Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002

Information och kommunikation
- nyckelfrågor i skola och barnomsorg
Skolverkets rapport nr 220

Sammanfattning
I rapporten redovisas nationell kvalitetsgranskning i 40 kommuner avseende information till barn, elever och föräldrar samt vuxenstuderande.
Granskningen genomfördes under våren 2001 – våren 2002 enligt ett regeringsuppdrag till Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd.

Sökord
Kvalitetsgranskning Utbildningsinspektör Information Informationsstrategi
Kommunikation Inflytande

1

Beställningsadress:
Fritzes kundservice
106 47 STOCKHOLM
Tel 08-690 95 76
T
Fax 08-690 95 50
E-post skolverket@fritzes.se
www.skolverket.se
Beställningsnummer: 02:756

Skolverkets dnr 2001:113
ISSN 1103-2421
ISRN SKOLV-R--220--SE
Tryck: db grafiska, Örebro, 2002

2

Förord
Föreliggande rapport är ett svar på regeringsuppdraget ”Information till
barn, elever, föräldrar samt vuxenstuderande”.
Att genom information styra verksamheter och människors handlingar
är svårt. Många förutsättningar och villkor måste vara uppfyllda för att ett
budskap inte bara skall nå fram utan också leda till ett förändrat handlande.
När ändrade du som läsare ditt beteende senast? När tog du emot en
information som fick dig att fundera över ditt eget handlande? Vad var
det i situationen, i innehållet och i presentationsformen som fick dig att
reagera? Vad var det som till sist fick dig att bryta dina vanliga handlingsmönster för att agera på ett nytt sätt?
Svaren på sådana frågor rör sig på många plan. Rent personligt rör det
intressen, kultur, erfarenheter, tidigare kunskaper och om man känner
sig trygg eller osäker i situationen. Situationen, det sociala sammanhanget och de personliga preferenserna påverkar hur budskap uppfattas
men framförallt om budskapet kommer att bearbetas intellektuellt. Först
i och med en sådan bearbetning kan den ”rena” informationen leda till
kunskap och handling.
Den här presenterade rapporten är slutpunkten för genomförandet av
regeringsuppdraget. Huruvida resultaten från granskningen av informationsinsatserna blir användbara beror till stor del på hur varje mottagare hanterar innehållet och det i sin tur beror till stor del på hur det
kommuniceras. Texten i sig är ett ”dött” ting och först i och med mötet
med sina läsare och i läsares möten kring innehållet kan den utgöra en
grund för en bättre förståelse för informationsgivandets problematik.
De beskrivningar och bedömningar som görs i rapporten ställer med
nödvändighet krav på att den fortsatta kommunikationen om dess innehåll behöver vara exemplarisk. Det är kvalitetsgranskningens ambitioner
att anta denna utmaning.
Stockholm i november 2002
Mats Ekholm
Generaldirektör

Andreas Bergh
Undervisningsråd
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Sammanfattning

Följande rapport är en redovisning av regeringens uppdrag åt Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd att genomföra en nationell kvalitetsgranskning avseende information till barn, elever och föräldrar samt vuxenstuderande. Med syftet att stödja dialog och inflytande skall nämnden lyfta
fram vad som kännetecknar goda informationsstrategier på nationell,
kommunal och verksamhetsnivå.
Granskningen har genomförts i 40 kommuner och bygger på
dokumentstudier, intervjuer, observationer samt en enkätundersökning.
De ansvariga utbildningsinspektörerna har gemensamt byggt upp kriterier som underlag för bedömning av kvaliteten i den lokala informationshanteringen. Grundperspektivet vid analysen är det mål- och resultatstyrda systemet och antaganden om information och kommunikation
som drivkraft för olika aktörers möjlighet till inflytande samt
informationens och kommunikationens funktion som styrmedel. Förutom rent innehållsliga aspekter ses kommunikationen som det viktigaste
redskapet för att informationsinsatsen skall kunna bearbetas och ge förutsättning för handling och inflytande. För att beskriva detta tas hänsyn
till på vilket sätt man strategiskt använder sig av information och kommunikation så att varje insats blir insatt i sitt sammanhang.
Kortfattat visar granskningen i de aktuella kommunerna och
verksamheterna att det finns ett omfattande informationsflöde där olika
formella och informella aktörer bidrar. Såväl verksamhetsrepresentanter
som elever, föräldrar och vuxenstuderande konstaterar att mängden information gör att det är svårt att orientera sig och sortera. Enligt de nationella styrdokumenten har framför allt förskollärare, lärare, studie- och
yrkesvägledare och skolledningar ett stort informationsansvar gentemot
barn, elever, föräldrar och vuxenstuderande. Samtidigt som de i hög utsträckning tar detta ansvar och ofta gör ett både ambitiöst och bra arbete
framstår det tydligt att de olika delarna i systemet inte bildar den helhet
som det är tänkt enligt författningarna. Elevernas uppfattning om kvaliteten i informationen och samtalsklimatet är att det inte alltid är helt tillfredsställande.
En starkt bidragande orsak till denna bild kan förklaras med att inten-
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tionerna bakom det mål- och resultatstyrda systemet ännu inte övergått
till en fungerande praktik. Bland intressenter och aktörer saknas ofta
kunskap dels om systemet som sådant, dels om hur de olika delarna relaterar till varandra och till den övergripande idén. På flera ansvarsnivåer
finns det exempel som belyser samma grundproblematik.
Utifrån uppdraget och de bedömningskriterier som använts blir bilden både nyanserad och komplex. I många delar eller delaspekter fungerar informationen bra på så sätt att den är saklig, adekvat, ges vid rätt
tidpunkt och ofta är anpassad till olika målgrupper, men i ett övergripande perspektiv utifrån rådande målstyrda system fungerar
informationshanterandet sämre.
De förslag till åtgärder som lämnas handlar i huvudsak om att skapa
bättre insikt i hur det mål- och resultatstyrda systemet är tänkt att fungera
samt hur information och kommunikation kan användas som ett strategiskt styrmedel för detta ändamål, d.v.s. ytterst de nationella ambitionerna för förskola, skola och vuxenutbildning.
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Inledning

Granskningsuppdraget
Regeringen har i beslut (U2000/4501/S) uppdragit åt Skolverkets
kvalitetsgranskningsnämnd att genomföra en nationell kvalitetsgranskning avseende information till barn, elever och föräldrar samt vuxenstuderande.
Granskningen skall enligt uppdraget kartlägga vad informationen avser, vem som ansvarar för olika informationsinsatser samt hur den förmedlas. Med syftet att stödja dialog och inflytande skall nämnden lyfta fram
vad som kännetecknar goda informationsstrategier på nationell, huvudmanna- och verksamhetsnivå.
Därvid skall granskningen särskilt belysa och analysera: informationens betydelse för dialog, inflytande och handling, förekomsten av
explicita eller implicita informationsstrategier eller informationsplaner
på olika ansvarsnivåer, om och hur olika informationsinsatser följs upp
och utvärderas samt om informationsinsatserna haft avsedda effekter.
Därtill skall uppmärksammas informationens innehåll, om informationen är adekvat och målgruppsanpassad samt vilken kompetens och övriga resurser som finns för informationsinsatser hos huvudmännen respektive staten.
Om granskningen visar att det finns brister bör förslag lämnas, bl.a.
vad gäller en lämplig ansvarsfördelning mellan aktörer på de olika nivåerna i systemet.

Granskningens genomförande
Granskningen har planerats med utgångspunkt i regeringsuppdraget, nationella mål och riktlinjer samt utbildningsinspektörernas sakkunskap.
Flera olika informationskällor har använts. Underlaget har analyserats
och bedömts med avseende på fyra kriterieområden1 samt återkopplats
både muntligt och skriftligt till de granskade huvudmännen, förskolorna
och skolorna.
Urvalet av granskningsobjekt omfattar 40 kommuner som besökts un1

Se bilaga 1
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der år 2001 och 20022 . Sammanlagt har utbildningsinspektörerna träffat
barn, elever, föräldrar och vuxenstuderande i 51 kommunala och 4 fristående förskolor, 111 kommunala och 14 fristående grundskolor (med
olika organisatoriska lösningar, ofta med förskoleklass och skolbarnsomsorg), 37 kommunala och 2 fristående gymnasieskolor, 41 kommunala
vuxenutbildningsenheter samt 36 enheter med svenskundervisning för
invandrare, sfi. För vuxenutbildningens del omfattar granskningen enbart verksamheter som genomförs av kommunerna själva.
Vid urvalet av kommuner sorterades först de 55 kommuner bort som
redan tidigare varit föremål för nationell kvalitetsgranskning. Dessutom
valdes ett antal kommuner bort som nyligen varit föremål för Skolverkets
tillsynsutredningar. Bland de återstående kommunerna gjordes urvalet så
att olikheter skulle finnas representerade i fråga om kommunstorlek,
geografiskt läge, befolkningsstruktur, näringsliv, ekonomiska förhållanden samt utbildningstraditioner. I ett andra steg valdes ett antal enheter
som på motsvarande sätt speglar variationerna inom kommunen.
Efter urval och andra praktiska förberedelser begärde Skolverket in
dokument från berörda skolhuvudmän och enheter. Dessa bestod dels av
övergripande informations-, planerings-, mål- och policydokument,
utvärderingar etc., dels av olika exempel på skriftligt informationsmaterial till barn, elever, föräldrar och vuxenstuderande. Dokumenten gav
den första bilden av verksamheten.
Under normalt två veckors besök i en kommun fördjupades bilden. På
kommunövergripande nivå genomfördes intervjuer med styrelsen för utbildningen och dess förvaltning.
I förskolor och förskoleklass intervjuades föräldrar och arbetslag samt
inom förskolan den ansvariga chefen. I grundskolan intervjuades elever,
föräldrar och arbetslag i år 5 och år 9. Därtill intervjuades studie- och yrkesvägledare samt rektor eller motsvarande. I gymnasieskolan intervjuades elever från år 1 och 3, både från studie- och yrkesförberedande program, föräldrar till elever i år 1, lärare främst i år 1 och 3, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Inom vuxenutbildningen intervjuades studerande i gymnasial vuxenutbildning och sfi, lärare, studie- och yrkesvägledare samt rektor.
Som ytterligare ett moment ingick observationer, t.ex. vid olika slags
möten eller konferenser, av anslagstavlor och skyltar eller överhuvudtaget
hur miljön som helhet inbjuder till kommunikation. Dessutom genomfördes spontana samtal med elever och personal som gav möjlighet att
diskutera olika frågor med relevans för granskningsområdet.
2

Se bilaga 2
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En fjärde och kompletterande informationskälla är en enkätstudie
som genomfördes i tolv av de granskade kommunerna. Skriftliga frågor
ställdes till elever i år 9 i grundskolan, i år 3 i gymnasieskolan samt till
komvux-studerande i kurser i matematik. Totalt besvarades enkäter med
fokus på information av cirka 2 600 elever i 24 grundskolor och i 10
gymnasieskolor samt av cirka 590 studerande i 11 komvux-enheter. Flertalet svarande i gymnasieskolan var elever på studieförberedande program,
medan svar från elever i yrkesinriktade program är relativt få och kommer från enstaka skolor, beroende på skolornas programutbud. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för grundskolorna är 86 procent, för
gymnasieskolorna 76 procent och för komvux-enheterna 62 procent. Därtill har även lärare vid de aktuella skolenheterna i alla 40 kommunerna
besvarat en särskild lärarenkät. Svarsfrekvensen för lärargruppen är cirka
75 procent.
Med de urvalsprinciper som gällt för valen av kommuner och skolor
kan enkätresultaten inte sägas vara statistiskt representativa för riket som
helhet. Det totalt sett stora antalet svarande ger trots allt vissa indikationer på uppfattningarna om informationen på de aktuella skolorna sammantaget.
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Utgångspunkter

Ansvaret för information
Det finns en mängd aktörer som på olika sätt informerar om förskola och
skola.
Riksdag och regering, statliga myndigheter, lokala huvudmän, förskolor och skolor har olika delar av det formella ansvaret att informera
om utbildningssystemet, rättigheter, skyldigheter, innehåll, uppläggning,
valmöjligheter etc.
Utöver de formella aktörerna finns dessutom ett stort antal informella
aktörer på informationsarenan.

Statens informationsansvar
För att garantera en god kvalitet i barnomsorg och skola och därmed ge
förutsättningar för barns, elevers och vuxenstuderandes utveckling anger
riksdag och regering grundläggande riktlinjer i de nationella
författningarna, dvs. skollagen, skolformsförordningarna, läroplanerna
och kursplanerna.
De statliga myndigheterna skall allmänt verka för att de mål och riktlinjer som fastställts av riksdag och regering förverkligas. Dessutom skall
alla myndigheter, enligt förvaltningslagen, lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.
Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten
och skolbarnsomsorgen. Skolverket skall enligt 3§ i förordningen med instruktion för Statens skolverk:
• ”sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med uppföljning,
utvärdering, kvalitetssäkring och tillsyn (punkt 3),
• främja forskning och informera om forskningsresultat (punkt 7),
• informera och sprida kunskap om skolväsendet och barnomsorgen såväl inom som utanför landet (punkt 8)”.
Dessutom har Skolverket inom ramen för vissa uppdrag en informationsskyldighet gentemot huvudmän samt berörda aktörer och intressenter.
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Utöver Skolverket finns andra statliga skolmyndigheter som sprider information av olika slag, t.ex. Skolväsendets överklagandenämnd, Specialpedagogiska institutet, Nämnden för Rh-anpassad utbildning, Statens institut för särskilt utbildningsstöd samt Nationellt centrum för flexibelt lärande.
Ytterligare myndigheter, som utifrån frågeställningarna i granskningsuppdraget bör nämnas, är Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Högskoleverket (HSV) och Verket för högskoleservice (VHS). Därtill sprider
universitet och högskolor information om eftergymnasiala studier. Genom att institutioner inom utbildningsforskningen informerar om resultat eller deltar i regionala utvecklingsarbeten påverkar även dessa indirekt den information som når barn, elever, föräldrar och vuxenstuderande.

Huvudmännens, förskolornas och skolornas informationsansvar
Huvudmännens ansvar innebär att, utifrån de statliga kraven, planera
och genomföra samt följa upp och utvärdera utbildningen så att de nationella målen uppnås. Ansvarsfördelningen mellan stat och huvudman ger
därmed huvudmannen stor frihet att utforma verksamheten i enlighet
med lokala förutsättningar och prioriteringar. Samtidigt som detta innebär stora möjligheter till inflytande och påverkan för dem som brukar systemet förutsätter det att de känner till sina rättigheter och skyldigheter.
Olika reformer har vidare medfört att elever, föräldrar och studerande
ställs inför betydligt fler valsituationer än tidigare. Av allt detta följer
höga krav på information till enskilda, vilket även framhålls i regeringsuppdraget. Reformeringen av det offentliga skolväsendet för vuxna innebär t.ex. att all planerad verksamhet skall ha sin utgångspunkt i den enskildes behov, förutsättningar och intresse vilket ställer stora krav på huvudmannens information till alla vuxna medborgare.
De nationella författningarna kan grovt delas in i tre kategorier, dels
författningar som ställer direkta krav på information, dels sådana där det
ställs krav på samarbete eller samverkan och dels olika ”rättighetsparagrafer”. Även om det varken i formuleringarna om samverkan och
samarbete eller i ”rättighetsparagraferna” uttryckligen ställs krav på information blir en fungerande informationshantering en förutsättning för att
kunna leva upp till författningarna.
De direkta informationskraven kan exemplifieras med formuleringar i
läroplanerna (Lpfö 98, Lpo 94 samt Lpf 94) där det framgår att inflytande och ansvarstagande förutsätter att mål, innehåll och arbetsformer
klargörs, liksom vilka rättigheter och skyldigheter de olika aktörerna har.
Ytterligare exempel, bl.a. från Lpo 94, handlar om studie- och yrkes-
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vägledarens ansvar att informera och vägleda, eller rektors övergripande
ansvar för att samarbetsformerna mellan skola och hem utvecklas så att
föräldrarna får information om mål, arbetssätt och olika valalternativ.
Även i skollagen finns uttryckliga informationskrav, exempelvis kommunens skyldighet att aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt
till grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare för att
motivera dem att delta.
Bestämmelserna om samverkan och samarbete kan exemplifieras med
formuleringar som att vårdnadshavares ståndpunkter skall efterfrågas, att
skolan skall kontakta vårdnadshavaren samt att beslut eller fastställande
kan ske på begäran av, eller efter samråd med, vårdnadshavaren.
De olika ”rättighetsparagraferna” handlar om skolskjuts, modersmålsundervisning, särskild undervisning, stödundervisning, åtgärdsprogram,
studieintyg, samlat betygsdokument, rättighet att fullfölja utbildning,
inackorderingstillägg, ledighet etc.
Författningarna ger också viss vägledning om var ansvaret på huvudmannanivå ligger, exempelvis hos kommunen, skolan, arbetslaget, läraren, studie- och yrkesvägledaren eller rektorn. Vad informationsskyldigheten innebär samt var och hur den regleras presenteras i rapportens fortsättning i anslutning till de områden som berörs.

Några informella aktörer på informationsarenan
Det finns också en rad institutioner och verksamheter som sprider information om skolverksamheten utan att ha formella skyldigheter till detta.
Här kan nämnas t.ex. Svenska Kommunförbundet, verksamheter inom
Arbetsmarknadsverket, fackliga organisationer som LO och TCO, verksamheter inom andra politikområden, olika fackliga organisationer för
skolledare, lärare och annan personal i förskola och skola. Här finns även
andra intresseorganisationer som Riksförbundet Hem och Skola och organisationer som företräder fristående skolor.
Vidare bör massmedia, utifrån en granskande och opinionsbildande
roll, särskilt nämnas. Genom massmediala informationskanaler som tidningar, radio och TV nås elever, föräldrar, vuxenstuderande och övrig allmänhet av en stor mängd information.
Det finns vidare kommersiella aktörer som bidrar till informationsspridning, både till skolans personal och till elever (uttolkning av styrdokument, information om studievägar och yrken m.m.). Inom vuxenutbildningen återfinns ett stort antal intressenter i form av utbildningsanordnare som också bidrar till informationsspridning om utbildningar
inom detta område.
Ytterligare en viktig källa för information är de vardagliga samtal, som
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baseras på egna erfarenheter och upplevelser i skolans värld, som sker
mellan elever, föräldrar och vuxenstuderande.

