel sammanhållna 1-9-skolor 

 

  LMH Total  

_______________________________________________________________________ 

Vellinge  9 9/9  

Höganäs  6 6/6  

Övertorneå  2 2/2 

Bjurholm  1 1/1 

Malå  1 1/1 
_____________________________________________________________________________________ 
Kommentar:  De kursiverade kommunerna är de som ingår i studien. L=lågstadiet, M=mellanstadiet och 
 H=högstadiet. 
 

 

För min studie av Vellinge kommun har jag tagit del av M-nämndens sammanträdesprotokoll 

samt ”Översiktligt pedagogiskt program för 1-9-skolor i Vellinge-Månstorp samt inriktning 

för lokalutveckling.” Det är inte uttalat vad M:et i M-nämnden står för. ”Egentligen är det 

bara ett namn, men alla de mjuka verksamheterna ingick i denna nämnd som numera har 

upphört.”10  

 

För min studie av Höganäs kommun har jag tagit del av Barn- och utbildningsnämndens 

Underlag för principbeslut 1995 ”Grundskolans framtida organisation och gymnasium i 

Höganäs”. 

 

1.3 Metod och metodproblem 

Syftet med uppsatsen är att besvara frågeställningarna: Vilka argument framförs för hur 

skolan organiseras och argumenterar kommunen rationellt.  

 

Intresset för argumentation och retorik, läran om vältalighet, är gammalt. Retorik utvecklades 

av greker och romare redan under antiken och var ett obligatoriskt ämne i skolan i Sverige 

fram till 1800-talet.11 Retorik och argumentationsanalys kom dock att gå skilda vägar i 

vetenskapshistorien.12    

                                                
10 Kulick, Karin; Tjänsteman Vellinge kommun. Mail 2011-04-12 
11 Bergström & Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2000, 89  
12 Ibid 90  
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Syftet med en argumentationsanalys kan vara av tre slag. Det kan vara deskriptivt, där man 

försöker rekonstruera argumentationen. Argumentationen i en text måste hittas, eftersom 

argumenten i en text inte förekommer isolerad. Det andra slaget kan vara att kontrollera att 

argumentationen lever upp till vissa normer, ett slags spelregler. Det tredje, slutligen, är när 

man försöker avgöra en argumentations beviskraft.13 

 

Man kan använda sig av analystekniken pro et contra (för och emot). Den går ut på att 

kontrollera vilka argument som används för och emot ett beslut, en deskriptiv analys. Syftet är 

att finna de argument som framförs för eller emot en tes eller teserna i en text och att sedan 

relatera dessa argument till varandra. Man börjar alltså med att ta ut en tes, det vill säga det 

som avsändaren argumenterar för eller emot. Tesen kan vara normativ, hävda en värdering; 

preskriptiv, en uppmaning till handling eller faktuell, ickevärderande.14 Oavsett vilken sorts 

tes man väljer  får den inte fungera för eller emot ett annat påstående utan ska vara en text där 

motsatt förhållande råder, det vill säga där andra påståenden i texten fungerar som argument 

för eller emot tesen. 15 

 

En argumentation är alltså ett resonemang för eller emot en tes. Argumenten för tesen, kallas 

pro-argument och betecknas P. Argument emot tesen, contra-argument,  betecknas C. De 

argument som relaterar till argument av första ordningen betecknas P1, P2, P3 och så vidare. 

Contra-argumenten betecknas C1, C2, C3 och så vidare. Argument av andra ordningen, för 

eller emot ett argument av första ordningen, betecknas P1P2. Med det menas att det är första 

pro-argumentet för andra pro-argumentet för tesen. C1P2 är första contra-argumentet mot 

andra pro-argumentet för tesen. På samma sätt gör man med argument av tredje, fjärde, femte 

ordningen och så vidare.16  

 

 

 

 

                                                
13 Bergström & Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2000, 91  
 
14 Ibid 96 
15 Ibid 95-96 
 
16 Ibid 101 
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I enlighet med modellen blir mina teser att: 

- för kategori I finna argumenten för och emot ett bevarande av den traditionella  

stadieorganisationen 

- för kategori II och III finna argument för och emot en organisationsförändring 17  

 

1.4 Den svenska skolan – en tillbakablick 

Fröet till den svenska skolan hittar vi i 1600-talets hemundervisning, där varje familjefar 

ansvarade för att hushållets medlemmar lärde sig läsa kyrkans texter.  Läskunnigheten 

kontrollerades med husförhör varje år och konfirmationsläsningen var en slags ”examen” som 

även var äktenskapets entrébiljett.18  

 

1842 kom den svenska folkskolestadgan, en institutionaliserad obligatorisk skola med 

ambulerande lärare, där läs- och skrivkunnighet blev en tillgång för alla. Den begynnande 

industrialiseringen och demokratins framväxt fick ett stort behov av utbildade medborgare. 

Kyrkan bar inte längre huvudansvaret för skolan.19 1919 infördes skolplikt.20 Det var dock 

inte förrän på 1930-talet som skolfrågorna helt togs över av stat och kommun. Med tiden kom 

också allt fler barn att gå i skolan och allt färre föräldrar vägrade skicka barnen dit.21  

Till folkskolan, som främst var böndernas skola, öppnades 1894 en väg mellan folkskolans 

fjärde klass och realskolor, läroverk och flickskolor.22 Läroverk och yrkesskolor skulle 

upphöra och uppföljas med nya skolformer. 23 1948 lade den s.k. skolutredningen fram förslag 

om att folkskola och realskola skulle ersättas av en skola uppdelad på tre stadier; låg- mellan- 

och högstadiet med vardera tre år. Den skulle vara sammanhållen men i årskurs 9 skulle en 

uppdelning i linjer ske.24 Med Lgr 62 (Läroplan för grundskolan 1962) infördes denna s.k. 

enhetsskolan, en utbildning styrd av staten och öppen för alla oberoende av geografisk och 

                                                
17 Eftersom jag av tidsskäl inte kan undersöka fler än sex kommuner, kan jag inte heller göra någon    
kategorisering av mina kommuner ( se Material, materialproblem och urval) och följaktligen inte heller göra 
några relevanta generaliseringar i den vägen. Det får i stället bli en uppgift för kommande forskning. Fokus läggs 
på vilka argument kommunerna använder i diskussionen om skolans organisation. 
19 Florin, Christina. “Från folkskola till grundskola 1842 - 1962”. Lärarnas historia. 
 
19 ibid 
20 Florin, Christina. “Folkskolans historia del II 1878-1962”. Lärarnas historia. 
22 Florin, Christina. “Från folkskola till grundskola 1842 - 1962”. Lärarnas historia. 
 
22 Hadenius, Jämlikhet och frihet,13  
23 Florin, Christina. “Folkskolans historia del II 1878-1962”. Lärarnas historia. 
24 Lärarnas historia. Grundskolans lärare till nu från då. 
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socioekonomisk bakgrund.25 Den ersatte alla de olika skolformer som tidigare existerat 

parallellt: folkskola, fortsättningsskola, högre folkskola, kommunal mellanskola, realskola 

och kommunal flickskola.26  

Med riksdagsbeslutet 1990/91 kommunaliserades den svenska skolan och den tidigare regel- 

och resursstyrningen från staten ersattes med en mål – resultatstyrning.27  Kommunerna får nu 

själva utforma verksamheten och stadieorganisationen inom ramen för läroplanen. 

Målrelaterade betyg infördes,28 likaså ett system med skolpeng.29 Från och med 1992 får man 

med skattefinansierade medel börja driva skolor i vinstsyfte30. Samtidigt tillkom det fria 

skolvalet som öppnade konkurrensen mellan skolorna.31 Hösten 2011 kommer ytterligare en 

ny läroplan införas för grundskolan, en fortsatt målstyrd skola med kommunalt huvudansvar. 

1.5 Ordlista 

B-språk: Med B-språk menas det obligatoriska språkval som eleverna skulle göra, förutom 

engelskan, enligt Lpo 94. Regeringen överlät åt kommunerna att bestämma om B-språket 

skulle börja läsas i årskurs sex eller sju. Tidigare läroplan angav årskurs sju som startår för 

språkvalet. (År 1999 började 80 % av de B-språksläsande eleverna att läsa språket år 6.)32 

F-klasser: Sedan Lpo 94 är det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda 6-årsverksamhet s.k. 

förskoleklass, men det är inte obligatoriskt för föräldrarna att nyttja den. KÄLLA I Lpo kan 

man läsa att Verksamheten ska enligt Lpo 94 ”underlätta skolstarten genom ett nära 

samarbete med den förskoleförberedande verksamheten.”33  

Lärarutbildningen: När enhetsskolan infördes 1962 hade man separata utbildningar för låg- 

och mellanstadielärare. På högstadiet undervisade adjunkter.34  

                                                
25 Marklund, Sixten. Nationalencyklopedin.  
26 Florin, Christina. “Folkskolans historia del II 1878-1962”. Lärarnas historia. 
27 Marklund, Sixten. Enhetsskolan. Nationalencyklopedin. 
28 Marklund, Sixten. Grundskolan. Nationalencyklopedin. 
29 Lundgren, P Ulf. Skolans huvudmannaskap och styrning. Lärarnas historia.  

 
30 Ring, Emelie.”Det är stöld från eleverna”.Svenska Dagbladet. 
 
31 Skolverket. Felaktiga påståenden om PISA. 
32 Malmberg, Per. De moderna språken i grundskolan och gymnasieskolan från 1960 och framåt. Skolverket 
 
33 Lpo 94, 21 
34 Rudvall, Lärarutbildningar och lärartjänster under efterkrigstiden, 30   
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1988 infördes en enhetlig utbildning för grundskolan med tidigarelärare för åren 1-7 med 

inriktning antingen på svenska och samhällsorienterande ämnen eller matematik och 

naturorienterande ämnen. Senarelärarna utbildades för åren 4-9 med motsvarande 

ämnesinriktning som för tidigarelärarna.35  

 

Från 2001 utbildades lärare för i det närmaste alla skolformer, såväl grund- som 

gymnasieskola och ämnen, i ett gemensamt program med olika inriktningar. Det var en 

samlad lärarexamen med olika utgångar.36 

 

Till hösten 2011 införs en nya lärarutbildningen, där grundskolans lärare återigen blir 

utbildade för årskurs 1-3 (F-3),  årskurs 4-6 eller till ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9 

eller med inriktning mot gymnasieskolan.37 Denna utbildning har alltså samma 

stadieindelning som den ursprungliga som infördes med enhetsskolan 1962. 

 

Läroplan för grundskolan Lgr 62: Med Lgr 62 infördes denna s.k. enhetsskolan, en 

utbildning styrd av staten och öppen för alla oberoende av geografisk och socioekonomisk 

bakgrund.38 Den ersatte alla de olika skolformer som tidigare existerat parallellt; folkskola, 

fortsättningsskola, högre folkskola, kommunal mellanskola, realskola och kommunal 

flickskola.39 En följd av tredelningen av lärarutbildningen var att även skolenheterna ute i 

kommunerna organiserades enligt låg-, mellan, och högstadiet.  

Pedagogik: är ”vetande i metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning” 

och ”förknippas främst med avsiktligt och planerat stöd till lärande i aktiviteter och 

verksamheter.”40 Den pedagogiska forskningen studerar om och hur det avsedda stödet 

faktiskt är ett stöd som leder till lärande. Pedagogiken som vetenskap har fått ökad plats och 

betydelse i samhället.41  

                                                

35 Regerings proposition: prop. 1984/85:122 Om lärarutbildning för grundskolan m.m 

36Lärarnas historia. Lärarutbildning I historisk belysning 2.  
37 Lärarutbildningskonventet. Ämneslärarprogrammet 2011-04-03. 
38Marklund, Sixten. Enhetsskolan. Nationalencyklopedin. 
39 Florin, Christina. “Folkskolans historia del II 1878-1962”. Lärarnas historia. 
 
40Svensson, Lennart. Pedagogik. Nationalencyklopedin.  
41 Svensson, Lennart. Pedagogik. Nationalencyklopedin. 
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1.6 Fortsatt disposition 

Efter denna inledning kommer jag i kapitel två att presentera den teoretiska modellen om den 

rationella aktören. Den presenteras i två varianter. Det är den omfattande 

rationalitetsmodellen jag kommer att använda mig av för att kunna avgöra vilka de objektiva 

målen är för kommunpolitikernas beslut.  

 

I kapitel tre presenteras resultaten av mina undersökningar i enlighet med kategori I-III, två 

kommuner från varje kategori. Kapitlet inleds med en presentation av argumenten till varför 

kommunerna valt den organisation de har. Därefter följer en inledande analys om huruvida 

kommunerna handlat rationellt vid val av denna organisation. 

 

I kapitel fyra presenteras den sammanfattande analysen, där jag besvarar mina 

frågeställningar. I kapitel fem för jag en diskussion kring resultaten och avslutningsvis i 

kapitel sex följer en sammanfattning.  
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2. Teori: Den rationella aktören  

”Man kan inte förstå hur politiska beslut kommer till, om man inte systematiskt studerar /…/ 

beslutsfattarnas strategiska motiv för sitt handlande”42 därför att ”strategiska bedömningar är 

alltid närvarande i politiken.”43 Strategi står för handlande och är avgörande för om till 

exempel en politiker ska kunna infria sina vallöften. Även ideologi finns med vid 

beslutsfattandet, men det är meningslöst att försöka säkerställa proportionerna dem emellan.44  

 

Med hjälp av modellen om den ”rationella aktören”,” The Rational Actor Model”45 vill jag 

fördjupa mig i kommunpolitikernas beslutsfattande. Modellen används ofta för att analysera 

internationella relationer där aktören kan välj att agera politiskt på olika sätt.46 ”I princip är 

rationalistisk förklaring en rent teoretisk modell, som inte kräver några antaganden om 

verkligheten”. 47 Den bygger på grundsatserna om enhetliga stater och att dessa är rationella 

kalkylerande aktörer.48 Varje handling är en kalkylerad lösning på ett strategiskt problem.49 

Jag vill applicera den på kommuner (en mini-enhetlig stat) som strävar mot ett uppsatt mål 

som aktören vill uppnå. För att vara en rationell aktören, måste aktören handlar konsekvent 

utifrån detta mål.50 Kommunpolitikernas mål kan antas vara de centralt uppsatta målen för 

svensk skola, men även kommunernas egen lokala skolplan.   

 

Utifrån dessa antaganden finns två varianter. Den första är omfattande rationalitet.  

Politikerna förutsätts där ha ett antal alternativ att välja bland, ett ”beslutsträd”. Varje val 

genererar ytterligare val. Beroende på vilket beslut som fattas får det konsekvenser. Dessa kan 

vara bra eller mindre bra. Den rationella politikern förutsätts välja det alternativ som får de 

bästa konsekvenserna ur beslutsfattarens utgångspunkt.51 Ökade kostnader medför en minskad 

                                                
42 Lewin, Ideologi och strategi, 1992, 17 
43 Ibid 17 
 
44Ibid 18 
  
45 Allison & Zelikow, Essence of decision, 1999, 13 
46 Ibid 13 
47 Lewin, 19 
 
48 Allison & Zelikow , 17 
49 Ibid 13 
50 Ibid 17-19 
51 Ibid 18 
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sannolikhet att välja ett visst alternativ och tvärtom. Aktören förutsätts kunna ändra i den 

tänkta preferensordningen så att ”så mycket som möjligt av ens önskemål förverkligas i 

nuläget utan att därför utsikterna på längre sikt försämras”.52 Den ovan beskrivna 

rationalitetsmodellen kallas omfattande rationalitet och kan sammanfattas på följande sätt när 

det gäller aktören: 

- Hon handlar konsekvent efter uppställda mål för att få bästa möjliga utfall  

- Hon har en rad alternativ att välja bland som hon rangordnar 

- Beroende på vilket val hon gör får detta konsekvenser 

- Om det anses nödvändigt ska hon vara beredd att ändra i sin preferensordning  

 

Den andra varianten kallas begränsad rationalitet. Där har aktören begränsade möjligheter att 

handla rationellt därför att hon har både begränsningar i form av kunskap och beräknande 

förmåga. Aktörens handlande kan inte enbart förklaras med förmågan att handla efter 

uppställda mål, som den omfattande rationalitetsmodellen gör. Hela beslutsprocessen måste 

undersökas. Aktörens handlande påverkas av den situation aktören befinner sig i samt dess 

värderingar och tankar.53  

 

Ett sätt att besvara fråga 2 är att studera kommunpolitikernas beslut med hjälp av modellen 

om omfattande rationalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                
52 Lewin, 14 
 
 
53 Allison & Zelikow, 20 
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3. Empirisk undersökning 
Nedan följer genomgången av samtliga sex undersökta kommuner, det vill säga två 

kommunerna ur varje kategori I-III. Dessa två kommuner är mest representativa för sin 

kategori. (se 1.2 Material, materialproblem och urval). Varje genomgång inleds med en 

påminnelse om vilken kategori som presenteras, den undersökta kommunens antal skolor och 

hur stor andel av dessa som är typisk för kategorin. 

 

Kapitlet syftar till att klargöra, vilka argument kommunerna använt sig av när de organiserat 

sina egna kommunala grundskolor. Här följer även en inledande analys om huruvida 

kommunerna argumenterat rationellt eller ej när de valt denna organisation. Den mer 

omfattande analysen återfinns dock under rubriken Sammanfattande analys i kapitel 4. 

  

Argumenten presenteras i enlighet med tesen: för respektive emot ett bevarande av den 

traditionella organisationsstrukturen (kategori I) och för respektive emot en 

organisationsförändring (kategori II och III). Jag för en diskussion kring argumenten och 

kategoriseringen av dessa.  

 

Slutligen sker för varje kategori en inledande genomgång av och diskussion kring argumenten 

utifrån modellen om den rationella aktören.  

 

3.1 Kategori I: Kinda och Surahammar 

Kinda och Surahammar är högst rankade i kategori I, det vill säga Kommuner rangordnade 

efter andel låg- mellan- och högstadium. 

 

Kinda kommun har, enligt tabell 1:1, fem av sina sju skolor indelade enligt principen  

låg-, mellan- och högstadium. Samtliga skolor hade sedan Lgr 62:s införande den traditionella 

tredelade stadieindelningen av grundskolan. Kinda kommun har med kommunaliseringens 

möjligheter till kommunalt beslutsfattande valt att ha kvar den traditionella indelningen.  

 

Argument  

Kommunens argument kan delas in i fyra grupper. Argumenten som framförs handlar om  

förvaltningens organisation, ekonomi, en helhetssyn på skolans verksamhet samt pedagogik. 

Contra-argument saknas. 

 



16 
 

Sex argument handlar om förvaltningen organisation: 
 - förvaltningschefens roll ska vara att förmedla den politiska styrningen 
 - ansvar och beslut måste föras ut i organisationen 
 - antalet beslutsnivåer blir enbart områdeschef, förvaltningschef och nämnd 
 - ett par mellanled av beslutsfattande tas bort 
 - en effektiv förvaltning ska skapas 
 - ledningsfunktioner minskar för att organisationen blir ”plattare” 
 
Fem argument handlar om ekonomi: 
 - budgetansvar ska läggas ut på respektive område 
 - nuvarande ledningsresurs (inkl tillsynslär. och studieled.) motsvarar ca 17 tjänster 
 - besparingen motsvarar av ca 5-7 tjänster  
 - besparingen motsvarar ca 1,5 mkr i lönekostnader 
 - en resurssnål förvaltning ska skapas 
 
Tre argument handlar om en helhetssyn på skolan: 
 - bilda en organisation som ska inrymma en gemensam syn på barnomsorg och skola 
 - i en del områden ska förskola, fritidshem och skola växa samman 
 - att en helhetssyn på verksamheten inom skola och barnomsorg präglar arbetet inom förvaltningen 
 
Ett argument handlar om pedagogik: 
 - hitta nya arbetsformer54 
 
 

Kinda kommun vill förändra skolans organisation för att få en ökad ”helhetssyn” på barnen 

inom barnomsorgen och skola. Kommunen ska delas in i olika skolområden. Där ska förskola, 

fritidshem och skola växa samman och det är, får man förmoda, vad kommunen menar med 

helhetssyn. För att genomföra denna förändring och få till stånd en politisk styrning, vill 

kommunen effektivisera sin förvaltningsorganisation. Mellanchefer ska tas bort. 

Organisationen ska bli plattare med endast områdeschef, förvaltningschef och nämnd. Ansvar 

och beslut ska föras ut i organisationen.   

 

Budgetansvar ska läggas ut på respektive skolområde. Effektiviseringen är kostnadseffektiv. 

Med den nya platta organisationen försvinner 5-7 tjänster, av totalt 17, vilket innebär en 

besparing på 1,5 mkr i lönekostnader.  

 

Målet för kommunen var att ”bilda en organisation som ska inrymma en gemensam syn på 

barnomsorg och skola samtidigt som en effektiv och resurssnålare förvaltningsorganisation 

                                                
54 Samtliga punkter i sammanställningen är från Kinda kommun. Barn- och utbildningsnämnden. Förslag till 

ledningsorganisation på barn- och utbildningsnämnden, 1993-04-29 
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skapas.”55 Kommunen förändrade 2/7 av sin skolorganisation, minskade antalet tjänster med 

cirka en tredjedel och minskade därmed sina lönekostnader. Det blev en kraftig besparing.  

 

Endast ett argument ”hitta nya arbetsformer”56 hänför jag till pedagogiska argument. 

Contra-argument gick inte att finna. 

 
 
Den Rationella aktören 

I enlighet med modellen om den rationella aktören ska denna handla konsekvent utifrån 

uppsatta mål. Målet för kommunen har varit att få till stånd en ”gemensam syn på barnomsorg 

och skola samtidigt som en effektiv och resurssnålare förvaltningsorganisation skapas,”57 där 

”förskola, fritidshem och skola /ska/ växa samman.”58  Man skriver om vikten av en 

”helhetssyn”59. Helhetssynen har man sökt skapat inom förvaltningen och inte i första hand 

genom att organisatoriskt förändra stadieindelningen på kommunens skolor.  

 

Aktören ska rangordna en rad alternativ som hon har att välja bland. Kommunen har att välja 

mellan att inte göra någon organisationsförändring alls, vilket inte av de kommunala 

handlingarna för kommunen går att utläsa som ett alternativ, eller att göra en 

organisationsförändring. Kinda kommun, förändra förvaltningen för att skapa den helhetssyn 

de har som mål att skapa.  

  

Beroende på vilket val som görs får detta konsekvenser, säger modellen. En konsekvens för 

Kindas del blev en plattare organisation med områdeschefer underställd en förvaltningschef 

för att uppnå helhetssyn. En annan konsekvens blev en indragning på 5-7 tjänster och en 

besparing på 1,5 mkr i lönekostnader. 