Informationens komplexitet och svårighetsgrad - tolkning av
uppdraget
Vi lever i ett informationsrikt samhälle med många aktörer på informationsarenan. Variationen bland informationskanaler är stor och ställer
krav på såväl sändare som mottagare. Att sprida information och göra
den tillgänglig i skriftlig, digital eller muntlig form medför också olika
förutsättningar för vad man kan nå ut med och hur den kan mottas.
I regeringsuppdraget efterfrågas bruket av såväl enkla informationsinsatser som mer komplexa. De ”enkla” frågorna handlar i första hand
om vilket informationsinnehåll som sprids, av vem och hur. I det perspektivet sätter man ofta stor tilltro till tillgängliggörandet. Har man muntligt
informerat, delat ut en broschyr eller visat var informationen står att
finna, t.ex. på Internet, anser man ofta att informationsinsatsen är slutförd.
De mer komplexa frågorna handlar om hur informationen nyttjas i ett
mer strategiskt syfte för att nå olika mål, i detta fall främst mål om inflytande. Samtliga informationsinsatser som efterfrågas i uppdraget har på
olika sätt som syfte att aktörerna, och då i första hand brukare i meningen barn, elever, föräldrar och vuxenstuderande, skall kunna nås med
information om verksamheten och dess mål för att på något sätt skapa en
gemensam eller delad kunskapsbas som underlag för det egna handlandet.
Det man enligt styrdokumenten bl.a. önskar påverka och styra i skolan
med hjälp av information är komplicerade förhållanden. Det handlar
inte bara om att mottagaren skall ha kännedom och vara informerad om
olika sakförhållanden. Det handlar i lika hög grad om att skapa förutsättningar för människor att delta i en samverkans- och beslutsprocess. Därtill kommer att de teman som inflytandet och delaktigheten handlar om,
sådant som skolans organisation och ledning, innebörden av olika program och studieinriktningar, pedagogiska arbetsformer och subtila värderingar av etisk och kulturell art, är av komplicerad natur. Till det skall läggas alla de frågor som berör enskilda elevers motoriska, språkliga,
kognitiva, sociala och emotionella utveckling.
Kanske är det inte informationen i sig som är komplex, mångfacetterad och mångtydig. Ett rent faktaöverförande i ett traditionellt
inlärningsperspektiv kanske skulle kunna äga rum om innehållet var något som av mottagarna upplevdes relevant och önskvärt. Komplexiteten
och svårighetsgraden ökar i och med att man tilldelar den de syften den
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förväntas uppfylla. För att lyckas i sina eventuella strävanden att bearbeta
dessa komplexa förhållanden ökar kraven på sändarnas förmåga att analysera, granska och värdera informationens mål, syften och möjligheter i
förhållande till de medel som står till buds för att genomföra och uppfylla dem i olika sammanhang. Det är en grannlaga uppgift att synliggöra
målen för informationsinsatserna, samtidigt som man ser hur genomförandet i sig kan medföra att man skapar en möjlighet till dialog och samtal, vilket i sin tur kan bidra till ett ökat engagemang och inflytande.
Resonemanget utgår från föreställningen att det inte är informationen
i sig som påverkar människors tänkande och beteende. Det är i större utsträckning kommunikationen kring, och i, de olika informationsinsatserna som kan skapa dialog, engagemang och ett förändrat beteende. Kommunikation är därmed ett viktigt styrmedel om ambitionen är
att involvera eleverna och deras föräldrar i skolans verksamhet. Frågor
man kan ställa är huruvida det över huvudtaget är möjligt att genom information styra människors handlingar och vilka villkor som eventuellt
måste vara uppfyllda för att detta skall kunna leda till önskade effekter.
Utifrån detta resonemang finns anledning att göra en kortare genomgång av frågor som berör inflytande, kommunikation/kommunikationsprocesser och användandet av information som styrmedel.

Information och inflytande
Granskningsuppdraget och skolans styrdokument bygger på antagandet
att den informationsskyldighet som olika ansvarsnivåer har, om den blir
riktigt genomförd, skall leda till en sådan kunskap och förståelse hos
barn, elever, studerande och föräldrar att de i handling kan komma att
utöva inflytande över lärandet och därmed påverka den dagliga verksamheten. På så sätt kommer också individens upplevelse av verksamheten att
bli mer positiv och generera ett större ansvarstagande.
Med utgångspunkt från de nationella styrdokumenten kan begreppet
inflytande ses utifrån olika perspektiv. Grovt karakteriseras det ena perspektivet av ett övergripande demokratiseringsprojekt. Det andra är ett
mer didaktiskt perspektiv inriktat på att stärka elevers och föräldrars inflytande över själva läroprocesserna.
Demokratiperspektivet d.v.s. elevers och föräldrars inflytande över beslutsprocesser och ansvar för skolans förvaltning som institution och pedagogisk organisation framträder i de nationella författningarna på olika sätt.
Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) anges att
det är i förskolan som grunden läggs för att barnen skall förstå vad demokrati är och att barnen allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna hand-
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lingar och för miljön i förskolan. Barnens egna intressen bör ligga till
grund för utformningen av miljön och den pedagogiska verksamheten.
Vidare anges i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf
94) att de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och
vara delaktig, skall omfatta alla elever. Förutom att undervisningen skall
förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar skall den
också bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för
ett aktivt deltagande i samhällslivet.
I det didaktiska perspektivet fokuseras undervisningen och elevernas inflytande över sitt eget lärande. I detta perspektiv skall barn, elever och
studerande ges ett allt större ansvar för, och inflytande över, att organisera undervisningens innehåll, arbetsformer och redovisningsformer på
ett sätt som stödjer lärande och förståelse.
I skollagen anges att elever i grundskolan och gymnasieskolan samt
studerande inom komvux och sfi skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. I Lpo 94 och Lpf 94 anges under rubriken mål och
riktlinjer att eleverna skall ges möjlighet att ha ett reellt inflytande över
utbildningens innehåll och former. Läraren skall tillsammans med
eleverna planera och utvärdera undervisningen.
För de fristående huvudmännen gäller att de skall svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Detta innebär t.ex. att en fristående skola har
samma krav på att tydliggöra skolans mål, krav, innehåll och arbetsformer. Fristående skolor som sätter betyg enligt de bestämmelser som gäller för motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet har
samma krav på sig att genom utvecklingssamtal informera eleven och
även elevens vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) om elevens skolgång.
Antagandet att dialogen i sin förlängning skall leda till handling gör
att det är angeläget att kortfattat beröra några utgångspunkter och problematisera förhållandet mellan begreppen information, kunskap och
handling. Orsaken till detta är att kommunikation, utifrån de mål skolan
skall uppfylla, är en nödvändig förutsättning för ett mer utvecklat lärande
och i förlängningen en kunskap som kan utgöra ett underlag för individens handlande.
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Figur 1. Informationens funktion i ett mål- och resultatstyrt system.

Informationsfrågan sett i ett pedagogiskt och
kommunikationsvetenskapligt sammanhang
I en av intervjuerna sade en skolledare: ”information är inte något stort
nummer i skolans värld och skolorna tänker knappt i begreppet information”. Även om citatet kanske inte uttrycker en representativ åsikt kan uttalandet likväl stå som utgångspunkt för att man i alldagligt tal och tänkande skiljer mellan information och skolans undervisning.
Tidigare forskning om kommunikation har byggt på modeller där informationen är enkelriktad från en person (sändare) till en annan (mottagare) och har ofta setts som en relativt enkel kunskapsöverföring av
fakta. När man däremot har behandlat undervisning har detta i större utsträckning handlat om hur man som lärare skall ge elever och studerande möjlighet att bearbeta och utveckla den information, eller, om
man så vill, det kunskapsområde som studeras. Om informationsinsatser
även skall kunna uppfylla de mål som styrdokumenten lyfter fram (mål
som inte bara nämner vikten av att elever, föräldrar och studerande är informerade, utan också att informationen i dess förlängning skall bidra till
ett ökat inflytande och delaktighet i verksamheten) måste även information hanteras i ett pedagogiskt perspektiv. Utifrån senare tids pedagogiska och kommunikationsvetenskapliga forskning har modellerna för
lärande och informationsbehandling utvecklats till att handla om betydligt mer komplexa modeller som tar en allt större hänsyn till vad det är
hos en människa och vad i situationen som påverkar hur hon uppfattar,
tar till sig och bearbetar innehållet i det som kommuniceras.
Med 1980 års läroplan för grundskolan skedde en breddning av
kunskapsbegreppet och inför de nu gällande läroplanerna har man försökt att ytterligare utvidga kunskapsbegreppet och gör en tydligare beskrivning av de fyra kunskapsformerna: fakta-, förståelse-, färdighets- och
förtrogenhetskunskap. De olika kunskapsformerna samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar. Syftet med det utvidgade
kunskapsbegreppet är att motverka en ensidig betoning av den ena eller
andra kunskapsformen framför andra.
Fakta och förståelse är intimt förbundna med varandra på så sätt att
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förståelsen avgör vilka ”fakta” vi kan se eller uppfatta. Fakta kan därför
inte sägas vara en förutsättning för, eller av mer grundläggande natur än,
förståelse. Fakta är förståelsens byggstenar. Det är fakta, som vi med förståelse försöker se en mening i. Av den anledningen kommer vi i våra resonemang att hantera information som något mer än en enkel form av
faktainhämtning eller faktaöverföring.
I Skola för bildning3 talar man grovt om hur inlärningsforskningen bidragit till en förändrad förståelse av individers lärande. Från ett lärande
som handlat om införlivande av kunskaper som mer eller mindre var baserat på memorering av enskilda faktauppgifter, till en mer nutida syn på
lärande som ett samspel mellan individ och miljö, baserat på tidigare erfarenheter och kunskaper liksom den sociokulturella situation man befinner sig i. Det är i samspelet mellan individer och stoff som lärandet
sker.
Utifrån en sådan summarisk beskrivning av läroplanernas perspektiv
på kunskap och lärande kan konstateras att de bl.a. bygger på antagandet
att människor hanterar inkommande information med hjälp av det de redan vet, att inkommande fakta får sin innebörd genom att ”matchas” mot
befintlig kunskap eller kognitiva strukturer och att det sammanhang i vilket detta görs är av avgörande betydelse. Fokus läggs inte på att överföra
färdigheter från dem som vet mer till dem som vet mindre, utan att genom samarbete och mediering skapa och kommunicera mening. På detta
sätt blir kunskap något som inte endast finns inom individer, utan mellan
människor. Kunskap utvecklas och bemästras framför allt genom samspel
mellan människor som försöker samordna sina perspektiv och gemensamt hantera situationer. Kunskap finns alltid i ett sammanhang – en
praktisk, social och språklig situation.

Människans kommunikation och informationsbehandling
Människans förmåga att samla information om sig själv och sin omvärld,
att bearbeta denna och att kommunicera med andra är av grundläggande betydelse för hennes möjligheter att lösa de praktiska och teoretiska problem som livet erbjuder.4 Det hindrar inte att medier och informationsteknik – telefoner, massmedier, datorer – också spelar en viktig
roll för människans kommunikation. Det är tack vare förmågan att utväxla information med omgivningen som människan kunnat skapa och
3

Skola för bildning, SOU 1992:94
Avsnitten om kommunikation och information som strategiskt styrmedel bygger på Peder Hård af
Segerstad, Från språkrör till strateg – om informationsfunktionens utveckling och informatöryrkets professionalisering,
g IPF- rapport nr. 37, Uppsala 1997. Peder Hård af Segerstad har även bidragit med textunderlag särskilt framtagna för denna granskning. Det här presenterade avsnittet är en förenkling där
vissa begrepp fått utgå eller förändrats för att göra texten mer lättillgänglig.
4
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utveckla de oerhört komplexa och omfattande system för samarbete som
kallas sociala organisationer. Dessa präglar alla aspekter av människors
liv: det kulturella livet, arbetslivet, det politiska livet och inte minst familjelivet. Den ”naturliga” kommunikationen är därmed en viktig process
som sätter sin prägel både på arbetets utförande och på människors tillfredsställelse med sin arbetssituation.
En förutsättning för att ta till sig information är att man förstår de i informationen ingående begreppen. Förståelseproblem kan också vara mer
komplicerade och förutsätta att man inte bara förstår själva orden utan
också deras innebörd insatta i ett större sammanhang. Det finns teorier
om hur mänsklig informationsbehandling går till. Dessa behandlar frågor om vad som gör att man aktiverar tidigare kunskaper och erfarenheter för att bearbeta den information man utsätts för. Modellerna innebär
bl.a. att informationsbehandlingen styrs av sådant som individens tidigare
erfarenheter och kunskaper, intressen och värderingar samt individens
upplevelse av den förhandenvarande situationen. På så sätt är teorierna
inte bara förklaringar till hur kunskapsuppbyggande och lärande går till,
de kan också hjälpa oss att förstå varför det är svårt att påverka människors kunskaper och därmed beteende med hjälp av information.
Människans kommunikation fyller flera olika funktioner. Vissa funktioner är viktigare än andra, och dessa tenderar ofta att skymma dem som
upplevs som mindre betydelsefulla. En grov indelning av människans
kommunikation representeras av distinktionen mellan instrumentell och
emotionell kommunikation. Med instrumentell information avses sådant
som lagar och förordningar, regler och anvisningar, arbetsplaner och
scheman, instruktioner och beskrivningar, kort sagt sådan information
som är ett instrument för sändarens styrning av processen. Utöver den
rent instrumentella funktionen fyller kommunikationen emotionella behov som baseras på känslor och värderingar. Den mänskliga kommunikationens kanske viktigaste uppgift vid sidan om kunskapsuppbyggnaden är
att etablera, utveckla och vidmakthålla sociala relationer. Det är förmodligen också ett motiv som är särskilt starkt bland unga människor som söker sin identitet både som individer och gruppvarelser.

Kommunikation, information och kunskap
Kommunikation är en förutsättning för att informationen skall kunna
förädlas till kunskap. Kommunikation är i grunden en mänsklig handling, något som människor gör,
r information är det som utväxlas genom
5
kommunikation med andra . Annorlunda uttryckt – kommunikation är
5

Se Hård af Segerstad, Peder, Kommunikation och information – en bok om människans förmåga att tala,
tänka och förstå, Uppsala Publishing House, Uppsala 2002.
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en social process, information en kulturell artefakt 6 . Med begreppet kommunikation avses det sociala beteende som bl.a. genererar information,
vilket i sin tur och under vissa förutsättningar resulterar i kunskap, vilken
slutligen, under vissa förutsättningar, styr människors handlingar.
Exempel på information är texter och bilder, men även föremål som
utformats i syfte att förmedla ett budskap, t.ex. byggnader och kläder.
Detta innebär att information i betydelsen ”betydelsebärande enheter” är
mycket vanligare än man i vardagen föreställer sig. Skolhuset, klassrummens storlek och utformning, rollfördelningen, traditionen, arbetssättet,
språket – allting i skolans värld sänder signaler som på olika sätt påverkar
människors tolkning av situationen och deras beteende. Utifrån detta
perspektiv kan bl.a. skolornas elevråd studeras, t.ex. om eleverna tilldelats lokaler för sina möten, var de är belägna, vid vilka tidpunkter man får
ha möten etc. Svaren på sådana frågor utgör en stor del av de signaler
skolan sänder ut om vilken syn man har på elevrådsverksamheten och
hur den värderas. Innebörden av dessa signaler är resultatet av en ofta
lång, historisk process – precis som betydelsen hos språkets ord. Det som
gör dem svårtolkade är att detta historiska sammanhang, i den mån det
överhuvudtaget är bekant, ofta har bleknat och därför inte längre erbjuder något stöd för försöken att förstå deras innebörd.
Det finns, som framgått, ett starkt samband mellan kunskap och information. Kunskap förutsätter ett mänskligt medvetande som aktivt införlivar utifrån kommande information med redan befintliga kunskaper och
erfarenheter. Information är med andra ord ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för kunskap. Man skulle kanske kunna säga att information är kunskapens råvara, men för att kunskap skall uppstå fordras ett
aktivt, medvetet intellekt som förmår avläsa, tolka och förstå den
tillhandahållna informationen. Utan kognitiv bearbetning förblir informationen en ren artefakt.

Kommunikation som strategiskt styrmedel
Ytterligare en fråga i granskningsuppdraget är huruvida det förekommer
”explicita eller implicita informationsstrategier eller informationsplaner
på enhetsnivå, i kommunen/skolhuvudmannen och nationellt”. I detta
avsnitt görs ett försök att kortfattat beskriva utgångspunkter för hur information, eller snarare kommunikation, kan ses som ett styrmedel. Att utgångspunkten är kommunikation och inte information har sin grund i
de tidigare resonemangen som beskriver kommunikation som en nöd6

Artefaktt betyder ”konstgjord” och syftar på av människor skapade föremål eller företeelser. När termen används för att karaktärisera begreppet ”information” så syftar den på dettas karaktär av objektiv kulturföreteelse, t.ex. i form av böcker, tavlor eller andra betydelsebärande strukturer, som skapats av människor.
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vändig förutsättning för en framgångsrik informationsinsats. Följande resonemang bygger på att varje strategi också har en taktisk handlingsdimension, där kommunikation är den centrala beståndsdelen.
Strategier byggs upp av de tre centrala begreppen idé,
é mål och medel.
Idén eller visionen representerar utgångspunkten för strategin och kan i
allmänhet ges en kortfattad och slagkraftig formulering, exempelvis ansvarskännande människor med inflytande och delaktighet. Det som benämns mål utgörs av det operativa målet, det man faktiskt vill åstadkomma, exempelvis delaktighet i planering och uppläggning av skolarbetets innehåll och arbetsformer. Strategiska mål har alltså två dimensioner: en idé, vision eller dröm som fungerar som drivkraft, och ett konkret mål som representerar det man faktiskt vill uppnå. På den här nivån
är situationen genast mer komplicerad, då en strategisk idé mycket sällan
låter sig transformeras till en enda målbild. Som regel är det tvärtom, dvs.
förverkligandet av den strategiska idén förutsätter att flera olika delmål
uppnås, mål som dessutom ofta låter sig förenas i ett målschema som
anger i vilken ordning de bör uppnås.
Medel representerar både de tillgängliga resurserna och den nödvändiga samordningsprocessen, och kan uppfattas som en ganska enkel uppgift, i stort sett som att åstadkomma ett flödesdiagram. Det man då förbiser är att den svåra delen av samordningsuppgiften utgörs av själva
kommunikationen av strategin, inte uppställandet av den. Förutom att vara
klar över förutsättningar som resurser och kompetenser måste man här
också formulera de taktiska åtgärderna för hur implementeringen och
genomförandet skall gå till. Det är när strategin skall ”säljas in” bland
medarbetarna, när den skall förankras i organisationens alla delar, som
svårigheterna börjar, samtidigt som möjligheterna öppnar sig. Det är då
motståndet börjar visa sig och de konkurrerande idéerna kan göra sig
gällande, det är då känslor och fördomar, traditioner och invanda handlingsmönster i dialog måste bemötas och bearbetas. Genom att göra detta
skapas goda förutsättningar för en delad och gemensam kunskap som är
förenlig med visionen och målen.
Samordningsprocessen representerar därmed det mest omfattande
och också den mest tidskrävande delen av strategin. Här blandas stort
och smått, här måste man arbeta både inåt, utåt, uppåt och nedåt i organisationen. Det är också här som det finns möjlighet att ta tillvara den
sakkunskap och erfarenhet av organisationens verksamhet som endast
kan förvärvas på lägre, mer operativa nivåer i organisationen. Denna process, när de olika perspektiven lyfts och samordnas, innebär samtidigt att
de första stegen tas i riktning mot ett förverkligande av visionen.
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Att genomföra strategin
Den grundläggande tanken är att strategi och taktisk handling bildar en
enhet. Strategin hänför sig till den övergripande målsättningen och fordrar framför allt förmågan att se helheten, medan det taktiska handlandet rör handhavandet av alla de enskilda arbetsuppgifter som måste genomföras för att organisationen skall nå sina mål. Inom varje nivå i systemet har man att hantera den övergripande strategin med de medel som
står till buds. Det betyder att strategi och det taktiska handlandet är två
lika viktiga processer. Det räcker inte att utforma en aldrig så genial strategi om man inte sedan har förmågan att taktiskt genomföra den. En
nyckelfråga för varje förvaltningschef, rektor och lärare är således att
identifiera de taktiska handlingar som svarar mot den strategiska uppgiften.
Begreppen ledningsnivå och operativ nivå är relativa begrepp. Så t.ex.
bildar lärarna tillsammans med eleverna den operativa nivån ur rektors
synvinkel, men ur elevernas synvinkel representerar samma lärare
ledningsnivån. De olika nivåerna överlappar varandra. Det måste de
också göra, då det måste finnas en gemensam arena för kommunikationen mellan olika nivåer.
Innebörden av dessa förhållande är att rektors taktiska handlingar ingår i, eller bildar utgångspunkten för lärarnas strategi. På samma sätt skapar och påverkar omvärlden, i form av statliga eller kommunala
utbildningsförvaltningars taktiska handlingar, rektors strategi. Däremot
lämnar sällan statliga förordningar eller kommunala skolplaner, dvs. typiska inslag i rektors omvärld, särskilt detaljerade anvisningar om hur arbetet på en särskild skolenhet skall bedrivas, än mindre hur olika pedagogiska och andra problem skall lösas. Det får rektor själv med utgångspunkt från sina idéer, sin målbild och sina resurser klara ut. En första förutsättning för den processen är att rektor kan tolka och förstå det som
händer i omgivningen. En stor del av kommunikationen med dem som
skall ”göra jobbet” bör därför handla om att i dialogform samtala om vad
händelserna i omvärlden betyder och att tillsammans diskutera hur omvärldens krav skall förstås i förhållande till det gemensamma utbildningsuppdraget.
Kärnan i det här sättet att beskriva kommunikation som strategisk styrmedel är alltså iakttagelsen att det som är taktiskt handlande på en högre
nivå blir strategi på den lägre nivån. En följd av detta synsätt är att ett tydligt fokus bör läggas på den taktiska dimensionen av varje strategisk plan.
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Strategi och taktik

Figur 2. ”Strategi och taktik”. I mötespunkterna mellan det taktiska handlandet och nästa nivå så
kommer kommunikationen i mötet att utgöra utgångspunkten för nästa nivås strategi. På så sätt
kan den övergripande visionen och målen föras vidare i systemet.

Denna process är i allt väsentligt en fråga om kommunikation – mest i
form av samtal och/eller medierad kommunikation. Därför är kommunikativ kompetens en viktig ledaregenskap. Det är mindre en fråga om retorik och mer en fråga om att kunna lyssna, samtala, förhandla, kompromissa, lösa konflikter, motivera, glädja och handla i enlighet med de övergripande målen.
Sammanfattningsvis kan sägas att en förutsättning för att information
skall kunna leda till önskad effekt är att den kommuniceras på ett sådant
sätt att mottagaren får värdera den i förhållande till bl.a. tidigare erfarenheter och kunskaper. Att detta verkligen görs är en av de grundläggande
förutsättningarna för att det mål- och resultatstyrda systemet skall fungera.
För den fortsatta redovisningen medför dessa utgångspunkter att vi
belyser informationens innehåll, hur den kommuniceras och hur olika
ansvarsnivåers system är konstruerade. Avslutningsvis förs ett resonemang
om på vilket sätt man strategiskt använder sig av information och kommunikation så att de olika informationsinsatserna blir insatta i sitt sammanhang och i en helhet.

Bedömningskriterier
De kriterier som utbildningsinspektörerna anser kännetecknar ett gott
informationshanterande i kommunerna består av fyra kriterieområden
som är delvis överlappande7 . Under vart och ett av dessa finns ett antal
7

Se bilaga 1 för den fullständiga förteckningen av kriterier och delkriterier.
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delkriterier. De fyra kriterieområdena har använts som ett analys- och
bedömningsinstrument såväl för att besvara regeringsuppdragets frågeställningar, som för att författa de lokala rapporterna.

1. Informationens innehåll
Det första kriterieområdet belyser informationens innehåll.
l Delkriterierna
består av sju motsatspar som avser att ge underlag för att analysera om
innehållet är: aktuellt – föråldrat; sakligt – osakligt; allsidigt och brett –
ensidigt, vinklat; oavhängigt – partiskt; målgruppsanpassat – enkelriktat
utan att ta hänsyn till enskilda behov; utgår från individens behov och intressen – marknadsföringskaraktär i rekryteringssyfte.
I kapitlet Informationens innehåll redovisas empirin från de lokala rapporterna utifrån tre innehållsliga aspekter: information om utbildningssystemet samt rättigheter och skyldigheter, information om verksamheten
och enskildas mål och utveckling samt information vid val inom och mellan olika skolformer.

2. Kommunikationsprocessen
Nästa kriterieområde syftar till att analysera och bedöma kommunikationsprocessen. De första delkriterierna avser att belysa sändarperspektivet,
nämligen hur informationen tillgängliggörs, förmedlas och når fram till
rätt målgrupp. De därpå fyra följande delkriterierna belyser
mottagarperspektivet med avsikten att se om informationen kommuniceras på ett sådant sätt att mottagaren slutligen agerar utifrån den
givna informationen. Ytterligare ett delkriterium belyser sändarperspektivet och syftar till att ta reda på om informationsinsatsen utvärderas så
att den vid behov kan förändras och förbättras.
Granskningen med detta fokus redovisas i kapitlet Kommunikationsprocessen i olika informationskanaler.
r

3. Informationssystemet
Det tredje kriterieområdet avser att belysa hur huvudmännens informationssystem ser ut. Delkriterierna utgör ett antal ”ideala” utgångspunkter
som handlar om: att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika
aktörer i systemet, att enskilda informationsinsatser ingår i en samordnad
och strukturerad process, att det finns en medvetenhet om olika målgrupper och dess olika informationsbehov, att det finns olika
informationskanaler och att dessa har tydligt uttalade syften samt att systemet har inbyggda återkopplingsmodeller för att utveckla informationen.
Empirin med anknytning till detta kriterieområde presenteras i kapitlet System för information.
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4. Kommunikation som förutsättning för dialog, inflytande och
handling
Det fjärde kriterieområdet har avsett att sammantaget belysa informationens och kommunikationens betydelse för att stödja dialog och inflytande.
Karaktäristiskt för en god information är t.ex. att: elever och föräldrar inbjuds till dialog, att elever och föräldrar kan göra sin röst hörd i något forum, att dialog uppstår, att elever och föräldrar upplever att de har inflytande, att föräldrarna känner sig förtrogna med förskolans/skolans mål
och verksamhet, att elever och föräldrar visar exempel på ett reellt inflytande samt att eleverna handlar genom att ta ansvar, dels för sitt lärande
och sin utveckling, dels för arbetsvillkoren i skolan. Detta kriterieområde
redovisas främst i rapportens slutdiskussion.
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Informationens innehåll

Information om utbildningssystemet, rättigheter och
skyldigheter
Riksdag och regering styr hur utbildningssystemet skall organiseras och
vilka mål utbildningarna skall leda fram till. Skollag, skolformsförordningar, läroplaner, kursplaner, föreskrifter samt andra lagar och
förordningar anger rättigheter och skyldigheter för elever, föräldrar och
personal.
Läroplanernas formuleringar handlar bl.a. om att i förskolan ge föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten inom ramen för de nationella bestämmelserna, eller att i de obligatoriska och frivilliga skolformerna klargöra utbildningens mål och krav samt olika rättigheter och skyldigheter. Mellan skolformerna ställs vidare krav på samverkan, att utbyta
kunskaper och erfarenheter, att utveckla kontakter med mottagande skolor, organisationer och företag eller att informera och vägleda eleverna
inför fortsatt utbildning och yrkesverksamhet.
För att kunna agera är det av vikt att ha en uppfattning om hur systemet styrs och var olika skyldigheter och rättigheter regleras. Vid dokumentstudier och intervjuer har frågan ställts hur man informerar eller
blir informerad om skolan som system, d.v.s. information som på olika
sätt behandlar hur utbildningssystemet i stort är uppbyggt och organiserat. Det kan exempelvis röra sig om innehållet i läroplaner och kursplaner, men även om sådant som står i bestämmelser när det gäller val av
skola, rätten till stöd eller möjligheten att delta vid utarbetandet av lokala
arbetsplaner.
Informationsmängden är stor och kan av olika skäl, bl.a. språkliga, kulturella och erfarenhetsmässiga, många gånger vara svårbegriplig. Att informera för att ge kunskap om vad texterna innehåller och hur man kan
använda dem kan nästan ses som ett folkbildningsprojekt i sig. Här finns
ett stort utrymme för missförstånd och oklarheter.

Kommunala ambitioner att bidra till systemförståelse
Det generella intrycket från granskningen är att elever och föräldrar har
en låg kännedomen om huvuddragen i det mål- och resultatstyrda syste-
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met. Kommunen, eller de enskilda förskolorna och skolorna, har bara i
begränsad utsträckning strategier för hur man skall ge systematisk information om utbildningssystemet och hur man bland elever och föräldrar
skall förankra läroplanernas mål och innebörd samt dess konsekvenser
för den enskilda förskolan eller skolan.
I ungefär hälften av de granskade kommunernas skolplaner uttrycks
att alla behöver få insikt i hur utbildningssystemet ser ut. Det kan handla
om att alla skall känna till vilka olika styrdokument som finns på stats-,
kommun- och verksamhetsnivå eller nödvändigheten av att förstå målstyrningens principer.
I andra skolplaner finns inte en lika tydlig ambition att förklara hur
systemet ser ut, eller annat som indikerar att skolplanen betraktas som en
viktig länk i målstyrningskedjan. Den tänkta läsaren förutsätts känna till,
alternativt själv klara av att tolka och förstå, hur systemet fungerar, t.ex.
hur olika måldokument och målformuleringar relaterar till varandra.
I de skolplaner där vikten av systemförståelse betonas konkretiseras
ambitionerna ofta i form av kortfattade inledande texter. Dessa texter i
sig ger sällan läsaren någon vidare fingervisning om vad man kan hitta i
de olika dokumenten. Inte heller får man reda på hur de bygger på varandra eller hur man skulle kunna använda dem som elev, förälder eller
vuxenstuderande. Insikten om detta är möjligen orsaken till att det i en
del av skolplanerna, utöver kännedom om och förståelse för,
r även ställs krav
på att styrdokumenten skall vara tillgängliga för såväl anställda, elever, föräldrar som andra brukare. Ytterligare ett steg tas i de skolplaner som betonar att målen skall diskuteras, konkretiseras, omsättas och utvärderas i praktiskt arbete, detta i en process där olika aktörer, elever, föräldrar och personal aktivt skall delta.
Det finns kommuner, som med syftet att göra skolplanen mer tillgänglig för elever och föräldrar, gjort denna i en ”lättversion”, dock med hänvisning till den fullständiga för de läsare som önskar att fördjupa sig. I andra exempel har utarbetandet av den kommunala skolplanen inneburit
ambitiösa satsningar med möten och remissrundor för att skapa delaktighet och förankra dokumentet hos olika intressegrupper. Trots de goda
ambitionerna visar granskningen att det även vid dessa aktiviteter, som uttryckligen bjuder in till dialog, är svårt att locka mer än ett fåtal. Dessutom är de som kommer oftast redan insatta och intresserade. Motsvarande problem visar sig när det gäller att skapa ett engagemang och levandegörande av skolornas arbetsplaner. I de nationella författningarna
ställs krav på att arbetsplanen för grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning skall utarbetas under medverkan av elev- och
personalrepresentanter. I grundskolan omfattas även föräldrarepresen-
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tanter. Enligt vad som framkommit i intervjuerna är arbetsplanerna
många gånger utarbetade av en mindre arbetsgrupp. Någon egentlig diskussion kring vad dessa bör få för konsekvenser för den enskilde lärarens
agerande gentemot elever och föräldrar har sällan genomförts. Mot
denna bakgrund förefaller det naturligt att dess innehåll får en svag genomslagskraft i praktiken.

Förskolors och skolors bidrag till systemförståelse
Förskolans och förskoleklassens föräldrar deltar i stor utsträckning på
föräldramöten. Dessa verksamheter är de som senast fått sina läroplaner.
Det kan vara en av anledningarna till att det tycks vara vanligare att man
informerar om dessa vid sina föräldramöten. Även skolor som har läroplanen som ett levande styrdokument använder ofta föräldramöten för
att informera om kopplingen mellan dessa och verksamheten.
Inom grundskolan ges information som berör utbildningssystemet
framför allt i samband med att förändringar inträder i studiegången, t.ex.
vid introduktion, övergångar och val av språk. Informationen kan omfatta såväl nationella som lokala styrdokument, men upplevs sällan som
efterfrågad av vare sig föräldrar eller personal. Av den anledningen stannar ofta informationen vid att dessa texter finns att tillgå någonstans på
skolan eller att man relativt okommenterat delar ut en stencil eller liknande med sammandrag från någon eller några av texterna. Istället strävar man efter att snabbt komma in på frågor som mer berör den dagliga
näraliggande verksamheten. Det är först när frågor aktualiseras om hur
elever och föräldrar skall kunna kräva eller påverka någon förändring
som bristen på kunskap blir uppenbar. Både elever och föräldrar betonar
att kunskap finns att hämta för den som aktivt söker. Problemet är främst
att man inte alltid förstår vad man skall söka efter, vad man rimligen
borde veta.
Inom de frivilliga skolformerna finns motsvarande iakttagelser. Information om utbildningssystemet och de olika rättigheterna och skyldigheterna blir först intressanta när det direkt berör den egna situationen. I en
intervju menade en vuxenstuderande att introduktionen visserligen hade
omfattat både muntlig och skriftlig information, men att det ändå är få
som känner till exempelvis skolplanen eller vilka möjligheter som finns
att få stöd. För att få svar på sådana frågor går de flesta till studie- och yrkesvägledare eller lärare.
Vart man vänder sig med frågor eller klagomål är inte något som man
V
direkt upplyser om på enheterna. Samtidigt verkar det inte vara ett problem vare sig för intervjuade föräldrar eller elever. Föräldrar i förskolan
har dagliga kontakter med personalen. Kontakten med rektorer och lä-
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rare i grundskolan och på gymnasieskolan är oftast god. Överhuvudtaget
är intrycket från granskningen att både elever, föräldrar, förvaltning och
politiker tillskriver förskolans och skolans personal ett stort förtroende.
En del föräldrar uttrycker också att de är nöjda och menar att de gärna
överlämnar ”hela ansvaret till de professionella”. Andra föräldrar efterlyser mer information ”eftersom en förutsättning för att kunna stötta och
intressera sig är att man förstår hur det fungerar”.
Problemet att man som elev eller förälder inte alltid förstår ”vad man
skall söka efter, eller vad man rimligen borde veta och därmed kan kräva”
aktualiseras när rätten till stöd kommer på tal. Elevers rätt till stöd betonas i skollagen, i de olika skolformsförordningarna och är även ett område som lyfts fram och prioriteras i många kommunala skolplaner. Trots
detta visar granskningen att man sällan explicit informerar om vilka möjligheter som finns att få stöd eller hur man hanterar organisationen
kring detta.
En vanlig inställning bland skolans personal är att avvakta med mer
konkret information till dess att behov uppstår och då ge informationen i
form av enskilda samtal. Ett skäl till detta förfaringssätt handlar om ekonomi. I ett exempel från granskningen gick en specialpedagog runt i
klasserna och informerade om läs- och skrivsvårigheter, men menade att
hon, beroende på resursfrågan, ”inte vågade gå ut och säga att alla som
behöver kan få hjälp”. Samma uppfattning uttrycktes också av många intervjuade lärare. Även föräldrar har nåtts av budskapet att möjligheten
att sätta in särskilt stöd är starkt begränsad p.g.a. bristande ekonomiska
resurser.
En annan anledning att inte informera om rätten till stöd är att dessa
frågor vanligtvis hanteras av någon med ”specialistkompetens”, t.ex. av
specialpedagog, speciallärare eller stödteam. Klasslärare, mentorer och
andra undervisande lärare menar att även de, i likhet med vad som sägs
ovan om elever och föräldrar, många gånger är osäkra på vad som egentligen är möjligt eller rimligt. Samtidigt som detta konstateras finns det
ofta en allmän uppfattning om vad som är möjligt eller inte möjligt, som
trots att det inte är syftet, kan komma att bli den faktiska informationen.
Både utifrån det nationella uppdraget och utifrån de faktiska förväntningarna från barn, elever, föräldrar, förvaltning och politiker ställs stora
krav på att förskolans och skolans personal själva känner till det system de
representerar. Trots detta kan konstateras att många som arbetar i förskolan och skolan generellt sett har en vag kunskap om systemet och dess
olika delar. Personal i de olika verksamheterna säger att de har bristande
kunskap om många av skolans olika styrdokument. Yngre lärare upplever
att de olika dokumenten inte heller bearbetats tillräckligt under lärarut-
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bildningen. Man anser sig dessutom ha bristande kunskap om vad som
händer med elever både innan och efter den egna verksamheten även
om den pågår inom samma skola. Kunskapsspridning inom den egna organisationen, om t.ex. den egna verksamhetens mål, innehåll och arbetsformer sker i dessa fall alltför sällan.

Information om verksamheten och enskildas mål och
utveckling
Förutom information om systemet som sådant och de olika aktörernas
rättigheter och skyldigheter finns informationsområden som syftar till att
i generella termer belysa mål, syfte och arbetsformer i den egna förskolan
eller skolan. En viktig del av den informationen är frågor om individuella
mål, utveckling och måluppfyllelse som vänder sig direkt till den enskilde
eleven och dennes vårdnadshavare. Avsikten med granskningen, enligt
regeringsuppdraget, har inte varit ”att studera information om enskildas
förhållanden”, utan ”sådan information som är mer eller mindre allmängiltig och därför har en bredare målgrupp”. Utifrån denna avgränsning
har granskningen mer allmänt försökt fånga hur information till elever
och föräldrar hanteras när det gäller att kommunicera frågor om mål,
krav, trivsel, utveckling, måluppfyllelse etc.
En förutsättning för att styrdokumentens formuleringar om inflytande
och ansvar skall kunna uppfyllas är att målen i läro- och kursplaner är
elevernas ”egendom” såväl som lärarnas. Eleverna måste få tillfälle till att
diskutera och reflektera över målen så att de med egna ord kan förklara
deras innebörd. Denna konstruktion leder till frågor om styrdokumentens tillgänglighet och funktionalitet eftersom intervjuade
grundskole- och gymnasieelever samt vuxenstuderande i många fall
tycker att kursmål och kriterier är svåra att förstå. Även lärarna upplever
att detta är ett problem då elevernas kritiska frågor med krav på ”enkla”
svar inte sällan innebär att de då går i fällan och levererar just ”enkla
svar” istället för att avsätta tid för dialog om t.ex. bedömning, betygssättning och om olika kunskapskvaliteter. Detta skulle kunna bero på att
kursmål och kriterier inte är skrivna på ett ”elevtillgängligt” språk. En annan tanke kan vara att tillräckliga förutsättningar, t.ex. tid saknas. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att det hos både elever och personal
finns en bristande insikt om kursplanernas och betygskriteriernas funktion i det mål- och resultatstyrda systemet. Förväntade effekter för delaktighet och inflytande möjliggjorda av t.ex. kursplanernas utformning uteblir på detta sätt. En fråga som aktualiseras i sammanhanget är huvudmannens ansvarstagande för att en sådan diskussion förs.
Granskningen har även funnit andra exempel där lärare och skolle-
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dare upplever att styrdokumenten är otydliga i förhållande till den praktiska tillämpningen. Ett sådant exempel handlar om Lpo 94 där krav
ställs på läraren att muntligt och skriftligt redovisa elevens kunskapsutveckling för eleven och hemmen. Enligt grundskoleförordningen gäller det skriftliga endast på vårdnadshavares begäran.
Ytterligare ett exempel som illustrerar att det ibland kan vara svårt att
förstå och praktiskt tillämpa de nationella styrdokumenten finns i Lpo
94, avsnitt 2.4 Skola och hem. Där anges att alla som arbetar i skolan skall
”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehållet och verksamheten”. Direkt därefter framgår att läraren
skall ”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling…”. Av läroplanens förord framgår att detta är en medveten markering, som utgår från att båda föräldrarna bör ha intresse för och omsorger om sina barn, även om det bara
är den ena av dem som har den rättsliga vårdnaden. Trots detta juridiska
klargörande har det framkommit i granskningen att den praktiska tillämpningen kan innebära en svårighet. Detta exempel aktualiserar även
relationen mellan begreppen samarbete,
e samverkan och information. En
rimlig tolkning, i detta sammanhang, är att begreppen samverkan och information signalerar ett mer passivt förhållningssätt som snarare handlar
om att upplysa än att ge förutsättningar för inflytande.