 

Någon  preferensordning gick ej att finna.  

 

 

 
                                                
55 Kinda kommun. Barn- och utbildningsnämnden. Förslag till ledningsorganisation på barn- och 
utbildningsnämnden, 1993-04-29 
56 Ibid 
 
57 ibid 
58 ibid 
59 ibid 
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Surahammar 

Surahammar kommun har, enligt tabell 1:1) fyra av sina sex skolor indelade enligt traditionell 

låg-mellan-högstadieindelning. Surahammar har, med kommunaliseringens möjligheter till 

kommunalt beslutsfattande, valt att ha kvar den traditionella indelningen och även överlåtit åt 

rektorerna att ”beroende på lokala förutsättningar organisera sina skolor för optimal 

måluppfyllelse.  Barn- och utbildningsnämnden kan ha synpunkter, men rektorerna har 

ansvaret”.60 Det ekonomiska ansvaret har dock kommunstyrelsen.   

 

Argument 

Kommunens argument kan delas in i tre grupper, två pro och ett contra. Pro-argumenten 

handlar om organisation och ekonomi. 

  
Den första gruppens fem argument handlar om organisation 
 - rektorerna har hos oss friheten att organisera sina skolor för optimal måluppfyllelse 
 - barn- och bildningsnämnden kan ha synpunkter 
 - rektorerna har ansvaret 
 - vi får en stabilare organisation med återgång till stadieskolor 
 - vi planerar ett nytt fritids för åk 3 
 
Den andra gruppens fyra argument handlar om ekonomi. 
 - det blev svårare och svårare att organisera de mindre skolorna med den ekonomin 
 - Barn- och bildningsnämnden har inget ekonomiskt ansvar 
 - kommunstyrelsen har ekonomiskt ansvar 
 - barnantalet sjönk 
 
Tre contraargument framförs. 
 - med den nya organisationen har fritidshemsgrupperna blivit väldigt stora 
 - det blev en diskussion om 6:orna skulle flyttas från sina hemskolor till högstadiet för att läsa B-språk 
 - språkvalet flyttades ned från år 7 till åk 6 
 
Övrigt 
 - fördelar finns inom båda systemen61 
 
Surahammar har enligt tabell 1:1 som bygger på Skolverkets statistik från hösten 2010 fyra av 

sina sex skolor organiserade enligt den traditionella indelningen med låg-,mellan- och 

högstadium. De övriga två skolorna har en annan organisation. Enligt uppgift från 

Surahammars verksamhetsutvecklare har kommunen i själva verket återgått till att ha denna 

traditionella organisation på samtliga skolor sedan höstterminen 2010. Surahammar gör denna 

reorganisation av organisatoriska skäl därför att de” får en stabilare organisation med återgång 

till stadieskolor”.62  

                                                
60 Versamhetsutvecklare Surahammar  mailkorrespondens 2011-04-28   
61 Samtliga punkter i sammanställningen är ur mail från verksamhatesutvecklaren i Surahammar 
62 Versamhetsutvecklare Surahammar  mailkorrespondens 2011-04-28      
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Barn- och utbildnings nämnden tycks lita på rektorerna när det gäller deras förmåga att på ett 

optimalt sätt leva upp till skolans mål. Rektorerna har ansvaret och fria händer att organisera 

verksamheten, utan att behöva ta det ekonomiska ansvaret, som i stället kommunstyrelsen 

har.63  

 

Kommunen får en stabilare organisation med en återgång till stadieskolor, skriver man. Denna 

stabilitet har sina rötter i ekonomin. När barnantalet sjönk blev det svårare att organisera de 

mindre skolorna, F-5 och 6-9-skolorna, med den nya ekonomin.64 

 

Ett av contra-argumenten till en återgång till den traditionella stadieorganisationen var att 

renodlade lågstadieskolor genererar ett större behov av fritidshemsplatser. (Det löser 

kommunen genom att bygga ut antalet fritidshemsplatser). Även valet av B-språk som 

eleverna ska göra i årskurs sex är ett argument som talar emot att ha sexorna på en traditionell 

mellanstadieskola, eftersom där inte finns tillgång till utbildade språklärare på samma sätt 

som det gör på en högstadieskola där antalet barn i samma åldersgrupp är större, och även 

antalet ämneslärare. Kommunen anser dock att det finns fördelar med båda sätten att 

organisera grundskolan. 

 

Den Rationella aktören 

Enligt modellen för den rationella aktören ska denna handla konsekvent utifrån uppställda 

mål. Målet för Surahammars del har varit att ”få stabilare organisation med en återgång till 

stadieskolor,”65 eftersom det blev svårare och svårare att organisera de mindre skolorna med 

den ekonomi som stått till buds på grund av att antalet barn minskade.  

 

Aktören ska rangordna en rad alternativ som hon har att välja bland. Surahammar valde från 

och med hösten 2010 att, från att under tolv-tretton års tid haft en indelning i årskurs F-5 och 

6-9, återgå till den traditionella med låg-, mellan- högstadieindelningen.66 De hade dock 

alternativet att behålla den tidigare indelningen.  

 
                                                
63 Versamhetsutvecklare Surahammar  mailkorrespondens 2011-04-28      
 
64 Ibid 
 
65 Ibid 
66 Ibid  
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Beroende på vilket val som görs får detta konsekvenser, säger modellen. Återgången till en 

traditionella låg-mellan-högstadieindelningen får konsekvenser. Man får tillbaka problemet 

och problematiken med att organisera var årskurs sex ska läsa sitt B-språk. Man hade tidigare 

haft en ”livlig diskussion om huruvida sexorna skulle förflytta sig från sina hemskolor /…/ för 

att undervisas i B-språk på högstadieskolor.”67  En ytterligare konsekvens av aktörens 

agerande är att ”fritidshemmen på lågstadieskolorna /…/ har blivit väldigt stora.”68 Man 

planerar därför att ”skapa ett särskilt fritidshem för eleverna i åk 3.”69 

 

Vi ser, med exemplet ovan angående konsekvenser, att kommunen ändrat i sin 

preferensordning när man väljer att ta de negativa konsekvenserna med B-språket, för att 

klara ekonomin. Den diskussionen fördes redan ”för snart 20 år sedan /när de/ började 

diskutera en omorganisation från dåvarande L-M-H-uppdelning”.70 Å andra sidan får man för 

stora barngrupper på fritidshemmen i årskurs tre som man löser genom att bygga ut antalet 

fritidshemsplatser. Denna kostnad torde dock inte vara så stor att det överordnade målet att 

klara ekonomin spolieras. 

 

I Surahammar sjönk barnantalet och det blev ”svårare och svårare att organisera de mindre 

skolorna med den ekonomi som stått till buds.71 Citatet är ett tydligt exempel på att modellens 

kriterium om att ”ökade kostnader medför en minskad sannolikhet att välja ett visst alternativ 

och tvärtom”72 gäller, det vill säga, kommunen valde möjligheten, att i det här fallet, minska 

utgifterna.  

 

3.2 Kategori II och III 

Här följer en genomgång av kategori II och III. Dessa två kategorier har skapats för att få 

fram så många argument som möjligt till varför man valt att organisera flertalet av 

kommunens skolor på ett icke traditionellt sätt. Kategori II är Kommuner rangordnade efter 

andel tidigare- respektive senareskolor, kategori III Kommuner rangordnade efter andel 

sammanhållna 1-9-skolor. 

  

                                                
67 Versamhetsutvecklare Surahammar  mailkorrespondens 2011-04-28      
 
68 Ibid 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Ibid  
72 Allison & Zelikow, 18 
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3.2.1 Kategori II: Tjörn och Östra Göinge 

Tjörns kommun har, enligt tabell 1:2 samtliga nio skolor organiserade efter principen 

tidigare- och senareskolor De har sju tidigare- och två senareskolor. Tjörns kommun har, med 

kommunaliseringens möjligheter till kommunalt beslutsfattande, valt att förändra sin 

grundskoleorganisation . 

 

Argument 

Kommunens argument kan delas in i sex grupper. De argumenten som framförs handlar om 

läroplanen, att man studerat andra kommuner, organisation, ekonomi samt lärarutbildningen. 

Det går även att finna två contra-argument. 

 
Det finns tre argumenten som relaterar till läroplanen. 
 - grundskolans organisation i stadier saknar stöd i läroplanen 
 - gällande läroplan innehåller bl.a. språkval i åk 6 
 - ur ett längre perspektiv bör förändringarna ge möjligheter för ännu bättre       
   måluppfyllelse 
 
Tre argument handlar om att kommunen studerat andra kommuner / trend. 
 - ett flertal kommuner har organiserat om sina grundskolor 
 - det har vuxit fram ett stort antal skolor som innehåller hela spannet förskoleklass t.o.m. åk 9 
 - där det inte varit möjligt har man i regel fört åk 6 till de senare årskurserna 
     
Ett argument rör organisation. 
 - mot detta kan ställas en effektivare organisation 
  
Ett argument handlar om ekonomi. 
 - vi får ett bättre utnyttjande av lokalerna 
 
Ett argument handlar om den nya lärarutbildningen 
 - lärarutbildningen följer inte den gamla stadieindelningen  
 
Två contra-argument går att spåra.  
 - mottagande skolor måste ägna särskild omsorg åt att de kommande  yngsta eleverna får en trygg och 
   säker skolgång 
 - det blir sannolikt en viss ökning av kostnaderna för skolskjutsar73 
  
Tjörns kommun förändrade sin organisation för att på längre sikt få bättre måluppfyllelse 

enligt läroplanen. Den traditionella indelningen i tre stadier saknar stöd i både läroplanen och 

den nya lärarutbildningen, som ej längre utbildar lärare med denna indelning.74  

 

                                                
73 Samtliga punkter i sammanställningen är från Tjörns kommun, Tjänsteutlåtande till barn- och 
utbildningsnämnden, 2008-11-04 
74 Ibid 
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Med den gamla stadieindelningen tillhör årskurs 6 mellanstadiet, där är det problem att 

erbjuda B-språk, på grund av att språklärarna återfinns på högstadiet. Genom att föra årskurs 

sex till det senare stadiet 6-9 slipper man ifrån problemet och handlar även i enlighet med 

många andra skolor som organiserat om sina grundskolor. En del har valt att införa en 

sammanhållen F-9-skola.75 

 

Ett contra-argument mot att omorganisera grundskolan är att denna medför en merkostnad på 

grund av ökade kostnader för skolskjutsar. Mot detta ställs en effektivare organisation. Vari 

denna organisatoriska effektivitet består ges inga exempel på. Effektiviteten torde därför 

kunna översättas med ekonomisk effektivitet. De får en effektivare utnyttjande av lokalerna, 

vilket troligtvis, helt eller delvis, kompenserar de ökade kostnaderna för skolskjutsarna. ”Mot 

detta kan ställas möjligheter till en effektivare organisation och ett bättre utnyttjande av 

lokalerna”, skriver man i ett tjänsteutlåtande.76 

 

En ytterligare negativ konsekvens är att eleverna i årskurs sex kan känna sig otrygga när de 

kommer till en 6-9-skola. Detta har man beredskap för. De mottagande skolorna ska ägna 

särskild omsorg åt att dessa elever får en trygg och säker skolgång. Erfarenhet visar att så är 

möjligt.77  

 

Den Rationella aktören  

I enlighet med modellen för den rationella aktören ska denna handla konsekvent utifrån 

uppställda mål. Målet är att förändra organisationen för att ” i ett längre perspektiv /…/ ge 

möjlighet till ännu bättre måluppfyllelse.”78 Kommunen handlar alltså utifrån ett mål.  