Förskola
I förskolans läroplan anges inte några uttryckliga informationskrav. Däremot finns flera krav som indirekt förutsätter information till föräldrarna,
bl.a. vad avser samarbete med hemmen, diskussion om regler och förhållningssätt samt föräldrars möjlighet till påverkan inom ramen för de nationella målen. Det senare förutsätter att förskolan är tydlig i fråga om
mål och innehåll både vid introduktion, planering och utvärdering. Det
åligger arbetslaget att föra fortlöpande samtal med barnets föräldrar om
barnets trivsel, utveckling och lärande samt att genomföra utvecklingssamtal.
I de lokala granskningsrapporterna framgår att det i förskolan förs en
ständig dialog med barnen. Samlingar ges som ett exempel då man pratar med barnen om vad de skall göra, eller lära sig. Mål och annan information sätts upp på anslagstavlor i entréerna. De flesta förskolorna, men
inte alla, genomför utvecklingssamtal och det är då man mera noggrant
går igenom frågor om barnens trygghet, trivsel och sociala utveckling. I
de fall förskolan arbetar med dokumentation berörs ofta på ett systematiskt sätt den sociala, motoriska, emotionella och språkliga utvecklingen.
Inskolningen beskrivs som ett viktigt tillfälle då föräldrarna informeras

31

om verksamhetens inriktning. Då går man oftast igenom verksamhetsmålen och verksamheten presenteras på ett ingående sätt. Personal på förskolor menar att det annars framför allt är vid den dagliga kontakten vid
hämtning och lämning som man får chans att närmare tala om de praktiska konsekvenserna av dokumentens intentioner. Öppet hus och ”drop
in” sägs också vara tillfällen då föräldrar på närmare håll kan studera vad
som sker.
Föräldrar till barn i förskolan är generellt sett mycket nöjda med den
dagliga kontakten och dialogen gentemot förskolans personal. De tycker
i stort att de väl känner till att olika aktiviteter skall genomföras och genomförs. Däremot efterlyser en del föräldrar en tydligare diskussion, inte
enbart om att,
t utan även om varförr man gör som man gör.

Förskoleklass och grundskola
Av Lpo 94 framgår att den enskilda skolans tydlighet om mål, innehåll
och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt
till inflytande och påverkan, inte minst som underlag för den enskildes
val. Rektors övergripande ansvar för verksamheten innebär bl.a. att formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas, att arbetsformerna utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas samt att föräldrarna
får information om skolans mål, arbetssätt och om olika valalternativ.
Enligt grundskoleförordningen skall läraren fortlöpande informera
eleven och vårdnadshavaren om elevens skolgång. Utvecklingssamtal
skall genomföras minst en gång varje termin. Av Lpo 94 framgår vidare
att läraren skall främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling
genom utvecklingssamtal, utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera
varje elevs kunskapsutveckling samt med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om resultat och
utvecklingsbehov.
Både elever och föräldrar menar att sådan information som berör den
enskilde eleven och dennes utveckling är den som är mest efterfrågad
och angelägen. Det finns stora skillnader mellan lärare, även inom
samma arbetslag, i hur elever och föräldrar görs medvetna om frågor
som rör mål, krav, utveckling och måluppfyllelse. Inom en och samma
skola säger en del föräldrar att de fått information, exempelvis om nationella prov eller betygskriterier, medan andra på samma skola säger sig
aldrig ha hört talas om detta. En förklaring till variationen är olika synsätt
på syftet och nyttan av att informera elever och föräldrar.
Systematiska måldiskussioner är vanligast inför de nationella diagnoserna och proven, respektive i samband med att man går igenom nya avsnitt eller vid planering av tema, projektarbete etc. Enligt många elever
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är det läroböckerna som ger information om och styr vad de skall lära sig.
Detta framskymtar också ibland i lokala betygskriterier som är formulerade utifrån läromedlets uppläggning. Elever i år 7-9 har i allmänhet en
större medvetenhet om kraven än de yngre eleverna. Då de för första
gången får betyg börjar de fundera över vad som krävs för olika betygsnivåer. Ofta fungerar betygskriterierna som målbeskrivningar. Vanligt är
att lärarna, om de använder betygskriterierna, delar ut dem inför prov till
elever och föräldrar.
Det finns lärare och skolor som kan utgöra goda exempel på hur man
arbetar med fördjupade diskussioner kring mål och måluppfyllelse. Ett
sätt att underlätta processen kan vara att använda olika ”redskap” för att
synliggöra och konkretisera. Så kan exempelvis loggböcker eller
reflektionsböcker ge en god beskrivning av elevernas lärande och även
synliggöra detta för hemmen. Det positiva förstärks när eleverna regelbundet också gör utvärderingar i dessa dokument. I alla rapporter där
loggböcker eller liknande används förefaller föräldrarna också vara
mycket nöjda med den vardagliga informationen från skolan. Ett annat
exempel, där syftet var att göra eleverna delaktiga i det egna lärandet,
byggde i hög grad på kommunikation och förankring. Inplastade kort
med kursmålen för år 5 användes både inför ett nytt arbetsområde och
när frågor dök upp angående varför man skulle jobba med ett visst område. I ytterligare ett exempel fick eleverna två och två med egna ord beskriva och ”översätta” det som står i de nationella kursplanerna. Det
tyckte eleverna var ”svårt – men kul!”. Bearbetningarna sattes sedan upp
på klassrumsväggen för fortsatt användning.
För fristående skolor gäller, enligt skollagen, att de är skyldiga att delta
i riksomfattande prov samt att informera eleverna och deras vårdnadshavare om elevens resultat vid sådana prov. I ett exempel från granskningen
uttryckte både elever, personal och föräldrar en stor tillfredsställelse med
den fristående skolans sätt att arbeta. Eleverna förväntades ta ett stort ansvar för det egna arbetet, vilket de också gjorde. Som stöd för detta ansvarstagande fanns ett lokalt utarbetat planeringsdokument. Diskussioner
om elevernas utveckling fördes fortlöpande i det dagliga arbetet och dessutom under utvecklingssamtalen. Däremot hade eleverna som gick höstterminen i år 5 aldrig sett de nationella kursplanemålen för det femte
skolåret. Eleverna i år 9 såg läroplanen och de nationella kursplanerna
första gången under höstterminen i år 9. Även om de intervjuade
eleverna i övrigt var mycket nöjda med sin skola och dess arbetssätt, menade både de yngre och de äldre eleverna att de tidigare hade velat veta
vad som förväntades av dem. De trodde att det snarare skulle främjat lust
och motivation än tvärtom. Lärarna menade att det egentligen inte var
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något aktivt val att inte relatera stoffet till de nationella styrdokumenten,
men att man i vissa sammanhang hade satt likhetstecken mellan läroplaner och kursplaner å ena sidan och timplan och betyg å andra. Eftersom man på den här skolan varken hade timplan eller betyg valde man
därför bort hela ”paketet”. De intervjuade föräldrarna som varit med om
de nationella proven tyckte att de var bra. De hade dock inte fått mycket
information i förväg och menade att den oro som fanns innan de nationella proven genomfördes nog skulle kunnat undvikas om de nationella
målen tidigare gjorts kända för elever och föräldrar.

Frivilliga skolformerna – gymnasieskola, komvux och sfi
I likhet med Lpo 94 framgår det även av Lpf 94 att elevers möjlighet att
utöva inflytande på undervisningen och ta ansvar förutsätter att skolan
klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer. I stort sett motsvarar formuleringarna i Lpf 94 inom detta område dem i Lpo 94, dock med
den skillnaden att eleverna är en tydligare målgrupp i den meningen att
samverkan med hemmen endast omfattas då det handlar om ungdomar.
En annan skillnad är att bestämmelserna för gymnasieskolan anger fler
formkrav (t.ex. individuell studieplan och klassråd). Dessa beskrivs närmare i kapitlet Kommunikationsprocessen i olika informationskanaler.
r Av läroplanen framgår vidare att skolan skall sträva mot att varje elev tar ansvar
för sitt lärande och sina studieresultat och att han/hon kan bedöma sina
studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna. Särskilt åligger det lärarna att redovisa för eleverna på vilka grunder
betygsättning sker samt att fortlöpande ge varje elev information om
utvecklingsbehov och framgångar i studierna.
I gymnasieskolan, i de granskade kommunerna, är det vanligt att
många lärare inleder nya kurser med att gå igenom kursmål och betygskriterier. Rapporterna ger olika bilder av hur det går till. Vanligast är att
det sker genom en information till eleverna vid ett tillfälle, medan det
verkar mindre vanligt att en sådan information följs upp med en diskussion för att säkerställa att eleverna verkligen har förstått vad målen innebär.
I likhet med vad som gäller för både grund- och gymnasieskola skall
det även för kommunal vuxenutbildning finnas en lokal arbetsplan som
skall utarbetas under medverkan av lärare, övrig berörd personal samt representanter för de studerande. Formerna för samverkan skall utvecklas
med beaktande av lokala förhållanden. Enligt intervjuerna är
arbetsplanen sällan ett dokument som betraktas som centralt för de studerandes inflytande. Däremot finns det goda exempel på informationsmaterial från kommunala vuxenutbildningar där såväl utbud, kursmål,
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innehåll som arbetssätt presenteras. Denna sorts information uppskattas
av de studerande som tycker att de får en bra överblick över utbildningen
och därmed möjlighet att påverka sin egen studiesituation. Det är dock
värt att notera att denna typ av informationsmaterial delvis har ett annat
syfte än vad som är tänkt i bestämmelserna om arbetsplaner. Information
om kursutbud skall även sättas i relation till det reformeringskrav som
gäller för kommunernas vuxenutbildning att verksamhet som genomförs
skall ha sin utgångspunkt i en genomförd behovsanalys utifrån den enskildes behov. Reformeringen handlar i stort om att lämna ett
organisationsperspektiv till förmån för ett individperspektiv.
Enligt intervjuerna verkar i stort sett alla studerande inom den kommunala vuxenutbildningen och sfi nöjda med den kontakt de har med
sina lärare. Ofta har man noga gått igenom kursplaner och kriterier med
lärare eller studie- och yrkesvägledare, vilket också är en förutsättning för
det ofta flexiblare arbetssättet. De påpekar dock att det är rätt komplicerat med de olika betygskriterierna och att ”det är viktigt att hela tiden ha
en dialog med läraren om var man ligger”.

Elevers och studerandes inflytande
I varje klass eller undervisningsgrupp skall eleverna, enligt grundskoleförordningen, ges tillfälle att tillsammans med läraren behandla frågor som
är av gemensamt intresse för eleverna. Enligt Lpo 94 skall undervisningen bedrivas i demokratiska arbetsformer, förbereda eleverna för att
aktivt delta i samhällslivet samt utveckla deras förmåga till ett personligt
ansvar. Detta arbete skall ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal
och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande
samhället. Läraren skall planera och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna och förbereda dem för delaktighet och medansvar
och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
Även i Lpf 94 betonas vikten av elevernas inflytande över undervisningen samt dess innehåll och genomförande som viktiga principer. Läraren skall därvid ”planera undervisningen tillsammans med eleverna,
låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans
med eleverna utvärdera undervisningen”.
I de flesta av de lokala rapporterna från granskningen visas på elevernas svårigheter att påverka det inre arbetet, själva lärandet, som en grund
för deras egen kunskapsutveckling. Inflytande beskrivs i termer som egen
planering och innebär oftast att eleverna följer lärarnas planering, men
att de kan välja i vilken ordning de olika uppgifterna skall utföras. Flera
intervjuade lärare menar att de försöker att stimulera elevernas infly-
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tande och ansvarstagande genom att diskutera innehåll och arbetssätt,
men att det kan falla på att eleverna inte är särskilt intresserade.
Upplevelsen av inflytande varierar mellan olika elev- och åldersgrupper. Det förefaller som om elever i de tidigare skolåren ges mer inflytande i undervisningssituationen, om än begränsat, än de äldre eleverna.
Eleverna i de tidigare skolåren säger sig i hög grad vara med och påverka
sin situation. Därefter följer en period under de senare grundskoleåren
av minskat elevinflytande. Här menar de flesta elever att det är lärarna
som i huvudsak bestämmer hur skolarbetet skall bedrivas. I vuxenutbildningen och delar av gymnasieskolan visar granskningen att elever och
studerande återigen verkar ha ett ökat inflytande. I andra delar av gymnasieskolan upplevde elever och föräldrar att de var ovana vid att föra resonemang om hur olika arbetsformer och metoder skulle kunna användas
för att synliggöra läroprocesser. Även lärare ansåg att de sällan förde sådana samtal med eleverna.
Vuxenutbildningen har flexibla studieformer som förutsätter att den
V
studerande tar ett stort ansvar för egen planering och delaktighet i sin utbildning. De studerande har ett nära samarbete med sina lärare och uppläggningen av studierna görs med hänsyn till de individuella behoven
och önskemålen. Å andra sidan kanske inte verkligheten är fullt så enkel.
Eftersom många studerande i själva verket aktivt väljer bort sin möjlighet
till inflytandet är inte detta heller något de efterfrågar. Studier inom vuxenutbildning kan ur individens perspektiv vara en transportsträcka som
snabbt skall avverkas för att nå ett vidare mål. Sett ur detta perspektiv tar
inflytande tid från det man värderar som utbildningens egentliga syfte,
att klara studierna och få betyg över slutförda kurser. Många lärare inom
vuxenutbildningen anser att de studerande efterfrågar en mer traditionell undervisning än den som beskrivs i läroplanen. Så trots att flexibla
arbetsformer är vanliga inom vuxenutbildningen i stort finns också en
stor del traditionell undervisning. En tolkning av detta är att inflytandet
är stort om man med inflytande menar de studerandes möjlighet att påverka undervisningens uppläggning. Om en mer lärarstyrd och traditionell undervisning är förenlig med styrdokumentens intentioner om inflytande i det mål- och resultatstyrda systemet är däremot mer tveksamt.
Att det finns skillnader inom vuxenutbildningen, när det gäller förutsättningar för inflytande, är en fråga som lyfts av flera studerande. Inom
grundläggande vuxenutbildning och inom sfi upplever de studerande i
större utsträckning, än de inom gymnasial vuxenutbildning, att de kan
lägga upp studieplaner som främjar deras egna behov. Orsaken till detta
förklaras med studiemedelsbestämmelserna krav på att ett visst antal poäng skall klaras av. Även lärare påpekade att de kände sig friare att möta
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individernas behov inom grundläggande vuxenutbildning och sfi och att
det är tveksamt om studiemedelssystemet understödjer intentionerna om
individuell studietakt.

Information som förutsättning för föräldrainflytande
De intervjuade föräldrarna upplever generellt att deras kännedom om
verksamheten och utbildningen är bäst i de yngre åldrarna. Informationen från och kommunikationen med skolan, såväl muntligt som skriftligt,
minskar i takt med elevernas stigande ålder. Skolan ger successivt
eleverna ett större ansvar för att själva svara för information till föräldrarna, vilket många föräldrar inte tycker fungerar i praktiken. Föräldrarna menar också att de själva har en del av ansvaret för detta då deras
intresse att följa skolgången minskar i takt med barnens stigande ålder
utan att de egentligen vill att det skall bli så.
Föräldrars intresse och engagemang för att utöva sitt inflytande har
flera sidor. En del föräldrar uttrycker att de inte är speciellt intresserade
av hur skolan lägger upp arbetet. Andra föräldrar har i grunden samma
uppfattning, men motiverar sin ståndpunkt med att skolan får ta ansvar
för sin verksamhet då de kan den bäst. Man litar på personalens kompetens och att eleverna får den utbildning de har rätt till. ”Det är inget
starkt känt behov så länge det funkar.”
Det finns också föräldrar som ger uttryck för en stark vanmakt när det
gäller möjligheten att kunna påverka skolan. Upplevelsen är att de inte
bjuds in och inte är välkomna att vara med och diskutera innehåll och
uppläggning.
Ytterligare en kategori föräldrar menar att det är svårt att ha synpunkter om man inte är insatt och känner till förutsättningarna. Föräldrarna
menar att attityden att ”alla vet hur det är i skolan” ställer krav på skolan
att informera och ge sin egen bild. Som det nu är upplever föräldrarna
att man ofta talar från väldigt olika perspektiv. Ett möte mellan hem och
skola förutsätter att föräldrarna har en grundläggande kunskap. Mycket
som är självklart för personalen är inte det för föräldrarna. ”För att jag
skall kunna stötta mitt barn måste jag veta hur mitt barns lärare tänker…
annars blir det lätt att man undergräver istället för att hjälpa”.
Lärare beskriver föräldrars inflytande som en svår balanskonst. Styrkan
när det fungerar bra innebär ett starkt stöd både för de enskilda eleverna
och hela gruppen. En del föräldrar är så hänsynsfulla att engagemanget
försvinner. Andra kan ställa upp så till den grad att de nästan tar över, vilket även kan upplevas som krävande och ifrågasättande i enstaka fall.
Detta blir särskilt tydligt när olika individuella intressen hävdas.
Gränsdragningen mellan föräldrar och de professionella är en stän-
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digt återkommande fråga. Samtidigt som information i positiv bemärkelse handlar om att ”öppna upp” och bjuda in till dialog finns det en annan sida som innebär att lämna ifrån sig ett kunskapsövertag, eller annorlunda uttryckt, att släppa ifrån sig makt och kontroll. En del lärare och
rektorer ställer sig frågan ”hur mycket inflytande vill vi egentligen att föräldrarna skall ha? Det är ok att de framför sina synpunkter, men de måste
lita på vår kompetens”.
Trots en stor spännvidd mellan olika lärare hävdar många bestämt att
T
det är viktigt att ge föräldrarna en bas att stå på – en förutsättning för att
kunna utöva inflytande. Dialogen har dessutom ett egenvärde, eftersom
den blir en trygghet och en förebild för eleverna. Några intervjuade lärare menade att många, både föräldrar och annan skolpersonal, inte tillräckligt ser vinsten i att kunna ”uppgradera” varandras värde. Först i mötet finns det en möjlighet att konfrontera olika bilder med varandra. Från
hemmens sida finns det ofta en ”gammal” bild av skolan och från skolans
sida är fritiden, hemmen och föräldrarnas kunskap om barnen viktiga
pusselbitar som bättre borde kunna tas tillvara för att få grepp om helheten och skapa dynamik i elevernas lärande och utveckling. Intervjuade lärare önskar att man i en framtida läroplan, med det dubbla syftet att
både uppvärdera lärandet och hemmets och fritidens betydelse, tydligare
borde betona det ömsesidiga behovet av samarbete mellan hem och
skola.

Information vid val inom och mellan skolformer
Information om förskolor och grundskolor
Kommunens skyldighet att erbjuda förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg regleras i skollagen. Där framgår även vad kommunens ansvar innebär när det gäller att informera om verksamheten och syftet med denna.
Kommunen ansvarar också för att informera föräldrarna om förskoleklassens verksamhet och syfte.
Informationsskrifter eller broschyrer från kommunövergripande nivå
används i första hand för att få ut riktad information till hemmen, exempelvis inför start eller val av förskola och skola. Där förmedlas aktuell information om rätten till plats i förskola, maxtaxa, skolbarnsomsorg etc.
Endast ett fåtal granskade kommuner har satsat på en mer utvecklad information om kommunens olika förskolor. Man hänvisar ofta intresserade föräldrar direkt till den enskilda förskolan om de önskar ytterligare
information.
Flertalet föräldrar ser valet av förskola från geografiska och sociala ut-
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gångspunkter. Föräldrar vill ha närhet och att barnet skall ha kamrater
som bor i den närmaste omgivningen. Föräldrarna känner till att valet av
förskola är en rättighet, men menar att val av annan förskola än den geografiskt mest närliggande i praktiken är en omöjlighet. Däremot anser
många intervjuade föräldrar att de skulle vilja ha en mer utvecklad information om olika förskolor inom närområdet som på något sätt skulle
kunna konkurrera med varandra. Kommunens beslut om placering sker
oftast efter närhetsprincipen om det inte råder platsbrist. Föräldrarna
uppmanas att kontakta ansvarig tjänsteman om man inte är nöjd med
placeringen.
Informationen fungerar mindre väl då det gäller de nationella bestämmelserna om möjligheten att skjuta upp övergången från förskola till
förskoleklass respektive från förskola eller förskoleklass till skolår 1. Det
är endast ett fåtal kommuner som tydligt informerar om den flexibilitet
som finns för att tillgodose barns individuella förutsättningar och utveckling.
Många kommuner har under de senaste åren blivit mer tydliga i att de
vill prioritera det fria valet av skola. Man satsar ofta på broschyrer där de
enskilda skolorna får presentera sig. Det fåtal kommuner som tycker att
de olika arbetslagens profiler är viktiga att lyfta fram gör detta med ett uttalat engagemang för att elever och föräldrar skall ha ett gott underlag
när de väljer, inte bara skola, utan också arbetslag. Man menar att eleven
och föräldern i så hög utsträckning som möjligt skall kunna välja en form
som passar det enskilda barnet. Sådan information gäller oftare estetisk
profilering än pedagogik och arbetsformer.
I många mindre kommuner har man en tanke om den lilla kommunens fördelar. Politiker och tjänstemän menar att det finns naturliga förutsättningar till en nära kontakt mellan verksamhetsföreträdare, politiker och kommuninvånare. Då informationen inte uppfattas som ett strategiskt styrmedel prioriteras de begränsade resurserna till annat.
De flesta intervjuade föräldrar känner till möjligheten att få påverka
vilken skola deras barn skall gå i. Informationen har de t.ex. fått från andra föräldrar, media eller från kommunala skolkataloger eller broschyrer
där även de fristående skolorna i vissa fall presenteras. I praktiken menar
dock föräldrarna att valfriheten begränsas av praktiska skäl. Redan valet
av förskola innebär ett indirekt val av förskoleklass och skola om man är
angelägen att barnet skall få följa den ofta etablerade kamratgruppen.
Dessutom begränsar skolskjutsreglerna i praktiken valmöjligheterna då
dessa medför att familjen själva får stå för den merkostnad som kan bli en
konsekvens av skolvalet.
Även om mycket arbete återstår för att skapa en tydlig ”röd tråd” från
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förskolan till gymnasieskolan pågår i många kommuner ett arbete för att
öka förståelsen mellan de olika verksamhetsformerna. Nästan alltid finns
det rutiner för överlämnande och information mellan verksamheterna
och till föräldrarna. Trots detta finns ofta ett informationsglapp vid samtliga övergångar inom systemet. Personal från samtliga verksamhets- och
skolformer har uppgett att de har bristande eller liten kunskap om vad
som hänt eller kommer att hända med det enskilda barnet eller eleven
under tidigare och senare år.

Information om gymnasieskolan
Enligt skollagen åligger det varje kommun att informera om de nationella programmen och om möjligheten att få utbildning på specialutformade och individuella program. Av Lpo 94 framgår vidare att
rektors övergripande ansvar innebär ett särskilt ansvar för: att föräldrarna
får information om olika valalternativ, att samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning
samt att det studie- och yrkesvägledande verksamheten organiseras så att
eleverna får vägledning inför olika val och fortsatt utbildning. Studie- och
yrkesvägledarens ansvar innebär bl.a. att informera och vägleda eleverna
inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen samt att vara till
stöd för den övriga personalens insatser. Läraren skall bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning.
Vanligtvis har studie- och yrkesvägledaren en mycket stor del av ansvaV
ret för informationen inför valen till gymnasieskolan och för samtliga inslag i skolornas studie- och yrkesorienteringsprogram. Lärare anser sig
ofta vara osäkra på vad de skall ta upp och deras insatser blir därför också
begränsade.
Studie- och yrkesvägledarnas informationsinsatser har oftast en tydlig
och klar tids- och innehållsplanering. Förutom de vanligast förekommande informationsaktiviteterna, enskild vägledning, utskick av skriftlig
information, användning av Internet, besök på öppet hus och studiebesök, har en del skolor bjudit in före detta elever för att komma och berätta om gymnasieskolan. Utöver syftet att informera de yngre kamraterna tas detta tillfälle ibland tillvara av skolorna som en mer systematisk
uppföljning för att ta reda på vad eleverna tycker att de haft nytta av eller
saknat från grundskolan.
När det gäller processen inför gymnasievalet menar eleverna att informationen ofta kommer alltför sent. Detta anser även många intervjuade
studie- och vägledare som talar om valet som en mer långsiktig process
där ambitionen är att komma in tidigare i elevens undervisning för att
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beröra frågor av studie- och yrkesorienteringskaraktär.
Som exempel på svårigheter att nå fram med information kan framhållas att det fanns de elever som i intervjuerna under utbildningsinspektörernas besök framförde att de inte fått tillräcklig information eller att de behövt ta reda på mycket själva, medan utbildningsinspektörerna genom andra uppgifter fick uppfattningen att det förekommit
massiva informationsinsatser.
En del elever och föräldrar som bor i kommuner med ett begränsat utbud av gymnasieprogram uppgav att den information som givits alltför
mycket haft fokus på den egna kommunens gymnasieutbud eller det utbud som finns inom samverkansområdet. Man ansåg sig också ha fått begränsad information om fristående skolor som alternativ till såväl grundskola som gymnasieskola. Som redan nämnts finns dock andra kommuner som även informerar aktivt om de fristående skolorna.
Ett av utbildningsinspektörernas kriterier har avsett att belysa om valinformationen utgår från individens behov och intressen eller om den
har inslag av marknadsförings- och rekryteringskaraktär. Enligt vad som
framkommit i granskningen leder ”konkurrensen” mellan olika gymnasieskolor bl.a. till ökade satsningar på broschyrer som skickas ut till blivande gymnasieelever. Orsaken till den ökade konkurrenssituationen är,
enligt de intervjuade, alltfler fristående skolor och även ökad konkurrens
med grannkommunernas gymnasieskolor. En del intervjuade menar att
”det är en hård strid idag och vi måste vara med”. Samtidigt poängterar
intervjuade politiker, förvaltningstjänstemän, rektorer och studie- och yrkesvägledare att det är viktigt att vara saklig och korrekt. Studie- och yrkesvägledarna märker också av konkurrensen och anser att pressen på
dem har ökat. ”Ibland förväntas vi vara insparkare”, som en av dem uttrycker det. Eleverna har många synpunkter på den ökade konkurrensen
mellan skolorna. ”Det är mer och mer glorifiering av skolorna och svårare att veta vad som är sant”, uttrycker en elev. En annan tillägger, ”det
är mer och mer reklam av typ, kom till oss!”.

Information om eftergymnasiala studier och utbildning för vuxna
I Lpf 94 betonas att studie- och yrkesvägledning i vid mening har en stor
betydelse då den fortlöpande förändringen av arbetslivet medför nya behov av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden.
Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i
informationen till skolorna och deras elever.
Skolan skall allmänt sträva mot att varje elev kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och
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kunskaper samt aktuell information. Rektors ansvar innebär att internt
organisera den studie- och yrkesorienterande verksamheten och att
externt verka så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. Den övriga personalen skall, efter en av rektor gjord arbetsfördelning bl.a. bidra med underlag, informera och vägleda eleverna inför val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet, men även bidra till att presumtiva elever får
information om skolans utbildningar.
Vad gäller information till gymnasieeleverna om vidare studier och arV
bete ansåg många av de intervjuade eleverna att den information de fått
på skolan var tunn och bristfällig samtidigt som de fick en stor mängd information via post. Frågorna kom upp sent i utbildningen och lärarna var
endast i begränsad utsträckning informerande eller stödjande i elevens
studie- och yrkesorienteringsprocess. Orsaken till detta kan vara tidpunkten då granskningen genomfördes och att eleverna, särskilt i de kommuner som besöktes hösten 2001, hade del av sin utbildning kvar innan de
skulle söka sig vidare. En stor andel av gymnasieeleverna ansåg sig ha haft
stor nytta av Internetbaserade informationstjänster från de olika högskolorna och universiteten. Vägledarna ansåg att det fanns behov av att
stötta eleverna i att kritiskt granska den stora mängd informationsmaterial som skickas som direktreklam till elever i avgångsklasserna.
Andra vanliga informationsinsatser inför fortsatt utbildning eller yrkesverksamhet sker ofta i anslutning till dagar med arbetsmarknads- och
studieinformation som ges av representanter för både utbildningar och
branschorganisationer.
När det gäller vuxenutbildning ansvarar kommunen, enligt skollagen,
för att de kommuninvånare som har rätt till vuxenutbildning och önskar
delta i den, får det. Det åligger även kommunen att ”aktivt verka för att
nå dem i kommunen som har rätt till grundläggande vuxenutbildning
och motivera dem att delta” samt för gymnasial vuxenutbildning och
påbyggnadsutbildning att ”…informera om möjligheterna till gymnasial
vuxenutbildning samt verka för att vuxna deltar…”. Motsvarande bestämmelser finns även för sfi.
Arbetsförmedlingen och den kommunala vuxenutbildningen verkar
ha ett relativt gott samarbete där ofta Arbetsförmedlingen står för en första information om studiemöjligheter. De kommunala vuxenutbildningsenheterna har som regel aktivt arbetat med att söka upp och nå sina målgrupper med information, ibland på okonventionella sätt, exempelvis genom uppsökande verksamhet under fiske- och skotertävlingar.
Den kommunala vuxenutbildningens utbud marknadsförs eller sprids
vanligtvis genom massmedia, broschyrer och kursprogram. De stude-
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rande lyfter dels fram hemsidans betydelse för en första kommunikation
med skolan, dels de personliga kontakter de haft med studie- och yrkesvägledare och andra informatörer. Dessutom uppfattas kurskatalogen, vid
sidan om den direkta, personliga informationen, som en väsentlig informationskälla då den oftast innehåller information om såväl kurser och
program som om behörighetsregler, ansökan, studiefinansiering och om
fortsatta studier på högskola och universitet.
Allmänt sett är de studerande mycket nöjda med den information de
får. Däremot uttrycker många ett stort missnöje med hur CSN, som man
säger, ”försvårat ens lugn och ro runt studierna”. Främst är man missnöjd
med handläggningstiderna när det gäller studiemedlen samt, vilket tidigare nämnts, de gällande bestämmelserna om kraven på kurspoäng för
att få studiestöd.
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Kommunikationsprocessen i olika
informationskanaler

Målgruppsanpassning
I intervjuerna har frågor ställts om hur information anpassas till olika
målgruppers behov och förutsättningar. I enlighet med utbildningsinspektörernas kriterier som handlar om kommunikationsprocessen kan
konstateras att information som ges i form av mer personliga samtal oftast blir mer målgruppsanpassad än den kollektiva informationen.
Ett av de vanligaste svaren på frågan om målgruppsanpassning handlar om att föräldrar med barn eller elever i behov av särskilt stöd får mer
individuellt utformad information, där innehållet anpassas efter enskilda
föräldrars önskemål och behov. Ett annat vanligt svar är att tolk kan användas för kontakt med föräldrar som inte talar svenska. I en del invandrartäta områden översätts en del av den skriftliga informationen till de
mest frekvent förekommande språken. På orter där det finns en relativt
liten andel invånare med utländsk bakgrund saknas ofta detta. I allmänhet lägger de undersökta förskolorna och skolorna ner stora ansträngningar för att i dessa fall målgruppsanpassa information. Personalen förtydligar, upprepar och förenklar informationen, men menar att de
lexikala språksvårigheterna endast är en del av utmaningen.
Att språksvårigheter och olika kulturella erfarenheter ställer krav på
information och goda rutiner blir särskilt tydligt när det gäller att introducera barn, elever och föräldrar med annat modersmål än svenska. I en
av de granskade skolorna har man satsat på föräldracirklar med syftet att
utbilda föräldrar om huvuddragen i det svenska skolsystemet samt att
föra en diskussion runt den enskilda skolans arbete. Satsningen misslyckades delvis då dessa föräldracirklar nästan uteslutande lockade föräldrar med svenska som modersmål, trots att intentionerna varit de motsatta.
Skolorna erbjuder rikligt med information. Allmän information, t.ex. i
informationsblad eller på föräldramöten, ges likadan till alla föräldrar.
Bortsett från lärares information till sina egna elevgrupper är den kollek-
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tiva informationen sällan differentierad utifrån olika målgrupper och deras eventuellt olika önskemål och behov. Föräldrar menar att det därför
behövs andra insatser så att den allmänna informationen kan kompletteras med fördjupning och diskussion för dem som önskar det.
Utvecklingssamtalet fyller en del av detta behov.
En generell bild är att de olika insatserna sällan har tydliga mål. Insatserna tycks oftare syfta till ”god kontakt” än att elever och föräldrar skall
få djupare kunskap om mål, värdegrund och arbetssätt för att därigenom
kunna bli mer delaktiga i verksamheten. Det förefaller som att förskolans
och skolans pedagoger inte alltid lägger ett pedagogiskt perspektiv på
informationsinsatserna i syfte att ta tillvara den resurs initierade och delaktiga föräldrar skulle kunna vara.

Muntlig, kollektiv information om verksamheten
Den genomgående vanligaste formen för informationsspridning till föräldrar är den muntliga information som ges på klass- eller stormöten. Ibland är även elever med på dessa möten. På de flesta enheter är ledning
och personal väl medveten om betydelsen av att, vid övergångar i systemet, ge såväl föräldrar som elever en allmän bild av skolan och den kommande verksamheten. Detta sker oftast på större gemensamma möten i
början av läsåret. Då berättar rektor, ibland tillsammans med elever, studie- och yrkesvägledare och lärare, om arbetssätt, hur samverkan med
hemmen skall ske eller annat av gemensamt intresse för alla. I anslutning
till dessa större möten anordnas ofta möten för den enskilda klassen där
det ges en mer konkret information av arbetslagen eller klassföreståndaren. Granskningen visar också på att det finns klasser eller lärare som aldrig ordnar något öppet föräldramöte.
Intervjuade föräldrar pekar på den ökade betydelsen av öppet och förtroendefullt klimat ju högre upp i åldrarna man kommer. I flera lokala
rapporter menar man att föräldrarna känner sig ovana vid att i storgrupp
ställa frågor och att själva informationstillfället ofta får karaktären av
envägsinformation. Även om det ges möjlighet att ställa frågor utnyttjas
detta sällan. Detta är troligtvis en del av förklaringen till att det kan vara
svårt att locka föräldrar till föräldramöten och få ett engagemang på
dessa.
En del föräldrar uttrycker att de istället för, eller som ett komplement
till, föräldramöten uppskattar när förskolan eller skolan bjuder in till alternativa aktiviteter. Några skolor har ersatt föräldramöten och gått över
till så kallade referenskvällar eller föreläsningskvällar där allmänna ämnen eller diskussioner tas upp, ofta med inbjudna intressanta gäster. I andra exempel har skolor på ett mera konkret sätt visat hur verksamheten
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gestaltar sig i förhållande till arbetsplanen, t.ex. har enheter med yngre
barn vid några tillfällen spelat upp scener eller visat en video som på ett
bättre sätt konkretiserar innehållet i planerna. Många, både elever, föräldrar och personal, konstaterar också att sociala aktiviteter, grillkvällar
och brännbollsmatcher lockar fler föräldrar än de traditionella mötena i
klassrummet gör.
När det gäller ”traditionellt” öppet hus visar granskningen en något
kluven inställning. Vissa menar att ”dörrarna ständigt är öppna” och att
de som vill alltid är välkomna. På detta sätt får föräldrarna se den dagliga
verksamheten ”så som den är”, till skillnad mot öppet hus som alltid blir
mer konstruerat. Andra tycker att det är svårt att få dit föräldrarna och att
öppet hus då är bra eftersom ”det blir av” och föräldrarna inte heller behöver vara de ”enda” som kommer.
En intressant iakttagelse handlar om ett aktivt respektive passivt förhållningssätt till information. Så signalerar exempelvis uttrycket ”dörrarna är öppna och föräldrar är alltid välkomna” ett mer passivt sätt att
förhålla sig till föräldrars inflytande än när förskolan eller skolan med ett
tydligt syfte, till en särskild målgrupp tar aktiva initiativ.

Skriftlig, kollektiv information om verksamheten
Merparten av den information som riksdag, regering och statliga myndigheter sprider är skriftlig och har en bred målgrupp. Så har exempelvis
både riksdagen, regeringen och Skolverket hemsidor där mycket information finns att hämta för den som vet vad man vill söka.
Även hos huvudmännen och dess förskolor och skolor är det vanligt
med skriftligt, kollektivt material. Många skolor har någon sorts katalog
eller häfte med telefonnummer, elevregister, ordningsregler och någon
eller några handlingsplaner. Ett mindre antal skolor har informationsblad eller skolkataloger som kortfattat redogör för skolans mål. Däremot
är det ovanligt att olika förskolor och skolor inom en kommun har något
enhetligt informations- eller broschyrmaterial, som är avsett att beskriva
hur man vill arbeta för att nå målen och som skulle kunna användas av
elever och föräldrar för att jämföra olika verksamheter med varandra.
Detta bekräftas också av många föräldrar som upplever att de saknar sådan information. I de relativt få fall som föräldrar känner till arbetsplaner och kvalitetsredovisningar tycker de inte att dokumenten fyller
dessa behov.
Arbetsplanerna är annars ett material som relativt ofta informeras om
eller tillgängliggörs. Ett problem är att dessa från början inte är utformade för läsning av föräldrar eller elever. Man har oftast inte ställt sig frågan ”för vem och varför skriver vi det här?”. Resultatet riskerar därför att
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bli ett skolspråk som föräldrar och elever har svårt att ta till sig. Detsamma gäller den kommunala skolplanen. En del kommuner försöker
göra den lättläst och begränsa antalet mål, men den upplevs ändå svårtillgänglig. Arbetsplanerna är inte heller utformade på ett enhetligt sätt. De
kan vara både mycket omfattande eller sparsamma till sin utformning.
På grundskolenivå ersätts förskolans dagliga möten bl.a. av telefonsamtal och utvecklingssamtal, men även kontaktböcker, veckobrev,
månadsbrev, loggböcker etc. fyller en viktig informationsfunktion. Vad
som efterstävas med dessa informationskanaler är inte alltid klart uttalat.
Tydligast kanske det är när det handlar om att få ut skriftlig information
T
inför någon aktivitet, t.ex. en utflykt, då ofta en motprestation efterfrågas, matsäck, skjuts etc. För övrigt skiljer sig syftet åt beroende på vem
som skriver informationen. Så kan exempelvis rektorn skriva ett månadsbrev till hela skolan med övergripande information medan läraren i
vecko- eller månadsbrev kontinuerligt vill informera om närvaro eller
klassens arbete. I det senare fallet roteras ibland ansvaret för att skriva
mellan eleverna i klassen. Syftet kan då vara dels att synliggöra hur processen startat, fortskrider och vad den förväntas leda till för eleverna, dels
att ge föräldrarna möjlighet till insyn, engagemang etc.
I vissa kommunrapporter lyfts kontinuiteten, eller snarare bristen på
kontinuitet fram som ett problem. Att meddelanden i olika form kommer sporadiskt beskrivs som en orsak till att informationen inte alltid når
avsedd mottagare. Detta löses i vissa fall genom att mottagarbevis önskas
åter, vilket är ett enkelt uppföljningssätt man ibland använder för att kontrollera om informationen nått ut.
De olika enheternas självständighet att själva utforma sitt informationsmaterial kan både ses som en styrka och en svaghet. Styrkan är att enheterna med kort varsel kan gå ut med information om förändringar, skapa
egna informationsfoldrar etc. Dessutom ger detta en möjlighet att göra
personalen mer involverad i förskolans eller skolans utveckling. Svagheten är att samordningsvinster uteblir helt och att en del material kan få
en alltför ”oprofessionell” utformning. Förutsatt att materialet förankrades och inte blev ett hinder för självständigheten är det frågan om inte
visst material, t.ex. om mentorns roll och uppgifter eller utvecklingssamtalens utformning, skulle kunna produceras centralt i kommunen.
Detta skulle kunna ge både stordriftsfördelar och en mer ”professionell”
utformning.