 

Aktören ska rangordna en rad alternativ som hon har att välja bland. Tjörns kommun skulle 

kunna välja att ha kvar den tidigare traditionella låg-mellan-högstadieorganisationen eller att 

göra som många kommuner där ” det har vuxit fram ett stort antal skolor som innehåller hela 

spannet förskoleklass t.o.m. årskurs 9”,79 men där detta inte varit möjligt” har man i regel fört 

                                                
75 Tjörns kommun, Tjänsteutlåtande till barn- och utbildningsnämnden, 2008-11-04 
 
76 Ibid 
77 Ibid 
78 Ibid 
 
79 Ibid 
78 Ibid 
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årskurs 6 till de senare årskurserna”.80 Av sina tre alternativ, finns alternativet att behålla sin 

nuvarande organisation som nummer tre. Nummer två är att organisera enligt F-9, men man 

anser inte detta möjligt, utan nöjer sig med att, liksom andra kommuner gjort, föra årskurs sex 

till högstadiet. Som första preferensordning hittar vi tidigare-senareskolan som blev 

kommunens val. 

  

Beroende på vilket val som görs får detta konsekvenser, säger modellen. För Tjörns del 

innebar det en del negativa konsekvenser: ”en viss ökning av kostnaderna för skolskjutsar”, 

en oro för att eleverna i årskurs sex inte får en ”trygg och säker skolgång,”81 varvid de 

mottagande skolorna ”måste ägna särskild omsorg åt att de tillkommande eleverna får en 

trygg och säker skolgång.” 82 Valet får även positiva effekter: På längre sikt leder den nya 

stadieindelningen till bättre måluppfyllelse, att val och B-språk är lättare att tillgodose för 

årskurs sexor med den nya indelningen samt att en ny stadieindelning är bättre anpassad till 

den nuvarande lärarutbildningen därför att ”lärarutbildningen inte /…/ följer den gamla 

stadieindelningen.”83 

 

Tjörns kommuner väljer att göra denna omorganisation trots att kostnaderna för skolskjutsar 

ökar. Man får även en ökad kostnad för justeringar av arbetsmiljön för de yngre årskurs-sex-

eleverna, men ett effektivt lokalutnyttjande kompenserar de negativa kostnadsökningarna.  

 

Östra Göinge  

Östra Göinge kommun har, enligt tabell 1:2 samtliga sju skolor organiserade efter principen 

tidigare- och senareskolor. De har fem tidigare- och två senareskolor. Östra Göinge kommun 

har, med kommunaliseringens möjligheter till kommunalt beslutsfattande, valt att förändra sin 

grundskoleorganisation . 

 

Argumenten nedan är omväxlande från kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbetsutskotts, 

skolstyrelsens och styrelsens bearbetningsutskotts protokoll i Östra Göinge. För att slippa 

nothänvisning på samtliga rader sätts endast en sammanfattande not på slutet 

                                                
 
79 Tjörns kommun, Tjänsteutlåtande till barn- och utbildningsnämnden, 2008-11-04 
 
80 Ibid 
81 Ibid 
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Argument 

Kommunens argumenten kan delas in i fem grupper. Argumenten som framförs handlar om 

en önskad helhetssyn, kommunens försöksverksamhet, ekonomi, organisation samt 

regeringspropositionen angående 6-åringarna. Contra-argument saknas. 

 
Sex argument handlar om helhetssyn. 
 - en totalintegrerad barnomsorg  
 - förskola, fritidshem och lågstadium åk 1-2 skall integreras  
 - tillvarata de enskilda delarnas kvaliteter  
 - verksamheten ska kännetecknas av en helhetssyn  
 - helhetssynen medför kontinuitet för barnen  
 - helhetssyn medför trygghet för barnen  
 
Sex argument handlar om kommunens försöksverksamhet. 
 - försöksverksamhet (projekt)har genomförts på Västerskolan  
 - Västertopsskolan ska vara en egen resultatenhet 
 - försöket föll väl ut  
 - verksamheten ska utökas till att omfatta även 8-åringar  
 - tanken är att denna verksamhetsform skall kunna införas på alla orter  
 - verksamhetsformen ska införas på alla orter där underlaget är tillräckligt stort  
 
Två argument handlar om ekonomi. 
 - kostnaderna för försöksverksamheten ska rymmas inom skolstyrelsens och socialnämndens rambudget  
 - Västerskolan ska vara en egen resultatenhet  
 
Två argument handlar om organisation. 
 - egen platschef på Västertorpsskolan  
 - rekrytering av övrig personal  
 
Ett argument handlar är regerings-propositionen / beslut. 
 - enligt regeringspropositionen 1990/91:115 skall 6-åringarna få möjlighet att börja skolan om föräldrarna 
   så önskar 84 
 
Östra Göinge förändrade sin grundskoleorganisation för att i enlighet med 

regeringspropositionen ge 6-åringarna möjlighet att börja skolan om föräldrarna så önskar. 

Man eftersträvar en totalintegrerad barnomsorg, där förskola, fritidshem och grundskolans 

årskurs ett och två ingår. Verksamheten ska kännetecknas av en helhetssyn, det vill säga en 

kontinuitet i verksamheten som medför trygghet för barnen.  

 

Kommunen har på en av skolorna i kommunen bedrivit en försöksverksamhet. Skolan fick 

vara en egen resultatenhet med befogenhet att bland annat rekrytera egen personal, men 

kostnaderna skulle rymmas inom skolstyrelsens och socialnämndens rambudget. 

Verksamheten föll väl ut enligt en utvärdering och som en konsekvens härav ska 
                                                
84 Kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbetsutskotts, skolstyrelsens och styrelsens bearbetningsutskotts 
protokoll i Östra Göinge. 
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verksamheten utökas med 8-åringarna och på sikt omfatta alla orter i kommunen där antalet 

barn är tillräckligt stort. 

 

Den Rationella aktören 

I enlighet med modellen för den rationella aktören ska denna handla konsekvent utifrån 

uppställda mål. Östra Göinges mål är att organisera skolan i enlighet med 

regeringspropositionen 1990/91:115 så att 6-åringarna kan börja skolan om föräldrarna så 

önskar. 

 

Enligt modellen ska aktören rangordna en rad alternativ som hon har att välja bland. Östra 

Göinge har att välja på att bevara den tidigare organisationen och att förändra den i stor eller 

liten utsträckning. De hade kunnat göra omorganisationen på endast Västerskolan, men efter 

en lyckad försöksverksamhet vill de på sikt utöka den till att omfatta alla 8-åringar i 

kommunen. Enligt Östra Göinges preferensordning vill kommunen i första hand 

omorganisera alla sina skolor, i andra hand omorganisera endast Västerskolan och i tredje 

hand ha kvar den gamla organisationen på alla sina skolor. Beroende på hur 

försöksverksamheten föll ut, var kommunen beredd att ändra preferensordning. De skulle ej 

bygga ut verksamheten om försöksverksamheten inte var lyckad. Beroende på vilket val som 

görs får detta konsekvenser, säger modellen. Beroende på vilken organisationsmodell 

kommunen väljer får de olika stor måluppfyllelse, där ingen förändring leder till den minsta 

måluppfyllelsen och ett införande av den nya modellen får den största. 

  

3.2.2 Kategori III: Vellinge och Höganäs 

Vellinge kommun har enligt tabell 1:3 organiserat alla sina nio skolor som F-9- skolor.   

Kommunen har, med kommunaliseringens möjligheter till kommunalt beslutsfattande, valt att 

förändra sin grundskoleorganisation . 

 

Argument 

Vellinge kommuns argument kan delas in i tio grupper. Argumenten som framförs handlar om 

lokaler, organisation, personal, pedagogik, grundskoleförordningen /Lpo 94, helhetssyn, 

språkval, samhällsutveckling, utbildning. Contra-argument saknas. 
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Fyra argument handlar om organisationen. 
 - år 2000 bör 50% av skolorna vara organiserade som åk 1-9 alt. Åk 1-7 alt. Åk 4-9-skolor 
 - det stadiegränsöverskridande arbetet innebär en ändrad lärarorganisation på de lägre stadierna 
 - det stadiegränsöverskridande arbetet innebär ett färre antal lärare för varje elev i de högre årskurserna  
 - personallag ska ha gemensamt ansvar för verksamheten i en större elevgrupp  
 
Fyra argument handlar om pedagogik. 
  - nya pedagogiska rön ställer nya krav på ungdomarnas utbildningsbehov  
 - nya pedagogiska rön uttrycks i Lpo 94 
 - den pedagogiska utvecklingen leder till ett behov av en sammanhängande organisatorisk  översyn och 
   förändring 
 - den pedagogiska utvecklingen leder till ett behov av en sammanhängande lokalmässig översyn och 
   förändring 
 
Tre argument handlar om personalen. 
 - personalen ska användas mellan de olika årskurserna allt efter kompetens 
 - olika lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska arbeta över tidigare stadiegränser 
 - pedagogerna skall arbeta i personallag  
 
Tre argument handlar om ekonomi. 
 - stark anpassning av lokalprogram (lokaler) till lokala förutsättningar skall ske för att nedbringa 
   kostnader 
 - nyttjandegraden av lokalerna ska vara hög 
 - lokaler ska sambrukas och ha kombinationsmöjligheter 
 
Två argument handlar om lokaler. 
 - om- och tillbyggnader av lokaler för som nuv åk 7-9 som ska tillföras 1-6-skolor ska ske 
 - pedagogerna skall ha tillgång till arbetsplatser samt konferensutrymme   
 
Två argument handlar om grundskoleförordningen och Lpo 94 
 - enligt den nya grundskoleförordningen som träder i kraft den 1 juli 1995 åvilar vissa beslut styrelsen för 
   utbildning i respektive kommun 
 - enligt Lpo 94 får vi ett behov av pedagogisk utveckling 
 
Två argument handlar om språkval 
 - obligatorisk undervisning i B-språk skall starta i åk 7 
 - alla skolenheter skall i årskurs 6 erbjuda (tyska och franska) som alternativ inom elevens 
   val 
 
Ett argument handlar om helhetssynen i skolan. 
 - verksamheten i skolorna ska planeras så att man alltid utgår från principen att det finns ett fortlöpande 
   samband åk 1-9 
  
Ett argument handlar om samhällsutvecklingen. 
 - samhällsutvecklingen ställer nya krav på ungdomarnas utbildningsbehov 
 
Ett argument handlar om personalutbildning. 
 - när personalen arbetar över stadiegränserna ska specifik inriktning i grundutbildningen beaktas85  
 
 
                                                
85 M-nämnden. Vellinge kommun. Sammanträdesprotokoll 1994-11-14  
   M-förvaltningen. Vellinge kommun. Översiktligt pedagogiskt program för 1-9-skolor i Vellinge-Månstorp  

samt inriktning för lokalutveckling 1995-11-28 
86 Ibid 
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Vellinge kommun genomför sin omorganisation med argumenten att de med Lpo 94 får ett 

behov av pedagogisk utveckling och att kommunen åläggs att själv ombesörja en eventuell 

omorganisation av skolan. Nya pedagogiska rön, enligt Lpo 94, leder till ett behov av en 

sammanhängande organisatorisk översyn och förändring. Samhällsutvecklingen ställer nya 

krav på ungdomarnas utbildningsbehov.86  

 

År 2000 bör 50% av skolorna helst vara organiserade som 1-9-skolor, alternativt som 1-7- 

skolor eller 4-9-skolor. Man vill skapa en helhetssyn, det vill säga, ett fortlöpande samband 

mellan årskurs 1-9. För att uppnå detta krävs stora omställningar när det gäller kommunens 

lokaler i form av om- och tillbyggnader. För att nedbringa kostnaderna ska dock en stark 

anpassning till lokala förutsättningar ske, lokalerna ska sambrukas och ha flera 

kombinationsmöjligheter. Nyttjandegraden ska vara hög.87 

 

Det stadieövergripande arbetet som blir en konsekvens av 1-9-skolorna innebär en förändrad 

lärarorganisation på de lägre stadierna och färre antal elever för de äldre eleverna. 