IKT och andra tekniska hjälpmedel
Jämfört med informationsskrifterna och broschyrerna som riktat sänds eller överlämnas till mottagarna är hemsidorna mer att betraka som öppna
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informationskanaler, vilket kräver att de som söker information aktivt tar
sig an detta. Samtliga granskade kommuner har en hemsida. Dessa innehåller exempelvis information om den kommunala skolplanen, kvalitetsredovisningen och andra kommunövergripande angelägenheter som
kommunstyrelsens föredragningslistor och protokoll.
På många hemsidor finns utöver information om kommunens olika
förskole- och skolenheter även länkar till deras hemsidor, om sådana
finns. För granskningsområdet relevanta frågor är det vanligt med information om ansökan, behörighet, köregler etc. för såväl barnomsorg som
gymnasieskola och vuxenutbildning. Dessutom finns ofta praktisk information om terminstider, skolmatsedel, namn, adresser och telefonnummer till vissa centrala befattningshavare samt diverse länkar, exempelvis
till CSN, Skoldatanätet och Skolverket.
De granskade förskolorna och skolorna uppvisar en stor variation i användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Trots att
betydande summor under senare år satsats på detta område har man
ännu inte i någon nämnvärd utsträckning genomarbetade strategier för
hur man skall hantera den information som ges ut via Internet på kommunens hemsida och knappast alls för verksamheternas lokala hemsidor
även om mycket utvecklingsarbete pågår.
Det finns stora variationer mellan skolorna i fråga om vad man lägger
ut på nätet och hur man organiserar sidorna, vilket försvårar för en extern besökare att navigera. Det är också stora skillnader i hur ofta
webbsidorna uppdateras, hur den grafiska profilen ser ut m.m. Sällan
innehåller skolornas hemsidor information om läroplaner, skolplan, lokala arbetsplaner eller andra styrdokument. Däremot finns det i granskningen många exempel på gymnasieskolor och vuxenutbildningar som
använder sig av hemsidan som ett led i rekryteringsarbetet och flera har
också utvecklat informationsfunktionen inför val till högre utbildning.
I en del lokala rapporter beskrivs att hemsida visserligen finns, men att
denna har få besökare. Bristande tillgång till datorer och Internet i hemmen, inaktuellt eller mindre utvecklat innehåll kan vara förklaringar liksom att skolorna inte tillräckligt gör reklam för sina sidor. Lärarna är i
olika grad bekanta med Internet och känner sig inte alltid trygga med
detta forum. Flera skolor, men framförallt förskolor, har för närvarande
ingen möjlighet att ha en hemsida eller ens ansluta sig till Internet. Orsakerna är flera och kan bottna i dåligt utbyggd teknik, begränsade resurser
för att investera i utrustning och utbyggnad samt begränsad kunskap och
kompetens i personalgruppen att använda det nya mediet.
I många av de granskade kommunerna har såväl samtliga lärare som
elever egna e-postadresser. Olika e-post- och digitala konferenssystem har
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ersatt mycket av den muntliga information som tidigare givits på olika
personalmöten vilket ibland lett till en effektivisering av mötena. I flera
kommuner använder man sig av centralt anordnade konferenssystem
som effektiva informations- och kommunikationsverktyg, ofta bestående
av ett internt nätverk som alla elever och personal har tillgång till. I satsningarna ingår såväl utbildning för elever och personal som utökning av
antalet datorer. Däremot är det ovanligt att man under år F-9 använder epost eller andra Internetmiljöer för kommunikation med eleverna. Detta
blir mer vanligt på gymnasieskolan och än mer vanligt inom vuxenutbildningen. Mycket av denna utveckling verkar dock bygga på att det finns lärare som är både intresserade och kompetenta i användandet av mediet.
Samtidigt har det för vuxenutbildningens del varit en möjlighet att nå ut
med utbildningen till delvis nya eller svårnådda målgrupper. De brister
kring den elektroniska kommunikation som de intervjuade lyfter fram
handlar om möjligheten att kunna ställa frågor och få till stånd en dialog.
Intern-TV är ett annat exempel på tekniska hjälpmedel som framförallt på en del gymnasieskolor och vuxenutbildningar används för att förmedla daglig information.

Formella kanaler för information och inflytande
I grundskoleförordningen anges att formerna för samverkan mellan olika
intressegrupper inom en rektors arbetsområde skall utvecklas med beaktande av de lokala förhållandena. I varje klass eller undervisningsgrupp
skall eleverna ges tillfälle att behandla frågor som är av gemensamt intresse. Den närmare utformningen skall anges i skolans arbetsplan, som
också skall utarbetas under medverkan av både elever och deras vårdnadshavare.
Till skillnad mot grundskolans något ”friare” bestämmelser anges i
gymnasieförordningen krav på olika samverkansorgan. För varje klass eller motsvarande skall det finnas ett klassråd och vid varje gymnasieskola
skall det finnas en skolkonferens. Skolkonferensen skall behandla vissa
frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte,
samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och
elever. För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen skall
det finnas en arbetsplan. Denna skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig berörd personal samt representanter för eleverna.
Begreppet klassråd uppfattas både som en form för samverkan och för
informationsspridning. Ofta läggs tonvikt på mer formella rutiner med
dagordning, ordförande och sekreterare. Uppenbart förekommer klassråd i olika utsträckning, men i många fall med avsaknad av regelbundenhet. En förklaring till detta är att tid för klassråd ofta ligger vid sådana
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tidpunkter, t.ex. i slutet av skoldagen, att den inbjuder till att korta av dagen eller helt hoppa över mötet.
Skolornas elevrådsverksamhet upplevs i många fall som mycket anonym. Få elever uttrycker spontant att elevråden är ett forum för diskussion om skolans verksamhet. Elevrådets legitimitet är också i hög grad beroende av hur det betraktas eller behandlas. Tidigare har exempelvis
nämnts att elevrådslokalernas placering och tid för möten ger signaler
om vilken syn man har på elevrådsverksamheten och hur den värderas.
I anslutning till elevrådens verksamhet har några av de granskade
kommunerna gjort särskilda satsningar i syfte att utveckla elevernas kunskaper i demokratiarbete. Ett sätt att få många elever delaktiga är att
skapa fler råd, t.ex. matråd, rastråd, schemaråd, kulturråd och idrottsråd.
Syftet med dessa satsningar har varit att öka elevernas intresse för skolans
olika aktiviteter och att ge dem möjlighet att påverka dessa.
Motsvarande problem avseende mandat- och legitimitetsfrågor finns
även när det gäller formella inflytandeformer för föräldrar. Vilken föräldrarnas roll är i råden och vad som förväntas av dem är både varierande
och, många gånger, otydligt uttryckt. Detta är säkert en bidragande förklaring till att det kan vara svårt att motivera föräldrar att delta.
Rapporterna ger en splittrad bild av vilken betydelse föräldraråd och
skolråd har för inflytande och delaktighet. I en del skolor verkar råden
vara verksamma och fungera som en brygga mellan skola och hem. Både
föräldrar och personal uttrycker då att de statliga och lokala styrdokumentens intentioner om dialog verkligen kommer till tydligt uttryck. I andra fall är intresset mycket ljumt, både från skolans sida och
från föräldrarnas.
Ofta har föräldrarepresentanterna i föräldraråd och skolråd till uppgift att ta fram frågor till mötenas dagordning, föra en kontinuerlig dialog med övriga föräldrar i klassen samt föra ut viktiga meddelanden till
dem. Detta förutsätter att representanterna får information både från andra föräldrar och från skolledning. Att kommunicera denna information
kräver både tid och sortering. Ibland sprids informationen från dessa
sammanträden i form av ett protokoll som långt ifrån alla tar del av. Frågornas karaktär spelar också en viktig roll. Mer övergripande frågor som
skolgårdens utformning m.m. verkar vara frågor som dominerar. När det
gäller frågor som mer berör elevers situation i skolan går ofta föräldrar
förbi rådet och samtalar direkt med lärare eller rektor. En annan viktig
faktor är naturligtvis hur skolan driver arbetet i rådet och hur man visar
att dess verksamhet har betydelse för elevernas situation. Det finns i
granskningen exempel på föräldraråd som tagit på sig ”tystnadsplikt” och
fungerar som stöd till enskilda föräldrar som har behov av det.
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Intrycket är generellt att de fristående skolor, som arbetar efter en särskild pedagogisk inriktning som t.ex. Montessori, Waldorf eller Freinet,
tycks ha ett närmare samarbete mellan personal, elever och föräldrar.
Man verkar också lägga ner mer tid på att förklara och konkretisera hur
de lokala verksamhetsmålen hör ihop med undervisningen. Däremot är
det inte mer självklart i de fristående skolorna än i de kommunala att
detta arbete relateras till de nationella styrdokumenten.

Utvecklingssamtal
För grundskolans och gymnasieskolans elever skall lärare respektive rektor se till att samlad information om elevens kunskapsutveckling och
studiesituation ges vid utvecklingssamtalet. För gymnasieelever gäller att
den individuella studieplanen skall utgöra grund för samtalet.
Kommunikation och dialog utgör enligt det tidigare redovisade synsättet en central utgångspunkt för olika aktörers möjlighet till delaktighet
och inflytande. Utvecklingssamtalet är det forum som oftast refereras till i
detta sammanhang. I detta möte skall elever, föräldrar och personal mötas för att föra samtal bl.a. kring elevernas sociala och kunskapsmässiga
utveckling.
Utöver de förhoppningar som sätts till utvecklingssamtalet finns i
många skolplaner formuleringar om att åtgärdsprogram, portfolio och
individuella utvecklingsplaner skall fungera som ”redskap” för att synliggöra, dokumentera och därmed ge vägledning för den fortsatta utvecklingen. Så har t.ex. många skolor och några kommuner påbörjat ett arbete med någon form av individuella utvecklingsplaner.
I förskolan är det vanligt att utvecklingssamtal förbereds med hjälp av
dokumentation i form av film, foton, barnens egna arbeten, observationer och i något fall intervjuer med barnen. Föräldrar får ibland besvara
något slags formulär som en förberedelse inför mötet. Den framtagna dokumentationen samlas sedan ofta i en pärm, mapp, portfolio eller motsvarande. Förskolans personal menar att de ser detta som ett nödvändighet för att kunna följa utvecklingen och för att kunna kommunicera den
till föräldrarna.
Utvecklingssamtal genomförs på de aktuella grundskolorna på många
olika sätt. Detta varierar från skola till skola men också mellan
arbetslagen och de enskilda lärarna. Det gäller skillnader såväl i genomförande som i förberedelser. Någon gemensam strategi finns sällan uttalad. Barn och föräldrar deltar alltid tillsammans. Lärare som undervisar i
år 7-9 menar att genomförandet av utvecklingssamtalen kompliceras i
och med ämneslärarsystemet. De olika undervisande lärarna ger sin respektive information, vilken kan variera mellan olika kollegor. Sedan är
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det mentorerna eller klassföreståndarna som har ansvar för samordning
och överföring av informationen.
I år 7-9 och på gymnasieskolan är det vanligt med ett slags mentorssystem där klassen är uppdelad på två lärare som i och med denna lösning får ansvar för en mindre grupp elever. Ofta finns det en schemalagd
mentorstid eller klassmötestid där lärare och elever kan gå igenom elevens studiesituation. Många skolor har också en ”individuell studietid” där
eleven självständigt, men med möjlighet till handledning, kan ta igen eller förbättra något i sitt lärande. Huruvida mentorskapet skiljer sig åt
från det gamla klassföreståndarskapet varierar stort mellan olika skolor
och olika lärare. De flesta granskade skolorna har infört mentorskap som
begrepp, men mer uttalade tankar kring vad funktionen innebär och vilket innehåll mentorstiden skall fyllas med är på många håll ännu under
utveckling.
I stort sett verkar grundskolornas föräldrar nöjda med hur utvecklingssamtal genomförs. De tycker att de får en bra bild av sitt barns studiesituation. Kritiken handlar om att samtalen ibland kännetecknas av envägskommunikation, att samtalen inte tillräckligt tydligt relaterar till mål
och måluppfyllelse, att lärarnas omdömen är alltför kortfattade samt att
långt ifrån alla samtal dokumenteras och följs upp vid senare tillfälle. Andra synpunkter handlar om att samtalen ibland kommer för sent på terminen och att samtalen i grundskolans senare år mer får en karaktär av
betygssamtal. Utifrån ett föräldraperspektiv är det svårt att kunna hjälpa
sitt barn om man har för kort tid på sig fram till betygssättning. Det finns
elever som beskriver utvecklingssamtalet i positiva ordalag med en känsla
att de ”äger” sitt lärande. Andra elever klagar över att de inte kontinuerligt informeras om sina studieresultat och menar att de går till
utvecklingssamtalen med en känsla av att inte veta vad som skall komma.
Samtidigt som utvecklingssamtal av många intervjuade lärare beskrivs
som en möjlig metod för att få elever och föräldrar mer involverade i
verksamheten finns det också många frågor som handlar om hur väl förankrade dessa ”instrumentella” och läroplansstyrda aktiviteter är. Det
finns i undersökningen exempel på lärare som sagt: ”detta har vi blivit
tvingade till”. Ibland har också framskymtat en uppfattning om att
utvecklingssamtalet i första hand är till för elever som riskerar att inte
uppnå målen, vilket är ett främmande synsätt utifrån ett läroplansperspektiv. Detta synsätt är vanligast i gymnasieskolan, men förekommer
även i grundskolan.
Gymnasieskolorna uppvisar en mycket splittrad bild då de inte tidigare
har haft ”riktiga utvecklingssamtal”. Alla gymnasieskolor har ännu inte tagit till sig detta arbetssätt för att skapa dialog och på flera skolor finns

52

inte ett organiserat utvecklingssamtal per termin. Istället är det mera vanligt att mentorn och eleven ”tar tillfället i akt” och har ett samtal. Flera
gymnasieskolrektorer anser att det finns ett behov av utbildning för
mentorerna.
Innehållsmässigt finns också brister på grund av att eleven inte har
haft någon större möjlighet att förbereda sig på vad man skall ta upp.
Föräldrar inbjuds inte och får inte heller någon motsvarande information som eleverna har fått. Men det finns flera gymnasieskolor som organiserar utvecklingssamtal där föräldrar inbjuds. De flesta gymnasieskolor
har däremot i någon utsträckning individuella studieplaner, men det är
osäkert även vad dessa skall innehålla. Några är som ett slags studiekort
där elevens kurser och poäng dokumenteras. Dessa används ofta för att
planera studierna i förhållande till fortsatt utbildning men mer sällan
som underlag för en diskussion i förhållande till mål och måluppfyllelse.
Ett annat problem kring de individuella studieplanerna handlar om
oklarheter kring ansvarsfrågan. I ett exempel hänvisar olika aktörer till
varandra. En elev uttryckte sin egen osäkerhet med orden: ”egentligen
skall vi vara ganska involverade själva – tror jag”.
I stort sett tycks alla studerande inom komvux och sfi ha en nära kontakt med sina lärare. Några direktiv om utvecklingssamtal, motsvarande
dem för förskola, grundskola och gymnasieskola, finns inte men ofta har
de studerande planerat sina studier i enskilda samtal tillsammans med sin
mentor, lärare eller studie- och yrkesvägledare. I de flesta rapporterna säger sig de studerande få en fortlöpande information om studieresultaten.
Däremot kan konstateras att individuella studieplaner inte heller inom
vuxenutbildningen förefaller användas som ett redskap för att synliggöra
utveckling och resultat.
En del lärare inom vuxenutbildningen upplever att samtalen med de
studerande kan vara svåra och att det ibland finns behov av kurators- eller
psykologhjälp. I sammanhanget nämns också hur svårt det är att förklara
med ord när eleven inte alltid ”har språket med sig”.

Elevers upplevelse av informationen och kommunikationen
på skolan – några enkätresultat
Enkätfrågorna berörde, förutom informationsfrågorna, också vissa bakgrundsfaktorer, allmänna förutsättningar för arbetet på skolorna samt
den egna värderingen av självtillit och motivation (elevenkäten), respektive hur framgångsrikt arbetet uppfattades (lärarenkäten).
Lärarna fick bedöma den egna skolans effektivitet vad gäller
informationshanteringen. Frågor som ställdes var bl.a. ”hur bra är personalen på Din skola… att få eleverna att hjälpa varandra att sprida infor-
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mation om läxor, tider etc.? … att effektivt få ut information till alla föräldrar om förändringar i skolarbetet?”. Bedömningen var ganska optimistisk med 65-80 procent positiva till den egna effektiviteten. En svag punkt
var enligt lärarnas uppfattning skolornas förmåga att överföra information om elever vid flyttning mellan skolor.
Uppfattningar om verkligheten är inte med säkerhet verkligheten som
den ser ut. Enkätanalysen bygger på antagandet att skolors personal ofta
på ett bra sätt kan skatta effektiviteten i verksamheten. Ett par frågor med
likartat innehåll ställdes till både lärare och elever i grundskolorna. Genom dessa finns en möjlighet att studera om uppfattningarna överensstämde då det gällde effektiviteten i informationshanteringen på de respektive skolorna. Enligt analyserna fanns det få avvikelser mellan elevernas och lärarnas uppfattningar på 17 av skolorna. På de återstående sju
skolorna både överskattade och underskattade lärarna effektiviteten jämfört med eleverna.
Som indikatorer på elevers inflytande och informationens funktion
för att påverka och styra arbetet på skolorna ställdes frågor om ordningsregler och det genomslag de får. Trots att 63 procent av eleverna ansåg
att reglerna var lätta att förstå tyckte endast 17 procent att många elever
brydde sig om dem. Därtill tyckte bara 19 procent av eleverna att de
vuxna på skolan tillämpade ordningsreglerna på samma sätt. 41 procent
ansåg att ordningsreglerna hade diskuterats, men så få som 25 procent av
eleverna upplevde att de haft inflytande över hur de utformats.

Diagram 1. Andel positiva elever i grund- och gymnasieskola till några olika påståenden om
ordningsregler.
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Som indikatorer på hur kommunikationen fungerar mellan elever
och lärare ställdes frågor till eleverna om samtal och samtalsklimat. Endast mellan 39 och 48 procent av eleverna i grund- respektive
gymnasieskolorna ansåg att samtalsklimatet var bra på den egna skolan.
De upplevde i ungefär samma låga utsträckning att det fanns någon att
vända sig till då man var missnöjd med något, att det fanns mötesplatser
för samtal samt att de fick gehör för framförd kritik. Ännu mer negativa
svar gav dessa ungdomar på frågan om det fanns tid för diskussioner mellan vuxna och elever. De vuxenstuderande var i högre grad nöjda i dessa
avseenden.