Pedagogerna, lärare, förskollärare och fritidspedagoger, ska arbeta i personallag och ha ansvar 

för en större grupp elever. Personalen ska användas mellan de olika årskurserna efter 

kompetens, med specifik inriktning i grundutbildningen.88 

 

Alla skolenheter ska erbjuda tyska eller franska i årskurs sex som alternativ inom Elevens val. 

Obligatorisk undervisning i B-språk ska starta i årskurs 7.89 

 

Den Rationella aktören 

I enlighet med modellen för den rationella aktören ska denna handla konsekvent  utifrån 

uppställda mål. Vellinge kommun skriver i ”Översikligt pedagogiskt program för 1-9-skolor i 

Vellinge-Månstorp samt inriktning för lokalutveckling” 90 att samhällsutvecklingen och nya 

pedagogiska rön ställer krav på pedagogisk utveckling och omorganiserar därför sina skolor 

”från 1-6-skolor inklusive 6-årsverksamhet till 1-9-skolor med 6-årsverksamhet och 

skolbarnsomsorg.”91  Aktörens mål är alltså att anpassa sin lokala skolplan till Lpo 94. För 

                                                
 
87 M-nämnden. Vellinge kommun. Sammanträdesprotokoll 1994-11-14  
 
88 Ibid 
89 Ibid 
90 Översikligt pedagogiskt program för 1-9-skolor i Vellinge-Månstorp samt inriktning för lokalutveckling 
91 Ibid 
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”enligt den nya grunskoleförordningen /… / åvilar vissa beslut styrelsen för utbildningen i 

respektive kommun.”92 Omorganisationen är omfattande och görs för att samtliga 

kommunens skolor ska omfatta principen F-9.  

 

Aktören ska rangordna en rad alternativ som hon har att välja bland. Vellinge kommun har 

valt att omorganisera samtliga skolor, till en enhetlig modell, enligt principen F-9.  

 

Beroende på vilket val som görs får detta konsekvenser, säger modellen. Konsekvenserna är 

många när det gäller personal och lokaler. ”Personalen skall användas mellan de olika 

årskurserna allt efter kompetens.”93 och ”pedagogerna ska arbeta i personallag”94. Detta 

innebär, skriver man i protokollet, en ”ändrad lärarorganisation på de lägre stadierna och ett 

färre antal lärare för varje elev på de högre årskurserna”. Ytterligare konsekvenser är 

lokalmässiga:” Stark anpassning av lokalprogram till lokala förutsättningar ska ske för att 

nedbringa kostnader och uppnå bästa helhetslösning”; ”Lokalerna ska sambrukas och ha 

kombinationsmöjligheter”; om- och tillbyggnader ska ske; och pedagogerna ska ”ha tillgång 

till arbetsplatser samt konferensutrymmen.”95 

 

Om det anses nödvändigt ska aktören vara beredd att ändra i sin preferensordning. Någon 

preferensordning gick ej att finna.  

 

Höganäs 

Höganäs kommun har, enligt tabell 1:3, samtliga sex grundskolor organiserade efter principen 

F-9. Kommunen har, med kommunaliseringens möjligheter till kommunalt beslutsfattande, 

valt att förändra sin grundskoleorgansisation. 

 

Argument 

Höganäs kommuns argument delas upp i åtta grupper. Argumenten som framförs handlar om 

ekonomi, helhetssyn, läroplan, organisation, lärarutbildning, treder, riksdagenens beslut och 

lokaler. Det gick även att finna contra-argument. 
                                                
92 M-nämnden. Vellinge kommun. Sammanträdesprotokoll 1994-11-14 
93 Ibid 
 
94 Vellinge, Översikligt pedagogiskt program för 1-9-skolor i Vellinge-Månstorp samt inriktning för    
lokalutveckling 
 
95 Ibid 
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Sex argument handlar om ekonomi. 
 - skolan kan sannolikt inte räkna med utökade ekonomiska ramar  
 - det är fråga om att nyttja de tillgångar som står till buds 
 - tillgångarna är personal, materiel och lokaler 
 - den uppdelade skolan blir dyrare 
 - kommunen kan omstrukturera fastigheterna lokalmässigt med oförändrade kostnader 
 - kommunen kan föra in ny verksamhet i sina lokaler med oförändrade kostnader 
 
Fem argument handlar om en helhetssyn på skolan. 
 - lärarlaget arbetar på en och samma skolenhet känner ett gemensamt ansvar för den   
   kunskapsmässiga utvecklingen hos eleverna 
 - timplaner, kursplaner och stödinsatser kan planeras och genomföras med helhetssyn på ett bättre sätt 
   än i den stadieindelade skolan 
 - timplaner, kursplaner och stödinsatser kan planeras och genomföras med bättre kontinuitet än i den 
   stadieindelade skolan 
 - den fullständiga grundskoleenheten leder till social trygghet 
 - kvalificerad pedagogisk verksamhet uppkommer inte när personalen befinner sig på olika skolenheter 
 
Två argument handlar om läroplanen (Lpo 94) 
 - Lpo bekräftar riktigheten i att försöka organisera grundskolan i fullständiga enheter med  åk 1-9 
 - den centrala regleringen där skolan delas upp i stadier och årskurser försvinner 
 
Fyra argument handlar om organisation. 
 - grundskolan ska successivt omstruktureras i fullständiga skolenheter med åk 1-9 
 - kvaliteten på den pedagogiska verksamheten blir högre om man ingår i ett och samma arbetslag 
 - kvaliteten på den pedagogiska verksamheten blir högre om man har samma chef 
 - kvalificerad pedagogisk verksamhet uppkommer inte av sig själv 
 
Tre argument handlar om den nya lärarutbildningen. 
 - den nya grundskollärarutbildningen ersatte stadielärarutbildningen 
 - skolorna får med den nya grundskollärarutbildningen möjlighet till en mer flexibel planering 
 - med nya grundskollärarutbildningen upplöses stadiegränserna 
 - riksdagen beslutade om en ny grundskollärarutbildning 
 - den nya grundskollärarutbildningen ska kunna följa eleverna en längre tid än tre år 
 
Två argument handlar om trender i tiden XXX ÄNDRA ANDRA ORD XXX 
 - lokalmässigt sammanhållna grundskolor ligger i tiden 
 - det är ingen tillfällighet att nästan alla nyproducerade grundskolor som byggs idag byggs för 1-9 
 
Två argument handlar om lokaler. 
 - kvaliteten på den pedagogiska verksamheten blir högre om man lokalmässigt befinner sig på samma 
   arbetsplats 
 - elevvården blir effektivare i en lokalmässigt sammanhållen skola 
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Contra-argumenten är sju. 
 - den sammanhållna grundskolan är möjlig att genomföra med uppdelade stadier 
 - den sammanhållna skolan går att införa med olika chefer 
 - en så liten sammanhållen grundskola får problem att tillgodose elevernas val 
 - det kan bli svårt att få tillräckligt många elever som väljer franska som B-språk på varje  enhet 
 - den sociala utvecklingen hos barnen hämmas av att man måste gå kvar på samma skola under alla nio 
   åren i grundskolan  
 - den sociala utvecklingen hos barnen hämmas av att man måste ha samma kamrater under alla nio 
   åren i grundskolan 
 - de yngre barnen är rädda för de stora tonåringarna96 
 
 

Riksdagen har beslutat om en ny grundskollärarutbildning där lärarna ska följa eleverna en 

längre tid. Med Läroplan för grundskolan (Lpo 94) försvinner den centrala regleringen med 

stadieindelning. Höganäs kommun beslutar på grund av detta att omorganisera sina 

skolenheter till 1-9-skolor. Skolorna får därmed möjlighet till en mer flexibel planering. 

Kvaliteten på såväl den pedagogiska verksamheten som elevvården blir högre. Lokalmässigt 

sammanhållna skolor ligger i tiden. Det är ingen tillfällighet att nästan alla nyproducerade 

grundskolor är 1-9-skolor.97 

 

Med den sammanhållna 1-9-skolan kan kvalificerad pedagogisk verksamhet erhållas. Man 

kan organisera lärararbetslag som känner ett gemensamt ansvar för den kunskapsmässiga 

utvecklingen hos eleverna. Timplaner, kursplaner och stödinsatser kan planeras för bättre 

kontinuitet är i den stadieuppdelade skolan. Man kan ha en gemensam chef för verksamheten 

på varje skolenhet. På detta sätt får man en bättre helhetssyn. 1-9-skolan leder till social 

trygghet.98  

 

Eftersom skolan sannolikt inte kan räkna med utökade ekonomiska ramar är det fråga om att 

nyttja de tillgångar som står till buds och det är personal, materiel och lokaler. Den 

sammanhållna skolan bli helt enkelt billigare är den stadieuppdelade, eftersom man kan 

omstrukturera fastigheterna lokalmässigt. Man kan föra in ny verksamhet i lokalerna med 

oförändrad kostnad. Sammantaget är den omorganiserade skolan en ekonomiskt lyckosam 

affär.  

 

                                                
96 Höganäs kommun Barn- och Utbildning. Grundskolans framtida organisation och gymnasium  i Höganäs - 
Underlag för principbeslut. 
97 Ibid 
98 Höganäs kommun Barn- och Utbildning. Grundskolans framtida organisation och gymnasium  i Höganäs - 
Underlag för principbeslut. 
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Argumenten mot att omorganisera skolorna till 1-9-skolor, det vill säga contra-argumenten, är 

flera. Man behöver inte införa 1-9-skolor, därför att grundtanken med dessa, den 

sammanhållna skolan, går att förverkliga med olika chefer och en stadieindelad skola. Det blir 

svårt att tillgodose elevernas val, speciellt när det gäller B-språket, därför att enheterna med 

avseenden på elevernas åldrar blir för små. Den sociala utvecklingen hos barnen hämmas av 

att ha samma klasskamrater samt att gå kvar på samma skola i nio år. De yngre barnen blir 

rädda för de stora tonåringarna. 
 
 

Den Rationella aktören 

I enlighet med modellen för den rationella aktören ska denna handla konsekvent utifrån 

uppställda mål. 1990 beslöt Höganäs kommun att sätta upp som sitt mål, att ”grundskolan 

successivt skall omstruktureras i fullständiga skolenheter med årskurs 1-9”.99 Detta gjorde 

man mot bakgrund av riksdagens fattade beslut om den nya grundskollärarutbildning som inte 

längre var stadieuppdelad. Man angav dock inte någon tidsplan för genomförandet. När så 

Lpo94 kom ansåg kommunen att ”denna bekräftar riktigheten i att försöka organisera 

grundskolan i fullständiga enheter med årskurs 1-9.”100  

 

Aktören ska rangordna en rad alternativ som hon har att välja bland. Höganäs kommun har 

haft två alternativ: att ha kvar sin organisation och med den försöka leva upp till statens mål. 