Diagram 2. Andel elever i olika skolformer som är positiva till skolans rådande samtalsklimat.
Måtten utgörs av sammanslagna medelvärden på flera delfrågor.
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Kommunikationsaspekter relaterade till det mål- och resultatstyrda systemet värderades av eleverna via flera enkätfrågor. Eleverna ombads att ta
ställning till olika påståenden om lärares insatser. 51 procent av eleverna
ansåg att de flesta lärare går igenom kursplaner och klargör vad ämnena
handlar om. Något fler (58 procent) tyckte att de flesta lärare gav klara
besked om vad eleverna behövde klara för olika betygsnivåer. Mellan 50
och 54 procent tyckte att flertalet lärare gav bra kommentarer om uppsatser, egna arbeten och provresultat men färre (41 procent) ansåg att de
fick bra tips om vad de bör jobba mera med. I likhet med vad som framkommit i intervjuerna pekar dessa svar på att elevernas upplevelse är att
många lärare ej tillräckligt samtalar om lärandet i termer av mål, läroprocesser och resultat.
Elevernas inställning till några olika påståenden om lärarinsatser
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Diagram 3. Andel positiva elever i samtliga skolformer till påståenden om olika lärarinsatser.
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Utvecklingssamtalet är, enligt enkätresultaten, en mycket central informationskanal. Exempelvis uppgav 78 procent av eleverna att deras föräldrar gärna deltar i utvecklingssamtalet. Ca 60 procent ansåg att de själva
kan lägga fram sina åsikter om skolarbetet eller styra samtalets inriktning.
Däremot tyckte eleverna att det är mindre vanligt (40 procent) att samtalen handlar om deras egna intressen och framtida liv. Trots att enkätresultaten ger indikationer på att samtalen i första hand berör skolarbetet är det så få som 20 procent av eleverna som uppgav att de som förberedelse inför utvecklingssamtalet går igenom vad de gjort i olika ämnen.
Det är också värt att notera att endast 43 procent tycker att de har nytta
av de synpunkter de får om skolarbetet. Vidare menar 50 procent av
eleverna att läraren förklarar så att de förstår varför de får ett visst betyg.
Andel positiva elever i grund- och gymnasieskola till påståenden om
utvecklingssamtal
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Diagram 4. Andel positiva elever i grundskola och gymnasieskola till olika påståenden om
utvecklingssamtalet.
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Bland enkätfrågorna ingick flera frågor som berörde information
som underlag för val till och inom skolor. Dessa frågor kan ses som
indikatorer på om informationen fungerar för att elever och deras föräldrar skall kunna ta tillvara sina olika rättigheter som är förknippade med
att välja utbildning. Exempelvis ansåg endast 40-48 procent av
gymnasieeleverna att de fick bra information om vilka skolor de kunde
välja mellan och ännu färre hade diskuterat frågan med sina föräldrar.
För grundskolans elever i år 9 är motsvarande siffror lägre, men detta
kan nog ändå inte betraktas som särskilt anmärkningsvärt då eventuella
grundskoleval oftast görs betydligt tidigare.
Låga positiva värden har även information om den egna skolans kursutbud. Av eleverna i år 9 ansåg 50 procent att de fått bra information om
kurser och ämnen. I gymnasieskolan är siffran ännu lägre, mindre än 40
procent. Vidare bör noteras att endast 31 procent av eleverna i grundskolan och 11-13 procent av eleverna i gymnasieskolan ställer sig positiva till
påståendet att deras föräldrar känner sig välinformerade från skolan.
Studerande inom den kommunala vuxenutbildningen är mer positiva
än elever i grund- och gymnasieskola till den information som nya elever
får om hur olika saker på skolan fungerar.
Andel positiva elever till några informationspåståenden
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Diagram 5. Andel positiva elever i samtliga skolformer till några påståenden om informationshanterandet.
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Av enkätsvaren framgår i övrigt, beträffande vilka informationskanaler
eleverna använder för informationssökning inför utbildningsval, att endast 21 procent av grundskoleeleverna använder skolornas och kommunernas hemsidor. Däremot uppgav en betydligt större andel av
gymnasieeleverna (50-60 procent) att högskolornas och universitetens
hemsidor innehåller användbar information för vidare studier. Den begränsade användningen av hemsidorna väcker frågor om exempelvis
informationens innehåll, struktur och tilltänkta målgrupper. Den låga
värderingen av skolornas och kommunernas hemsidor kan även ställas i
relation till vanan att ”surfa på nätet”. Enligt svaren på en enkätfråga var
närmare hälften av ungdomarna i år 9 uppkopplade på Internet minst
två timmar per vecka. Bland gymnasieungdomarna var motsvarande andel 40 procent och bland vuxenstuderande 30 procent.
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System för Information

Statens informationshanterande – några centrala aktörer
Riksdag och regering informerar om utbildningssystemet genom offentliga tryck och olika skrifter. Både riksdag och regering har hemsidor. Av
Utbildningsdepartementets hemsida framgår bl.a. att ett Nyhetsbrev ges
ut tre gånger per år. I detta presenteras viktiga beslut och projekt som berör Utbildningsdepartementets verksamhetsområde.
Att Skolverket är den skolmyndighet som har det mest omfattande ansvaret för de granskade skolformerna återspeglas i intervjuerna med
elever, föräldrar och personal. Utöver Skolverket är det endast en annan
myndighet som återkommande nämns i intervjuerna, nämligen Centrala
Studiestödsnämnden (CSN). CSN är en viktig aktör för dem som studerar med studiestöd. Av hemsidan framgår att man för att förbättra informationen till de studerande har satsat på så kallade vidareinformatörer.
Som ett led i den satsningen har man bildat ett informationsnätverk bestående av en informatör i varje region samt informationsansvariga på
varje kontor.
Skolverkets informationsverksamhet har vuxit kraftigt de senaste fem
åren. Utvecklingen har gått från att distribueraa information mot en utveckling där dialog och kommunikation
n betonas.
När det mål- och resultatstyrda systemet infördes riktade Skolverket
sin information till regeringen och skolhuvudmännen. Informativ styrning
var ett centralt begrepp, men även återkoppling, återföring, kunskapsspridning och kunskapsstyrning var förekommande begrepp. Grundtanken
var att staten skulle stödja kommunerna i deras informationsarbete genom att förse huvudmännen med kunskaper och information. En annan
grundtanke var att informationen inte skulle vara normativ, utan mera
fungera som ett underlag för diskussion och reflektion för att möjliggöra
utveckling.
I regeringens utvecklingsplan 1997 markerades att Skolverket i högre
utsträckning skulle rikta sina insatser direkt till pedagoger, bli mera offensiva och synliga i debatten och även vara mer värderande. Skolverket
utvecklade därefter sin kommunikationspolicy där det bl.a. fastslogs att
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ny teknik skulle användas för att göra verkets information mer tillgänglig
och att pedagoger skulle tillföras som ytterligare en målgrupp. Dessutom
lades fast att elever, föräldrar och allmänhet kan vara ytterligare målgrupper. Som ett led i att göra verkets kunskaper och resultat synliga för
allmänheten och att påverka debatten inledde Skolverket även ett arbete
för att utveckla kontakterna med massmedia.
”Grundpaketet” av informationskanaler som i nuläget används är Skolverkets tryckta Nyhetsbrev, det elektroniska nyhetsbrevet, hemsidan, rapporter, referensmaterial, kommentarmaterial, allmänna råd, styrdokument, monografier (forskningsbaserade kunskapsöversikter), temabilder, populärversioner av rapporter, trycksaker, pressmeddelanden,
presskonferenser, debattartiklar, annonser samt mässor.
Skolverket arrangerar även selektiva seminarier, konferenser och möten. Därtill fyller de olika webbplatserna viktiga informationsfunktioner.
Utöver den egna hemsidan kan exempelvis nämnas Utväg och Skoldatanätet. Bortsett från massmediala genomslag är www.skolverket.se den
mest publika kanalen med 40 000 träffar på startsidan varje dag. Skolverkets serviceskyldighet innebär dessutom att ett stort antal förfrågningar besvaras via telefon och e-post.
Ansvarsfördelningen mellan stat och huvudman innebär att det är huvudmannen som har huvudansvaret för att informera brukarna. Skolverket har vid några tillfällen gjort ”avsteg” från den generella policyn
och tydligt via broschyrer riktat information direkt till elever och föräldrar.8 Några motiv till dessa åtgärder har varit: att upplysa om väsentliga
förändringar på nationell nivå (t.ex. förskolans övergång till Skolverket
och införandet av förskolans läroplan, Lpfö 98), att upplysa föräldrar om
angelägna rättigheter (rätten till stöd) vilket samtidigt kan stimulera till
utveckling inom området, att rätta till uppenbara brister (t.ex. egna
utvärderingar som visat att informationen om särskolan inte fungerat tillfredsställande), att utifrån ett uttalat önskemål från eleverna via
elevorganisationerna ge ökad kunskap inom området elevdemokrati och
slutligen att via en broschyr informera om tillsyn för att på så sätt nå ut
med information om Skolverkets roll i systemet och vad Skolverket kan
bistå med.
Skolverket följer upp sina informationsinsatser på olika sätt. Exempelvis har användarundersökningar genomförts för att se hur olika målgrupper söker information via webben. Vidare har läsarundersökningar
av Nyhetsbrevet såväl som av andra publikationer genomförts. Frågorna
8
Se exempelvis broschyrerna: Förskolan är till för ditt barn – En broschyr om förskolans läroplan, Växa och
lära – barns rätt till stöd i fförskola, ffritidshem och skola, Teknikprogrammet
p g
– roligare,
g
smartare, enklare, Särskolan - en skola för mitt barn, Är skolan som du vill ha den? och Du kan påverka mer än du tror.
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har bl.a. gällt om mottagarna har läst, vilken uppfattning de har om materialet samt vilken betydelse informationen har haft vad gäller att sprida
kunskaper, ge inspiration och förändra attityder. Massmediaanalyser har
syftat till att ta reda på vilket genomslag Skolverket har i massmedia, i
vilka olika typer av media samt på vilket sätt verket framtonar. Ett par andra exempel där effekter sökts efter Skolverksinsatser som gjorts ”öga
mot öga” är dels kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av konferenser, dels försök att mäta effekter efter olika insatser.
När RRV (rapport 2001/02:13) gjorde en extern granskning av Skolverket konstaterades bl.a. att ”antalet rapporter från Skolverket har fördubblats. Undersökningar visar att det är tveksamt om rapporterna har
nått sina målgrupper”.

Huvudmännens informationshanterande
Att beskriva de granskade huvudmännens, förskolornas och skolornas informations- och kommunikationssystem är inte enkelt. För det första
finns det en stor variation inom och mellan de olika huvudmännens
ansvarsområden. För det andra är det som finns resultatet av mer eller
mindre aktiva ställningstaganden. Därmed finns det många gånger olika
tolkningar och beskrivningar av detta, även vid beskrivning av samma fenomen.
Generellt, och mycket förenklat, skulle granskningsresultatet kunna
beskrivas på följande vis. Skolledningen eller motsvarande har ett ömsesidigt informationsutbyte med respektive förvaltningar och nämnder. Skolledningen har i sin tur regelbundna möten med t.ex. utvecklingsledare
och arbetslagsledare. Arbetslagsledarna kommunicerar med sina arbetslag. Skolledarna kan även delta i större föräldramöten som handlar om
flera klasser, hela skolan eller när nya elevgrupper skall tas emot. Mer
preciserad information ges på föräldramöten, utvecklingssamtal,
mentorsmöten etc. av klassföreståndare och mentorer som träffar sina
klasser och föräldrar. Utvecklingssamtal är centrala som mötesplatser för
hem och skola fram till gymnasienivå. Där får föräldrakontakten en mer
undanskymd plats. Studie- och yrkesvägledaren har en viktig funktion i
överlämnandet mellan skolformer och framför allt när det gäller frågor
om val.
Detta är en generell beskrivning av kommunikationssystemet för skolverksamheten i de flesta undersökta kommunerna. För att ett hierarkiskt
system av detta slag skall fungera, krävs dels kunskap om hur det ser ut,
dels kompetens och förmåga att använda det.

62

Huvudmännens och enheternas lokala mål och planer
Information och inflytande
En analys av de granskade huvudmännens skolplaner visar att de flesta
innehåller många målformuleringar som indirekt ställer krav på ett fungerande informations- och kommunikationssystem. Däremot är det betydligt mindre vanligt att informations- och kommunikationsområdet direkt
omnämns eller särskilt pekas ut. I de fall det förekommer handlar det
främst om specifika frågor, exempelvis att det skall finnas service i form
av information och tillgänglighet eller att brukarna skall informeras om
sina rättigheter och skyldigheter. I vissa skolplaner uttrycks dock ett synsätt där man betraktar information som en metod för att nå andra mål.
Det vanligaste av dessa mål handlar om inflytande.
Även om själva syftet med inflytande sällan är tydligt uttalat och konkretiserat i skolplanerna blir det i någon mån tydligare i de formuleringar som handlar om det som tidigare kallats demokratiperspektivet.
Formuleringar som ”att stärka värdegrunden och demokratin, det personliga ansvaret och medansvar” indikerar att syftet är att fostra aktiva
och ansvarstagande människor både på individ- och samhällsnivå. Ofta
ges även konkreta direktiv om formella former för detta. I en mening blir
också inflytandefrågorna mer lätthanterliga på detta sätt, i och med att
formen blir ett sätt att säkerställa att det finns naturliga fora för ändamålet.
I de granskade skolplanerna ges många exempel på olika organisatoriska konstellationer för elever, föräldrar, personal och politiker, både var
för sig och tillsammans. Listan kan göras lång: klassråd, elevråd, programelevråd, ungdomsråd, skolråd, skolenhetsråd, förvaltningsråd, brukarstyrelser, lokala styrelser, arbetsenhetsråd, arbetslag etc. I de flesta formuleringarna framgår att målet med de olika rådens verksamhet är att öka
elevers och föräldrars inflytande. Varför inflytande är viktigt och vilka frågor som kan behandlas i de olika råden är däremot sällan närmare preciserat.
Målen om lärande, tidigare kallat det didaktiska perspektivet, kan
grovt delas in i två kategorier, de som uttrycker kollektiva respektive individuella mål. I målen med en kollektiv karaktär uttrycks att elever och
föräldrar skall ha inflytande över, känna sig delaktiga i och reellt kunna
påverka såväl pedagogiska som praktiska frågor. Sådana frågor kan
handla om verksamheternas inriktning, planering och utformning liksom
om det som händer på skolan generellt. De mer individuellt riktade
målsättningarna handlar exempelvis om att ”eleven skall ges möjlighet att
utöva inflytande samt tillåtas att ta egna initiativ och ansvar för det dag-
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liga arbetet”.
Det synsätt som genomgående uttrycks innebär att eleverna skall vara
aktiva och initiativtagande. Strävan är att eleverna skall ges möjligheter
att ta ansvar för och ha ett verkligt inflytande över skolarbetet. Honnörsord som respekt, öppenhet och lyhördhet är vanligt förekommande i
strävan att skapa möten som kan främja lärandet. Samtal om mål och
måluppfyllelse skall kunna diskuteras i ett utvecklingssyfte. Utgångspunkten är det enskilda barnets eller elevens förmåga att ta ansvar för sitt eget
lärande. Lärarens huvuduppgift är att leda och stimulera eleverna i olika
lärandesituationer, så att de kan vara delaktiga och aktiva i att sätta mål,
planera, genomföra och utvärdera lärandet. Adekvat information blir en
förutsättning för att nå dessa mål.

Organisation för kommunikation och lärande
Nära skolplanernas mål och direktiv om ett formaliserat inflytande ligger
skrivelser om organisatoriska eller andra praktiska lösningar för att skapa
en öppen, kommunikativ, och inte minst, en bra och attraktiv verksamhet. Relevant är då dels att nämna mentorns och arbetslagets roller, dels
formuleringar om samsyn, samarbete och samverkan, såväl inom och
mellan förskolor och skolor som mellan dessa och det omgivande samhället.
Arbetslagets funktion kan utgöra ett bra exempel på en organisatorisk
lösning dit stora förhoppningar ställs när det gäller att skapa förutsättningar för samarbete och i förlängningen en större helhet i elevernas lärande. Trots den gemensamma benämningen finns det dock i praktiken
en stor variation. Somliga arbetar efter mer traditionella metoder och
arbetslagen utgör närmast en sorts administrativa enheter. Andra har utvecklat ett avancerat och ämnesövergripande samarbete där arbetslaget
är den naturliga utgångspunkten och mötesplatsen för dialog. Utöver arbetslaget som organisatorisk modell finns motsvarande tankegångar även
när det gäller organiserandet av skolor, som ofta görs i vertikalt sammanhållna enheter utan hindrande ”stadier”.
Det som eftersträvas med de olika praktiska och organisatoriska lösningarna är att dessa skall understödja kontinuitet i lärandet och möjliggöra en demokratisk värdebas inom och mellan skolformer. Vanligt förekommande formuleringar i skolplanerna handlar om att demokrati och
inflytande skall vara en röd tråd genom systemet, att verksamheten skall
vara ett exempel på en väl fungerande demokrati och inte minst vikten av
samsyn, kontinuitet och progression när det gäller elevers lärandeprocesser. Centralt i samtliga dessa målformuleringar är information, exempelvis konstateras att det utan adekvat information finns små möjlig-
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heter till reellt inflytande. Av denna anledning fastslås att skolan aktivt
måste informera om olika väsentliga frågor och vara lyhörd och stödja engagemang.