Det är möjligt, anser de, men det kommer då att bli ”både tids- och kostnadskrävande”.101 

Det är svårt för en kommun att inte följa riksdagens ramverk, med motiveringen att det blir 

för dyrt. Därför väljer de att göra om sin stadieorganisation för att leva upp till läroplanen 

samtidigt som de minskar sina kostnader. Högre upp på kommunens preferenslista fanns 

således alternativet att ändra sin grundskoleorganisation till en sammanhållen F-9 skola. Detta 

alternativ blir kommunens val. 

 

Beroende på vilket val som görs får detta konsekvenser, säger modellen. Kommunen tar upp 

följande pedagogiska och sociala konsekvenser: ”Timplaner, kursplaner och stödinsatser kan 

planeras och genomföras med helhetssyn och bättre kontinuitet”;102 den pedagogiska 

                                                
99 Höganäs kommun Barn- och Utbildning. Grundskolans framtida organisation och gymnasium  i Höganäs - 
Underlag för principbeslut 
100 Ibid 
101 Ibid 
 
102 Ibid 
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verksamheten blir ”avsevärt högre om man lokalmässigt befinner sig på samma arbetsplats, 

ingår i samma arbetslag och har samma chef”. 103 

 

Negativa konsekvenser som man kalkylerat med är att ”en så liten skola får svårt att 

tillgodose elevernas val”; det blir svårt att få tillräckligt många elever som väljer franska som 

B-språk på varje enhet”; den sociala utvecklingen hos barnen hämmas om man måste gå kvar 

på samma skola och med samma kamrater under alla nio åren i grundskolan”; de yngre 

barnen är rädda för de stora tonåringarna”;104  

 

Omorganisationen får också konsekvenser när det gäller personalen. Här handlar det om 

eventuella omplaceringar och fortbildning för lärare med den tidigare låg- respektive 

mellanstadielärarutbildningen. ”Lärare med äldre utbildning måste bredda eller fördjupa sin 

kompetens”.105 

 

Omorganisationen ledde inte till några ökade utgifter, de första farhågorna till trots och flera 

skolor inom kommunen planeras få till- och ombyggnader. ”Att detta kan ske inom 

oförändrad kostnadsram beror på en effektivisering av lokalanvändningen”. Man för in ”ny 

verksamhet och gör omstruktureringar av grundskolan inom den befintliga 

lokalkostnadsramen.” 106 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
  
103 Höganäs kommun Barn- och Utbildning. Grundskolans framtida organisation och gymnasium  i Höganäs - 
Underlag för principbeslut 
 
104  Ibid 
105  Ibid 
106 Höganäs kommun Barn- och Utbildning. Grundskolans framtida organisation och gymnasium  i Höganäs - 

Underlag för principbeslut. 
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4. Sammanfattande analys 
I följande kapital kommer jag besvara mina frågeställningar. Den första handlar om 

argumenten som politikerna använt sig av. Den andra delen handlar om huruvida politikerna 

argumenterat rationellt. 

 

4.1 Vilka argument framförs för hur skolans årskurser organiseras? 

Min första frågeställning i denna studie är: Vilka argument framförs för hur skolans årskurser 

organiseras? För att få en överblick och lättare följa med i mina resonemang nedan har jag 

sammanställt en tabell med kommunernas stadieindelning samt kategoriseringen av 

kommunernas argument. 

 

Tabell 4.1 Kommunernas årskursindelning och argument. 
 
                        
 Kinda Surahammar Tjörn Östra 

Göinge 
Vellinge Höganäs 

L-M-H X X     
LM-MH   X X   
LMH     X X 
Ekonomi X X X X X  
Organisation X X X X X  
Helhetssyn X   X X  
Pedagogik X    X  
Lpo 94   X  X  
Lärarutbildn.   X    
Regerings- 
beslut 

   X   

Trend   X    
Försöksverk-
samhet 

   X   

Lokaler      X  
Personal     X  
B-språk     X  
Samhälls-
utveckling 

    X  

Contra-
argument 

 X X X   

Personal-
utbildning 

    X  
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Tabellens y-axel visar de i studien ingående kommunerna. X-axeln visar de tre 

årskursindelningarna, och under dem de kategoriserade argumenten. Gränserna mellan de 

olika kategorierna är i många fall flytande. Kommunerna kan tala om att de vill göra 

förändringar. Dessa handlar ofta om lokalmässiga förändringar, som i sin tur bottnar i en vilja 

att spara pengar. Detta är förklaringen till att liknande argument kan hamna i olika kolumner 

hos olika kommuner beroende på hur de själva presenterar argumentet. (Jfr Kapitel 3) Jag 

kommer kommentera argument av detta slag, i denna analys.  

 

Allmän argumentationsgenomgång 

Argumenten bakom kommunernas organisationsförändringar är flera. Samtliga kommuner 

använder sig av ekonomiska och organisatoriska argument. De organisatoriska argumenten 

hänger intimt samman med lokalorganisationen och dessa i sin tur med de ekonomiska. Där 

har vi en triangel som får symbolisera kommunernas centrala argument. Jag utvecklar detta 

resonemang senare. 

 

I fyra av sex kommuner finns contra-argument. De vanligaste contra-argumenten handlar 

återigen om problemen med att erbjuda ett utbud av B-språk. Att gå nio år i samma skola och 

tillsammans med samma kamrater upplevs som ett problem på F-9-skolor. De yngre barnen 

kan även bli rädda för de äldre.  

 

Trots att många kommuner har problem med organisationen av B-språket, är det endast i 

Vellinge som B-språket blir ett självständigt argument. B-språksargumentet kommer upp 

främst som ett contra-argument. Argument fram och tillbaka kring var årskurs-sex-eleverna 

ska placeras för att läsa B-språk har dock inte varit något avgörande argument. Man kan även 

komma runt problemet genom att låta eleverna göra språkvalet först i årskurs sju. Det är dock 

ytterst de ekonomiska argumenten som vägt tyngst. 

 

Andra contra-argument handlar om att gå i samma skola och tillsammans med samma 

kamrater upplevs som ett problem på F-9-skolorna. De yngre barnen kan även bli rädda för de 

äldre. 
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Det mest otydliga argument som återfinns i studien är ” samhällsutvecklingen ställer nya krav 

på ungdomars utbildningsbehov”107 utan att precisera detta. Det återfanns i Vellinge kommun. 

 

Skillnader i argument mellan Kategori I – Kategori II och III 

Vidare kan man konstatera att de kommuner som behållit eller återgått till den traditionella 

stadieindelningen, Kinda och Surahammar, (Kategori I) använder sig av minst antal argument 

för och emot sin årskursorganisation. Om man i stor utsträckning behåller det gamla, kan man 

tänka sig att, man inte på samma sätt behöver argumentera omkring detta. Det är i huvudsak 

när förslag på förändring kommer, som också argumentationen kommer i gång. Det är endast 

dessa två kommuner som inte använder sig av vare sig Lpo 94, lärarutbildningen eller riksdag 

/ regering som argument. Det verkar finnas ett samband mellan hur stor organisatorisk 

förändring kommunen tänkt göra och det antal argument man tycker sig behöva använda sig 

av. En omorganisation från den traditionella tredelade organisationen till en F-9-skola är 

större än en omorganisation till tidigare-, respektive senareskolor. Ju större 

organisationsförändring, desto fler argument används för att motivera sina val. Tjörn och 

Surahammar (Kategori I) har tre till fyra argument om sin organisation. De övriga 

kommunerna (Kategori II och III) har sex till tio argument. 

 

Ekonomiska argument 

Den röda tråden som löper genom samtliga kommuners argumentation är ekonomin. Hos en 

del kommuner är denna tråd mer blottad än hos andra. För att kunna studera de sex 

undersökta kommunerna lite noggrannare, har jag delat upp kommunerna i tre grupper a-c 

utifrån i vilken grad de använder sig av ekonomiska argument.  

 

Vissa kommuner verkar genomföra sin organisatoriska förändring för att a) i första hand göra 

ekonomiska neddragningar. Så har vi de kommuner som b) passar på och utnyttjar den 

förändring de tänkt genomföra till att göra en ekonomisk neddragning. Slutligen har vi de 

kommuner som c) inte nödvändigtvis vill göra en neddragning, men 

organisationsförändringen, för dem, får inte leda till några ökade kostnader. Dessa ska hållas 

konstanta och får inte överskrida tidigare givna ram.  

 

                                                
107 M-förvaltningen. Vellinge kommun. Översiktligt pedagogiskt program för 1-9-skolor i Vellinge-Månstorp 
samt inriktning för lokalutveckling 
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Gemensamt för samtliga kommuner är att organisationsförändringen inte får öka kommunens 

kostnader. Den får vara status quo eller minska. Jag ska utveckla ovanstående resonemang 

med exempel från de olika kommunerna nedan.   

 

Kinda kommun ska förändra sin organisation för att få en ökad helhetssyn på barnen inom 

skolan. Förändringen ska förverkligas genom en effektivare förvaltning. Denna skapas genom 

en plattare organisation. Mellanchefer ska försvinna och därmed deras lönekostnader. 

Mellanchefernas beslut ska istället fattas ute i organisationen. Detta är ett sätt att ekonomiskt 

”slimma” organisationen. Man lägger på skolpersonalen ökade arbetsuppgifter. Att göra 

denna omorganisation med argument om helhetssyn, kommunens tolkning av läroplanen, 

förefaller vara ett mer ”inlindat” argument än om man endast skulle meddelat personalen att 

kommunen kommer att göra en del ekonomiska neddragningar som kommer drabba dem. En 

analys av argumenten visa att kommunen b) passar på och utnyttjar den förändring de tänkt 

genomföra till att göra en ekonomisk neddragning. 

 

Surahammars kommun säger att de måste ” få en stabilare organisation”. Med detta menas att 

de måste skapa en ekonomiskt stabil organisation. De har, på grund av att de på de skolor som 

de omorganiserat efter Lgr 62, för få elever i varje åldersgrupp och en icke ekonomiskt 

bärkraftig organisation, omorganiserat sina skolor. I själva verket re-organiseras de få skolor i 

kommunen, som fått en ”ny” organisation efter Lgr 62, till tredelade traditionella stadieskolor. 

Kommunen talar klarspråk, i förhållande till övriga kommuner, om att de gör sin 

organisationsförändring till största delen av ekonomiska skäl.108 . En analys av argumenten 

visar att dessa syftar till a) i första hand ekonomiska neddragningar. 

 

Även när det gäller Tjörns kommun hittar vi den röda tråden. Ett contraargument säger att 

omorganisationen blir dyr p.g.a. ökade kostnader för skolskjutsar. Hade detta argument inte 

följts av argumentet att kommunen räknar med en effektivisering av lokalutnyttjandet hade 

kommunens organisationsförändring kanske inte kommit till stånd. Ytterligare ett exempel på 

en ”inlindad” argumetation. En analys av argumenten visa att kommunen b) passar på och 

utnyttjar den förändring de tänkt genomföra till att göra en ekonomisk neddragning. 

 

                                                
108 Mitt källmaterial är mailkontakten med verksamhetsutvecklaren i Surahammar, vilket gör att formuleringarna 
kan vara mer vardagliga än om man jämför med formella kommunala handlingar. 
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Östra Göinge kommun förändrar sin organisation efter att ha bedrivit en försöksverksamhet 

på en skola i kommunen där helhetssyn och sexårsverksamhet skulle prövas. Denna 

försöksverksamhet måste dock rymmas inom skolstyrelsen och socialnämndens rambudget. 

Kommunen anser inte att den ekonomiska aspekten är lika viktig som de övriga kommunerna, 

kan det tyckas. Å andra sidan kanske omorganisationen inte blivit av om inte 

försöksverksamheten lyckats hålla den ekonomiska ramen. Huruvida detta lyckades eller ej 

framgår inte av handlingarna. En analys av argumenten visa att kommunen c) inte nödvändigt 

vill göra en ekonomisk neddragning. 

 

Vellinge Kommun talar om en organisatorisk översyn. Det verkar vara detsamma som en 

lokalmässig. För att nedbringa kostnaderna ska nyttjandegraden vara hög. Lokalerna ska 

sambrukas och ha flera kombinationsmöjligheter. Här har vi ett tydligt exempel på sambandet 

mellan organisation – lokaler – ekonomi. Ekonomiskt talas dock inte samma klarspråk som 

Surahammar. En analys av argumenten visar att dessa syftar till a) i första hand ekonomiska 

neddragningar. 

 

Höganäs slutligen, skriver att skolan sannolikt inte kan räkna med utökade ekonomiska 

ramar. Därför måste personal, materiel och lokaler utnyttjas. Att omorganisera skolan blir 

billigare än att ha kvar den gamla uppdelade organisationen. Här tycks de ekonomiska 

argumenten ha hög prioritet och kommunen talar ganska tydligt om det. En analys av 

argumenten visar att dessa syftar till a) i första hand ekonomiska neddragningar. 

 

Sammanfattningsvis, utifrån kommunernas ekonomiska argument, är det möjligt att säga att 

inga kommuner är beredda att öka sina kostnader för skolan. Kostnaderna ska frysas eller 

minska. Den vanligaste poster som kommunerna tänkt spara pengar på är lokalkostnader och 

även lönekostnader förekommer.  

 

Pedagogiska argument? 

Eftersom skolan är en pedagogisk institution borde de pedagogiska argumenten kanske vara 

mest frekvent i tabellen. Så är dock inte fallet. Endast två kommuner talar om sådana. Kinda 

kommun talar om att hitta nya arbetsformer. Vellinge talar om den ”pedagogiska 

utvecklingen” i allmänna ordalag. Den pedagogiska utvecklingen leder till ett behov av en 

sammanhängande lokalmässig och organisatorisk översyn, skriver man. Vidare att nya 

pedagogiska rön ställer krav på ungdomars utbildningsbehov. Pedagogik ( se 1.5 Ordlista) 
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”förknippas främst med avsiktligt och planerat stöd till lärande i aktiviteter och 

verksamheter.”109 Att kommunerna planerar stöd för lärande i aktiviteter har vi inte sett 

exempel på i min dokumentation. Däremot anser kommunerna att de avsiktligt planerat stöd 

till verksamhet. Det återstår i så fall att bevisa att ”om och hur det avsedda stödet faktiskt är 

ett stöd som leder till lärande”110 enligt den pedagogiska forskningen. 

 

4.1.1 Sammanfattning:  

Vilka argument framförs för hur skoland årskurser organiseras?  

De flesta av kommunernas argument handlar om ekonomi. Dessa är intimt kopplade till 

organisatoriska frågor, främst hur man effektiviserar och organiserar lokalutnyttjandet. Till 

viss del handlar argumenten även om hur man utnyttjar personalen. En del contra-argument 

går att finna. Dessa rör framförallt problemet med att organisera B-språket för årskurs sexor. 

Renodlade pedagogiska argument är sällsynta, trots att skolan är en pedagogisk institution. 

Pedagogik innebär planerat stöd till aktiviteter och verksamhet (se 1.5 Ordlista), där 

forskningen sedan får värdera resultatet.  

 

4.2 Argumenterar kommunerna rationellt? 

I fråga 2 redovisar jag i vilken utsträckning kommunerna argumenterar rationellt. 

När citat i texten nedan förekommer utan not, är dessa från de kommunala handlingar jag tagit 

del av. De kan härledas och studeras i kapitel 3 Resultat. 

 

Kommunerna ska enligt den första punkten i sammanställningen om den rationella aktören 

(se Kap. 2) handla konsekvent utifrån uppställda mål. Denna punkt innehåller flera begrepp 

som behöver definieras. Det gör jag nedan. De tre begreppen är: handling, konsekvent och 

mål.  

 

Begreppet ”handling” innebär för kommunen del ett argument som ett resultat av en 

kalkylerad lösning på ett strategiskt problem.111  Argumenten återfinns i protokoll,  

utredningar som tillsatts och i vårt fall även resultat från försöksverksamhet som bedrivits.  

 

                                                
109 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/pedagogik 
110 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/pedagogik 
111 Allison & Zelikow, 13 
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Aktören ska vidare handla konsekvent. Med konsekvent menas att kommunen håller en 

stringent linje, utan avsteg från denna, för att nå det uppsatta målet.  

 

Begreppet mål är förändringens slutstation, dit kommunen vill nå med hjälp av olika medel, i 

vårt fall argument. 

 

Modellens övriga punkter säger att aktören har en rad alternativ att välja bland som hon 

rangordnar. Beroende på vilket val hon gör får detta konsekvenser och om det är nödvändigt 

ska, i det här fallet, kommunen vara beredd att ändra i sin preferensordning. 

 

Nedan följer en analys av huruvida kommunerna levt upp till modellens nu definierade 

kriterier. 

 

För att göra det lättare att följa med i min analys, få en överblick och lättare kunna jämföra de 

olika kommunerna finns denna tabell. 

   

Tabell: 4.2 Kommunernas rationalitet utifrån kriterier för ”Den rationella aktören” 
 
 K S Tj Ö V H 
Mål X X X X X X 
Alternativ - X X X X X 
Konsekvenser X X - X - X 
Preferenslista - X X X - X 
Ändrad pref. lista - X X X - - 
Konsekvent - X - X - - 
RATIONELL Nej Ja Nej Ja Nej Nej 
Kommentar: K=Kinda, S=Surahammar, Tj=Tjörn, Ö=Östra Göinge, V=Vellinge, H=Höganäs 
 
 
På tabellens y-axel återfinns de sex undersökta kommunerna. På x-axeln visas kriterierna för  ”Den 
rationella aktören” 
 

 Kindas mål är att ”få till stånd en gemensam syn på barnomsorg och skola samtidigt som en 

effektiv och resurssnålare förvaltning skapas”. Kommun har, i de studerade handlingarna, inte 

haft några alternativ att välja bland och har således inte heller haft någon preferenslista att 

ändra. Den omorganisation man valde att genomföra inom förvaltningen fick dock en rad 

konsekvenser, men dessa kunde inte ställas mot andra konsekvenser, eftersom preferenslista 

saknades. Kinda kommun har inte argumenterat rationellt. 

 



40 
 

Surahammars mål är att få en ”stabilare organisation med en återgång till stadieskolor”.  

Valet för Surahammars del är att gå tillbaka till den tredelade stadieskolan, som man hade 

innan man genomförde den senaste organisationsförändringen eller att behålla den nuvarande, 

som man anser vara en instabil organisation. Den organisationsförändring kommunen 

diskuterar kopplas samman med den diskussion kommunen förde när de en gång frångick den 

traditionella stadieindelningen. Nu kommer den traditionella indelningen av skolan högst upp 

på preferenslistan, vilket inte var fallet vid tidigare val av organisation. Kommunen har ändra 

i sin preferenslista. En viktig konsekvens blev att man fick tillbaka problem med hur man 

skulle lösa frågan om B-språk för årskurs sex och för stora fritidshemsgrupper i årskurs tre. 

Surahammar valde det alternativ som fick de bästa konsekvenserna för kommunen och har 

inte gjort avsteg från linjen att nå sitt mål, d.v.s. handla konsekvent. Kommunen valde tydligt 

även efter kriteriet att ”ökade kostnader medför en ökad sannolikhet att välja ett visst 

alternativ”, d.v.s. de valde bort det dyrare alternativet. Surahammars kommun har 

argumenterat rationellt.  

 

Tjörn har som mål att förändra organisationen för att ” i ett längre perspektiv få ändå bättre 

måluppfyllelse”. Kommunen vill göra en organisationsförändring och sneglar på andra 

kommuner. ”Ett flertal kommuner har organiserat om sina skolor” och en hel del skolor 

”innehåller hela spannet från förskola till och med årskurs nio” skriver man. Där det inte är 

möjligt att införa denna samlade F-9-skola har man ”i regel fört årskurs 6 till de senare 

årskurserna.” Det senare alternativet kommer högst upp på kommunens preferenslista. Som 

alternativ två kommer F-9-skolan och som nummer tre den nuvarande traditionella 

organisationen. Kommunen har en preferenslista och har ändrat i den då de nedgraderat 

alternativet med F-9-skola. Däremot har kommunen inte talat om vilka konsekvenser 

alternativet med F-9-skolan har, vilket enligt modellen skulle vara avgörande. Citatet 

innehåller endast orden ”Där det inte varit möjligt att införa denna samlade F-9-skola”. ”Inte 

varit möjligt” är ingen konsekvensbeskrivning. De har inte kalkylera med några konsekvenser 

utan väljer bara bort det alternativet. Kommunen uppfyller därmed inte helt kriterierna för att 

vara en rationell aktör. Det alternativ man valde har konsekvenser, men dessa är inte satta i 

något sammanhang. Tjörns kommun har inte argumenterat rationellt. 

 

Östra Göinges mål är att organisera skolan ”så att 6-åringarna kan börja skolan om 

föräldrarna så önskar.” Enligt Östra Göinges preferenslista vill kommunen i första hand 

omorganisera alla sina skolor. De vill göra detta om försöksverksamheten faller väl ut. Faller 
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försöken inte väl ut, återgår kommunen förmodligen till den gamla organisationen, men detta 

sägs inte rent ut. Man kan alltså tänka sig att kommunen, som ett mellanalternativ, har kvar 

den nya organisationen på den enda skola där man bedrivit försöket. De olika alternativen har 

olika konsekvenser och dessa handlar om i vilken utsträckning kommunen kan leva upp till 

sitt mål, att få till stånd en helhetssyn på barnen i skolan, så att 6-åringarna kan börja skolan. 

Om kommunen väljer att omorganisera alla sina skolor, kan de uppfylla detta mål i hög grad. 

Behåller de den nya organisationen, endast på försöksskolan, kan de inte skapa denna 

helhetssyn i samma utsträckning. Gör de ingen organisationsförändring alls, blir det mycket 

svårt att göra det möjligt för sexåringarna att börja skolan. Kommunen har en preferenslista 

och handlar konsekvent när de avvaktar försöksverksamhetens utfall och säger sig vilja fatta 

beslut i enlighet med utfallet. Östra Göinge kommun har argumenterat rationellt.  

 

Vellinges mål är att anpassa den lokala skolplanen till Lpo 94. Kommun anser inte att det går 

att behålla den och samtidigt anpassa sin lokala skolplan till Lpo 94. Kommunen ställer upp 

olika alternativ på organisation. ”År 2000 bör 50% av skolorna vara organiserade som åk1-9 

alt. åk 1-7 alt. åk 4-9-skolor.” Några separat beskrivna konsekvenser för dessa olika alternativ 

går inte att finna. Konsekvenser presenteras endast sammantaget för samliga alternativ. Det 

går heller inte att finna någon preferensordning eller konsekvent handlande. Vellinge 

kommun har inte argumenterat rationellt.  

 

Höganäs mål är ”att grundskolan successivt skall omstruktureras i fullständiga skolenheter 

med årskurs 1-9”. Kommunen har valt att förändra sin organisation, men de säger att det går 

att leva upp till målet utan denna omorganisation, fastän till en högre kostnad. De olika 

alternativen har konsekvenser. Att behålla den nuvarande organisationen blir dyrare, men det 

blir lättare att organisera B-språket.  Konsekvenserna om man förändrar organisationen är att 

den pedagogiska verksamheten blir ”avsevärt högre” om man lokalmässigt befinner sig på 

samma plats och så blir den billigare, men det blir svårt att organisera B-språket. Kommunen 

har en preferensordning, men de är inte beredda att ändra i den. De väljer att ändra sin 

organisation och skapa 1-9-skolor. Argumentationen är ej konsekvent. Höganäs kommun har 

inte argumenterat rationellt. 

 

Två av de undersökta kommunerna, d.v.s. en tredjedel, argumenterar rationellt. Det går inte 

att påvisa några skillnader i rationalitet om man jämför Kategori I med Kategori II och III. 

Den största skillnaden påvisas i själva verket mellan de två kommunerna i Kategori I. Kinda 
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saknar alternativ och är långt ifrån rationell, medan Surahammar uppfyller kriterierna för en 

rationell aktör. Samtliga kommuner har dock ett mål för sin argumentation.  

 

Surahammar har tydligt deklarerat sitt mål. De har alternativ med konsekvenser att välja bland 

De gör sitt val utifrån konsekvensbeskrivningen och de är konsekventa i sitt val. Man kan 

tänka sig två förklaringar till denna rationalitet. För det första har kommunen tidigare stått 

inför samma alternativ och valt att förändra organisationen. Nu ställs de åter inför samma val 

och har då studerat alternativets konsekvenser i verkligheten. Val, alternativ och 

konsekvenser blir tydligare. Dessutom är källan till informationen från Surahammar ett mail 

från versamhetsutvecklaren i kommunen. Kanske har denna omedvetet velat skapa en bild av 

rationalitet hos kommunen?  

Kinda och Vellinge uppfyller endast ett kriterium förutom målkriteriet. De verkar ha bestämt 

sig för ett mål, som de i stort sett saknar argument för. Man kan undra om där finns en dold 

agenda.  

 

De kommuner som har en preferenslista är också beredda att ändra i den, utom Höganäs. 

Höganäs har bestämt sig utan att ta hänsyn till alternativens konsekvenser. 

  

4.2.1 Sammanfattning: Argumenterar kommunerna rationellt? 

Samtliga kommuner argumenterar utifrån ett mål. Av de sex kommunerna i undersökningen 

är det dock endast Surahammar och Östra Göinge som argumenterar rationellt. Det går inte att 

påvisa några skillnader i rationalitet om man jämför Kategori I med Kategori II och III. Av de 

kommuner som har en preferenslista är tre av fyra beredda att ändra i den. Kinda och Vellinge 

verkar ha bestämt sig för ett mål, som de i stort sett saknar argument för. Där kan man undra 

om det finns en dold agenda.  
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5. Diskussion  
Syftet med min uppsats var att besvara mina frågeställningar: 

1. Vilka argument framförs för hur skolans årskurser organiseras?  

2. Argumenterar kommunerna rationellt?  

I detta avsnitt diskuterar jag fritt utifrån de slutsater jag dragit som svar på mina 

frågeställningar.  

 

I min uppsats har jag kommit fram till att de flesta kommuner använder sig av argument som 

handlar om ekonomi, lokalutnyttjande och organisation när de ska motivera sina val av 

årskursorganisation på grundskolan. Dessa argument hakar i varandra och är svåra att 

separera. Gemensamt för kommunerna är att ingen är villig att satsa mer pengar på skolan. 

Det handlar istället om att hålla sig inom de befintliga ramarna eller att minska utgifterna. 

Man minskar utgifterna främst genom ett effektivare utnyttjande av lokaler. Lärarna ska   

arbeta i lag med större elevgrupper. Även detta är kanske i grunden en form av ekonomisk 

effektivisering. Ett intressant konstaterande är att två tredjedelar av kommunerna väljer att 

organisera sina skolor på annat sätt än den traditionella med olika ekonomiska argument. 

Surahammar å andra sidan använder sig av samma argument när de gör det motsatta, 

nämligen återinför den tredelade stadieskolan. Konjunkturer har kommit och gått sedan den 

ekonomiska krisen inleddes på 1990-talet, ungefär samtidigt med Lpo 94:s införande. Min 

tolkning är att trenden i skolan har varit ekonomiska neddragningar allt sedan dess.    

 

Kommunerna har satt upp lokala mål för skolan med statens regelverk som utgångspunkt. 

Kommunerna hänvisar till läroplanen, lärarutbildningen och regeringspropositioner. Endast 

två kommuner, en tredjedel av studiens kommuner, handlar rationellt i förhållande till det mål 

de satt upp. Två av kommunerna har redan i sin målbeskrivning en ekonomisk fingervisning 

om att begränsa kostnaderna.  

 

Finns det något samband mellan å ena sidan ekonomi och organisation, som ju är 

kommunernas huvudsakliga argument när de organiserar grundskolorna, och å andra sidan 

pedagogik, som enligt min ordlista (1.5 Ordlista) främst ”förknippas /…/ med avsiktligt och 

planerat stöd till lärande i aktiviteter och verksamheter.”112 Den pedagogiska forskningen 

                                                
112 Svensson, Lennart. Pedagogik. Nationalencyklopedin. 
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studerar just om och hur det avsedda stödet faktiskt är ett stöd som leder till lärande.113 Svaret 

på den frågan kommer inte i denna uppsats, men med tanke på min inledning om de 

sjunkande resultaten i svenska skola enligt PISA-undersökningen, kan man fundera på om det 

finns något samband. Kommunpolitikernas ansvar för den svenska skolan har i så fall inte lett 

till stöd till lärande. Kanske är det fel att lägga så stort ansvaret hos kommunpolitikerna. 

Statens ramar för skolan kanske har varit bristfälliga, otydliga, eller helt enkelt byggda på 

felaktiga antaganden. 

 

Eftersom kommunerna har möjlighet att utforma sina egna skolplaner, är det egentligen 

förvånande att kommunerna inte organiserats mer olika och att argumenten inte är mer olika.  

Lpo 94 och kommande läroplaner anger ett ramverk, men Lpo 94 är en tunn skrift på tretton 

sidor så det torde finnas möjligheter till fler variationer. Jag är medveten om att studien 

omfattar sex kommuner och att man inte kan dra allt för långtgående slutsatser utifrån den. En 

del argument visar att kommuner studerar varandra och tar intryck. Kommunpolitiker träffas 

på konferenser och tar säkert intryck av varandra. Trender kan säkert spela en stor roll för hur 

kommunpolitikerna väljer att utforma sin politik. 

 

En kraftig generalisering utifrån min sex-kommuns-undersökning visar att kommuners 

vanligaste argument är ekonomi och att de inte argumenterar rationellt.  

 

Att ekonomiska argument är så vanliga är å andra sidan kanske inte så konstigt. 

Kommunernas verksamhet är inte ideell utan bygger på ekonomiska realiteter. Verksamheten 

finansieras med kommunalskatten och diverse avgifter. Utan pengar går det inte att göra så 

mycket med skolan. Olof Palme sa i sitt tal vid SSU:s kongress 1964 att ”politik kamrater, det 

är att vilja något.”114 Kanske var det denna skola som kommunpolitikerna ville ha. 

  

5.1 Förslag på fortsatt forskning 

I min inledning motiverade jag mitt urval. Det jag där motiverar att jag inte gjort, kan fungera 

som förslag på vad man skulle kunna studera i framtiden, till exempel:  

                                                
113 Svensson, Lennart. Pedagogik. Nationalencyklopedin. 

 

 
114 Tal vid SSU-kongressen den 12 maj 1964 
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- att studera om det finns några skillnader i argumentation och rationalitet hos kommuner i 

storstad jämfört med landsbygd 

- att studera om det finns några skillnader i argumentation och rationalitet hos kommuner med    

avseende på politisk färg 

- att studera kommunaliseringen av skolan på gott och ont 

- att studera hur kommunerna lyckats leva upp till sitt uppdrag (med Skolverket som grund för 

undersökningen) 

- att studera hur trender inom skolpolitiken skapas 

- att studera vilken genomslagskraft trender inom skolpolitiken har 

- att studera huruvida kommunpolitikernas  argument verkligen går att härleda ur läroplanen 

och andra styrdokument 

- att utreda vad som är ”skolflum” och vilka partier som står för det 

- att utreda konsekvenserna för skolans del av marknadsanpassningen av hyrorna på 

skollokaler ( min undersökning gav en fingervisning om att stora ekonomiska besparingar kan 

erhållas vid ett effektivt nyttjande av lokaler)  

 

Sedan finns naturligtvis goda möjligheter att hitta intressanta frågeställningar med friskolor 

och kommersialiseringen av skolan som grund. Hösten 2011 kommer återigen en ny 

lärarutbildning där en variant på låg- mellan- och högstadiet återinförs.115 Varför man gör 

denna återgång kan var intressant att studera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
115 Regeringskansliet, Bäst i klassen - en ny lärarutbildning. 2010-10-20 
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6. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka kommunernas beslutsfattande om den 

svenska grundskolan. Skolan kommunaliserades i början av 1990-talet och 

kommunpolitikerna har allt sedan dess ansvar för att skapa en lokal skolplan utifrån det 

statliga regelverket. Jag ville studera vilka argument som ligger bakom skolans 

stadieorganisation och även undersöka om kommunerna handlat rationellt när de fattat 

besluten. 

 

Jag har undersökt sex kommuner. För att få fram så många argument som möjligt har 

grundskolorna delats in i tre kategorier med avseende på stadieorganisation. Skolverkets 

statistikavdelning har hjälp till med material. De tre kategorierna har varit låg-, mellan- och 

högstadium (Kategori I); tidigare- respektive senareskolor (Kategori II) och slutligen F-9-

skolor med den skolförberedande verksamheten och den nioåriga grundskolan integrerad 

(Kategori III). Dessa kommuner är de mest representativa för sina respektive kategorier. 

 

För att få fram argument kring beslutsfattandet har jag studerat kommunernas politiker- och 

tjänstemannaprotokoll och sedan kategoriserat argumenten. Jag har tagit fram pro- et contra-

argument (för- och motargument).  

 

De vanligaste pro-argumenten handlar om ekonomi, organisation och även indirekt om 

lokalutnyttjande. Andra argument handlar om en vilja till helhetssyn på barnen i skolan, 

trender, pedagogik, personalen samt olika delar av överordnade ramverket d.v.s. läroplan, 

lärarutbildning samt regering och riksdag. Hos två tredjedelar av kommunerna går contra-

argument att finna. Dessa handlar bland annat om svårigheterna att organisera B-språk för 

årskurs sex. 

 

För att kunna avgöra om politikerna handlat rationellt har jag använt mig av modellen om den 

Rationella Aktören. Modellen går ut på att kontrollera om politikerna sätter upp mål som de 

sedan konsekvent handlar utifrån för att få bästa möjliga utfall. En tredjedel av de sex 

undersökta kommunerna, har handlat rationellt.  
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