Ansvar och kompetens
Inom informationsområdet har det i de granskade kommunerna endast i
undantagsfall gjorts några resursmässiga satsningar som varit särskilt avsedda för förskola och skola. På kommunövergripande nivå finns det visserligen i flera kommuner särskilda tjänster, informationsenheter eller
motsvarande. Dessa funktioners uppgifter handlar dock främst om att
marknadsföra kommunen utåt samt att ge aktuell och saklig information
om kommunala beslut och dess konsekvenser till kommunens medborgare, antingen i pappersbaserad form, via hemsidan eller via massmedia.
Det stöd och den kompetens på informationsområdet man har tillgång till inom förskole- och skolsektorn är ofta IKT-ansvariga som på
olika sätt ombesörjer uppläggning och uppdatering av de hemsidor som
alla kommuner har. Större kommuner har dessutom ofta en centralt placerad tjänsteman som kan bistå barn- och utbildningsförvaltningar mer
konsultativt när det gäller informationsfrågor.
Vanligtvis administreras information i samband med ansökan om plats
V
till förskola och skolbarnsomsorg, samt information om taxor och regler,
från central förvaltning. Även barnavårdscentralen liksom den administratör, som i en del kommuner är första kontakten för föräldrar som vill
ha sina ha barn inom förskolan, kan sägas utgöra särskilda resurser för information.
Endast någon enstaka granskad kommun lyfter fram i sin skolplan att
man satsar på kompetensutveckling i informationsfrågor. Antalet kommuner som har observerat behovet är större, men vanligast är att det ej
nämns överhuvudtaget. En kompetensutveckling som berör informationsfrågor och som bedrivs i många kommuner handlar om att stärka i första
hand lärarpersonalen i att arbeta med utvecklingssamtal, elevinflytande
och dokumentation. Det senare innebär konkret ofta arbete med individuella utvecklingsplaner eller portfolio. Genom de möjligheter som därigenom ges, att tydligt kommunicera utvecklingen med eleven och föräldrarna, vill man uppnå engagemang, delaktighet och ansvarstagande. I de
skolor där det finns elever med dubbel kultur- och språktillhörighet ställs
extra stora krav på kommunikation. Även här sätter man stora förhoppningar till portfolio. Förhoppningen är dessutom att denna dokumentation skall medföra att man inte tappar så mycket information vid övergångar och skolbyten. Exempel på annan kompetensutveckling med
koppling till granskningsområdet omfattar satsningar på problembaserat
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lärande (PBL), IKT och inom vuxenutbildningen distansstudier.
Skolledningen kan allmänt, när det gäller verksamheten, beskrivas som
”spindlar i nätet”. I styrdokumenten markeras de formella skillnaderna
mellan rektors respektive lärares och studie- och yrkesvägledares ansvar.
Granskningen visar att det finns stora skillnader i hur denna ansvarsfördelning tillämpas i praktiken. Då många rektorer tidigare varit lärare är
det lätt att fortsätta med en del av de insatser man tidigare gjort. Risken
är att detta leder till en alltför tung arbetsbelastning samtidigt som de nya
uppgifterna inte hinns eller mäktas med. Praktiskt och mycket förenklat
kan sägas att övergripande information till barn, elever och föräldrar
hanteras från rektorsnivå, medan den pedagogiska personalen ansvarar
för övrig information. Förutom det samordnande ansvar som allmänt
åligger rektor är några ”typiska” exempel på skolledarinsatser att ge övergripande skriftlig information, att ansvara för skolråd eller liknande samt
att delta i föräldramöten när det gäller större frågor.
Kanske inte speciellt förvånande uppger elever och föräldrar i intervjuerna att förskollärare och lärare är de viktigaste personerna. Även studieoch yrkesvägledarna och expeditionspersonalen lyfts fram som centrala
funktioner utifrån sina respektive yrkesroller och då framför allt inom
vuxenutbildningen. Av föräldrar till barn i de yngre åldrarna nämns dessutom barnavårdscentralen.
Mentorsrollen tillmäts stor betydelse i skolplanerna. Förhoppningen
är att varje mentor, genom att ges ansvar för en mindre grupp elever,
skall kunna informera och följa upp de enskilda elevernas situation både
när det gäller social och kunskapsmässig utveckling. I och med att
mentorns ansvar som samtalspartner ökar förväntas detta ge goda förutsättningar för samarbete och ett bra informationsutbyte. Detta ställer
krav på lärarna som många känner är både nya och ovana, exempelvis vilken funktion de individuella studieplanerna har eller hur man skall hantera rollen som ett vuxet och professionellt bollplank. I och med införandet av mentorer har flera skolor haft kompetensutveckling i samtalsmetodik och i hanterande av åtgärdsprogram. Även om det vanligaste är
att eleven tilldelas en mentor anges i något fall en individuell garanti där
eleven ges rätt att själv välja sin mentor, men detta handlar då om vuxenutbildning.
Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag har många beröringspunkter med
lärarnas. Bland skillnaderna kan särskilt nämnas de yttre förutsättningarna, nämligen att de saknar kollegor i sin omedelbara närhet och att de
har en tjänstgöring som många gånger delas mellan olika arbetsplatser.
Medan det ofta finns många lärare på en skola finns det i normalfallet
bara en studie- och yrkesvägledare. I takt med att antalet fristående sko-
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lor har ökat förefaller det ha blivit alltmer vanligt att dessa köper
vägledartjänster av kommunerna. Verksamheten organiseras antingen vid
de olika skolorna eller vid särskilda vägledningsenheter. De centrala
vägledningsenheterna kan förutom studie- och yrkesvägledare även erbjuda andra resurser, som t. ex tillgång till datorer och information som
kan behövas för studier inom komvux, högskolan etc.
Vägledarna träffas och samarbetar mellan olika skolenheter. Vidare ingår de ofta i regionala nätverk som både innebär en god kompetensutveckling och chans till utbyte av värdefull information. Via nätverken
får de information från källor som arbetsförmedling, studiestödsnämnder, högskolor och universitet. Gymnasieskolor, högskolor och olika
branscher besöks i kompetenshöjande syfte. I flera kommuner är vägledarnas kompetens hög och ambitionen stor inom samtliga skolformer.
Vägledarna tycker själva att de har tillgång till mycket information om
utbildningssystemet och regelverket, bl.a. över Internet.
När det gäller organisationen kring studie- och yrkesvägledning visar
granskningen en variation i hur man valt att hantera detta. Som exempel
kan nämnas att en kommun, som har en särskild vägledningsenhet, har
dokumenterat sitt behov av strategiska åtgärder. Bl.a. poängteras vikten
av att definiera och klargöra marknadsföring, information och vägledning som begrepp. I dokumentet anges att en väl fungerande informations- och vägledningsverksamhet är en viktig förutsättning för att den
enskilde skall kunna göra rätt val bland vuxenutbildningens många aktörer. I många andra kommuner är vägledningen decentraliserad till olika
skolor. Samtidigt som närheten blir en vinst ökar behovet av samordning,
vilket återspeglas i skolplanerna. Oavsett organisationsform är vanliga
målformuleringar inom detta område att erbjuda vägledning och information om studie- och yrkesvalsfrågor till elever inom grund-, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och sfi. Andra mål handlar om: att erbjuda service även till övriga kommuninvånare som önskar information
och vägledning avseende studie- och yrkesval, att erbjuda näringsliv och
skolenheter tillförlitliga framtidsprognoser samt att, för vuxenutbildningens del, bedriva uppsökande verksamhet för att nå sina målgrupper.

Uppföljning och utvärdering av information
Samtliga granskade kommuner har någon sorts system för uppföljning
och utvärdering av verksamheten. Gemensamt för så gott som alla kommuner är att man använder sig av olika nyckeltal vad gäller betyg, kostnader, personaltäthet m.m. Utöver detta är enkäter den vanligaste
utvärderingsformen.
Även om huvudmännens uppföljningar och utvärderingar sällan har
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informations- och kommunikationsfrågor som primärt fokus så kan konstateras att detta område, liksom andra områden, i stort sett följer samma
mönster när det gäller hur de granskade huvudmännen och verksamheterna söker effekter av olika aktiviteter.
Många kommuner har inrättat särskilda tjänster för arbete med uppföljning och utvärdering. Framför allt gäller det de större kommunerna
där en utvecklingsledare eller motsvarande kan ha i uppgift att stötta förvaltning och verksamhet. I en del mindre kommuner, och framför allt
hos många fristående huvudmän, saknas ekonomiska förutsättningarna
till detta. Istället lyfts närheten och möjligheten till direktkontakt och
personliga relationer fram som fördelar. Utmaningen i de större kommunerna är självklart till viss del annorlunda då det gäller att överblicka och
samordna mer komplexa organisationer. Trots skillnader i förutsättningar finns det ändå många beröringspunkter mellan små och stora
kommuner då aktiviteter mellan olika ansvarsnivåer skall samordnas och
utfallet är beroende av engagemang, motivation, delaktighet och lojalitet
hos de aktörer som förväntas bidra.
De flesta granskade kommuner arbetar medvetet med att försöka förändra och förbättra sina uppföljningar och utvärderingar. Framför allt
gäller det arbetet med kvalitetsredovisningar och i flera skolor för man
samtal om hur man skall kunna utveckla dessa genom att finna eller
skapa indikatorer som på ett bättre och mer utvecklat sätt beskriver verksamhetens komplexitet och resultat.
Trots att många kommuner har relativt god tillgång till uppföljningsT
och utvärderingskompetens på kommunövergripande nivå visar granskningen att många av de uppföljnings- och utvärderingsinsatser som görs
inte leder till önskvärd förbättring och utveckling. En orsak till detta, vilket konstateras i flera kommunala utvärderingar, är att man saknar strategier och redskap för att ta tillvara resultaten i verksamheten. Ofta saknas
uttalade idéer om hur den kunskap om enheternas måluppfyllelse som
uttrycks i kvalitetsredovisningen skall nå ut och kunna bearbetas. Problemet bekräftas av olika aktörer. Både politiker och föräldrar tycker att de i
väsentliga delar saknar kunskap om verksamhetens måluppfyllelse och
kvalitet.
Ett exempel som kan sägas utgöra en illustration för att beskriva avsaknad av, eller ej förankrade, strategier handlar om arbetet med kvalitetsredovisningar. Personal i verksamheterna ser ofta kvalitetsredovisningar
som något som läggs på det ”ordinarie” arbetet. De upplever att detta är
något onödigt som görs för någon annan och ser inte vad det skulle
kunna tillföra. I en kommuns kvalitetsredovisning konstateras att ”få enheter har lyckats fullgöra modellens intentioner varvet runt”. I ett mer
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strategiskt perspektiv borde detta konstaterande följas av en analys där
man på kommunnivå funderar över varför den egna ansvarsnivåns åtgärder inte lyckats stödja ”enheterna att fullgöra modellens intentioner varvet runt”. Passiva konstateranden där ansvaret läggs på någon annan
borde därmed konstruktivt kunna göras till ett gemensamt problem, som
i och för sig inte innebär att det är omöjligt att kritisera och ställa olika
aktörer till svars.
Det finns exempel som beskriver och försöker mäta värdet av enstaka
informationsinsatser eller situationer som förväntas vara informationsinriktade. Så har exempelvis många kommuner genomfört enkäter om
hur elevinflytande och delar av given information uppfattats och tagits
emot. Även mer eller mindre regelbundna attitydmätningar förekommer
där vissa årskullar elever och föräldrar får svara på frågor. Några av de
granskade kommunerna har bildat nätverk eller funnit olika samarbetspartners för att utveckla utvärderingsmetodik och frågeformulär. Från
kommunövergripande nivå kan politikers fadderskap för skolor, deltagande vid skolråd och lokala tillsynsbesök av styrelse/förvaltning utgöra
exempel på direkta kontakter mellan olika ansvarsnivåer som delvis syftar
till kommunikation. Mycket av den uppföljning och utvärdering som görs
av informationsinsatser sker dock mer osystematiskt via så kallad ”spontan respons” genom naturliga möten och informella kanaler, t.ex. om
veckobrev kommit fram eller hur föräldramöten upplevts.
Utöver vad som ovan sagts om problematiken att förverkliga resultaten
från uppföljningarna och utvärderingarna handlar erfarenheter som
gjorts i lokala utvärderingar och kvalitetsredovisningar bl.a. om: att informationen mellan olika arbetslag måste förbättras, att information om utbildningsmöjligheter och studiealternativ måste utvecklas, att vissa frågor
är för svåra för elever, att personalrepresentanterna måste vara mer aktiva
i att förankra och återkoppla frågor till föräldraråden, att schemahinder
och regler för studiemedel förhindrar en i elevperspektivet optimal utformning av kurser, att kompetensutveckling behövs för att utveckla dialogen i utvecklingssamtalen, att rutinerna vid övergångar måste förbättras, att uppföljning av individuella utvecklingsplaner/portfolio samt informationen om de nationella styrdokumenten måste bli bättre.
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Slutdiskussion

Enligt det givna uppdraget har de tidigare kapitlen avsett att kartlägga
vad informationen avser, hur den förmedlas, vem som ansvarar samt förekomsten av informationsstrategier inom de olika ansvarsnivåerna. Utifrån
de utgångspunkter och bedömningskriterier9 som granskningen använt
har vi tagit fasta på hur information och kommunikation används som ett
strategiskt medel för att styra verksamheten mot en högre måluppfyllelse.
Att med säkerhet konstatera ett samband mellan specifika insatser och
uppnådda effekter är allmänt svårt. Många elever, föräldrar och vuxenstuderande uttrycker ett stort förtroende och har en god tilltro till just sin
förskola eller skola. Detta kan i och för sig vara effekten av olika framgångsrika informationsinsatser, men det kan också vara helt andra faktorer som bidragit till detta.
Granskningen visar ett omfattande informationsflöde där både olika
formella och informella aktörer bidrar. Såväl verksamhetsrepresentanter
som elever, föräldrar och vuxenstuderande konstaterar att mängden information gör att det är svårt att orientera sig och sortera. Framför allt
har förskollärare, lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledningar ett
stort informationsansvar gentemot barn, elever, föräldrar och vuxenstuderande. Samtidigt som det som görs ofta är både ambitiöst och bra
framstår det tveksamt om de olika delarna i systemet bildar en del av den
helhet som avsetts i författningarna.
En starkt bidragande orsak till denna bild kan förklaras med att intentionerna bakom det mål- och resultatstyrda systemet ännu inte övergått
till en fungerande praktik. Dels saknas kunskap om systemet som sådant,
dels om hur de olika delarna relaterar till varandra och till den övergripande idén. På flera ansvarsnivåer finns det exempel som belyser samma
grundproblematik.
Utifrån den tidigare redovisningen visar de bilder av informationsinsatser som genomförs på olika nivåer både mörka och ljusa sidor. Utifrån uppdraget och de bedömningskriterier som använts blir bilden både
nyanserad och komplex. I många delar eller delaspekter fungerar infor9

Se bilaga 1
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mationen bra, men i ett övergripande perspektiv utifrån rådande målstyrda system fungerar informationshanterandet sämre.
Den fortsatta diskussionen handlar till stora delar om hur den information som ges når fram. Det är viktigt att ha i minne att de beskrivna
möjligheterna, problemen och svårigheterna till sin natur är generella
och gäller informationshantering i stort, inte enbart förskolans och skolans värld. Att styra människors handlingar med hjälp av information i
enkel och i traditionell bemärkelse har även i många andra fall visat sig
vara svårt.

Naturliga möten och institutionaliserade insatser fungerar
bra…
Granskningen visar att vissa informationsinsatser i stort sett fungerar
mycket bra. Det handlar dels om informella och naturliga möten, dels
om ”enkla” formaliserade insatser där informationen inte i någon större
utsträckning behöver bearbetas.
Till den första kategorin, de informella mötena, hör de nära och personliga sammanträffandena. Sådana sker framför allt när barnen är
yngre. Då föräldrar hämtar och lämnar sitt barn finns en ömsesidig möjlighet, både för föräldrar och personal, att lyfta angelägna frågor kring
det enskilda barnet och verksamheten. Den stora vinst som detta för med
sig handlar primärt om förtroende och trygghet. När barnen blir äldre
ersätts dessa naturliga möten framför allt av utvecklingssamtalet. Det informella mötet har då visserligen formaliserats, men fortfarande uppskattas det av samma anledningar som de tidigare ”spontana” mötena. Dessa
möten som ofta till sin yttre form handlar om information om verksamhet, mål och måluppfyllelse fyller även andra, ofta mer emotionella behov hos mottagaren.
Den andra kategorin handlar om formaliserade informationsinsatser
vid tillfällen som är mer eller mindre institutionaliserade. Med det avses
insatser som föranleds av verksamhetens förordningar och regelverk. Exempel på detta är information som ges inför start i förskola eller skola,
vid övergångar inom systemet, vid val av språk och elevens val och inför
gymnasievalet och överhuvudtaget då det gäller ”enkla” upplysningar
som har ett relativt avgränsat svar. Ofta är en specifik person ansvarig för
ett tydligt avgränsat område och informationen ges med regelbundenhet
för att förbereda för något som de facto kommer att inträffa. På så sätt
fyller informationen sitt syfte att styra elevers och föräldrars handlande i
enlighet med verksamhetens eller systemets uppbyggnad.
Även mer allmän information som delas ut via stenciler eller annat
tryckt material är sådan information som medför att åtminstone många

71

föräldrar känner sig informerade om vad som händer i verksamheten. Informationen kan handla om utflykter eller pågående arbeten och har
störst spridning i de tidigare skolåren. Många föräldrar efterlyser denna
form av regelbunden information om vad som pågår i den dagliga verksamheten och beklagar att informationen blir mer begränsad och alltmer
sällsynt ju högre upp i skolåren eleven befinner sig.
Granskningen har också funnit många exempel på användandet av
Internet som en källa för informationsspridning. Inom vissa verksamheter har det fungerat väl och då i första hand inom utbildningsförvaltningar, men även de enskilda enheterna utvecklar Internet. I
många fall är det dock fortfarande en ganska outvecklad informationskanal på verksamhetsnivå beroende på såväl bristande infrastruktur som
bristande kompetens. Ofta saknas också en mer genomtänkt strategi
kring användandet, mål, innehåll, målgrupper etc.
Utifrån granskningskriterierna för informationens innehåll är den information som ges i hög utsträckning både aktuell och saklig och oftast
adekvat för sitt syfte. Informationen ges också vid rätt tillfälle, d.v.s. vid
tillfällen då brukarna har behov av den. Den berör ofta frågor av mer aktuell karaktär och i samband med aktiviteter som är läroplans- eller styrdokumentsbundna. Till övervägande del utgår den ifrån brukarnas behov och endast i undantagsfall har den marknadsförings- eller
rekryteringssyften. Information som ges vid exempelvis större föräldramöten eller via ”veckobrev” har ibland problem av språklig och kulturell
karaktär, och utmanar emellanåt sändarens förmåga att hantera vissa föräldrars bristande intresse. Informationen om rättigheter och skyldigheter
ges i stor utsträckning vid enskilda samtal, vilket gör den mycket
målgruppsanpassad. Dessa mer personliga möten fungerar oftast bra och
informationen har förutsättning att nå fram. Baksidan av detta sätt att
hantera information är att det är tidskrävande och därmed kostsamt.
Granskningen ger tydligt vid handen att en stor del av den information som sprids inom skolan är av instrumentell art. Med instrumentell
information avses sådant som lagar och förordningar, regler och anvisningar, arbetsplaner och scheman, instruktioner och beskrivningar, kort
sagt sådan information som är ett instrument för sändarens styrning av
processen. Eleverna och i någon mån föräldrarna förväntas också svara
med samma typ av information. Kanske kan det vara så, att den fokusering på det instrumentella, som präglar sändarsidan i skolans värld,
egentligen inte har någon riktig motsvarighet på mottagarsidan. Där skolhuvudmännen och de enskilda skolornas personal månar om att tillhandhålla information om skolans mål och organisation, om läro- och
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arbetsplaner, om alternativa studievägar och framtida yrkesmöjligheter,
där söker mottagarna – eleverna och föräldrarna – intresse och bekräftelse, stöd och uppmuntran eller med andra ord helt enkelt mänsklig
kontakt. Utifrån dessa utgångspunkter blir många resultat från granskningen förståeliga. De nära mötena och samtalen fylls med ett innehåll
som går utöver det rent instrumentella och skapar en känsla av att bli
sedd och lyssnad på, vilket i sin tur leder till en upplevelse av identitet,
närhet och trygghet.
Trots att dessa nära möten upplevs mest positivt av elever och föräldT
rar, kan man t.ex. se i enkätresultaten att endast en tredjedel av eleverna
anser att det finns tid för att diskutera eller få en pratstund med en lärare
för att på tu man hand samtala om skolarbetet och andra frågor. Denna
sorts kommunikation efterlyses av många.

…men när det gäller de ambitioner som uttrycks i
styrdokumenten fungerar det inte lika bra
I läroplanerna betonas samarbetet och dialogen mellan hem och förskola/skola. Dialogen i kombination med informationsinsatser förväntas
leda till ökad kunskap och därmed ökade möjligheter till inflytande och
delaktighet. Det innehåll som informeras om är dock ofta kopplat till en
beskrivning av den aktuella verksamheten och tycks endast i undantagsfall ha som syfte att skapa en dialog kring frågor som varför man gör som
man gör. Av detta skäl verkar det mer ovanligt att man som informatör
lyfter fram ett innehåll som klargör och bearbetar olika frågor och hur
dessa syftar till ett ökat engagemang och inflytande över den dagliga verksamheten. Med andra ord använder man inte informationstillfället på ett
taktisk sätt.
Utvecklingssamtalet får tjäna som exempel på effekter av de
informationsinsatser som granskningen funnit. Det tekniska hanterandet
av utvecklingssamtalen fungerar i de flesta fall väl. Effekterna kan vara
nöjdhet och trygghet, vilket i sig är viktiga värden. Däremot behöver det
inte innebära att informationen lett till ökad kunskap och förståelse och
på så sätt bidragit till ökad delaktighet och inflytande i enlighet med styrdokumentens intentioner.
Förklaringen till att ”enkla” informationsinsatser fungerar bra, men att
information som syftar till inflytande över lärandet och demokratiska processer fungerar mindre väl kan förklaras med kommunikationens komplexitet. För att informationen i ett senare skede skall kunna leda till att
mottagaren agerar efter den nyvunna kunskapen krävs en kognitiv bearbetning. Beskrivningar av hur man använder betygskriterier kan exemplifiera detta. Betygskriterier används oftast i ett rent informativt syfte, men
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mer sällan för att skapa förutsättningar för en större delaktighet och inflytande över lärandeprocessen.
De kriterier som vid granskningen använts för att bedöma kommunikationsprocessen är en modell som går från ett passivt till ett mer aktivt förhållningssätt avseende hur informationen delges, bearbetas och utvärderas. Enligt granskningen blir mycket av den information som bör lyftas
fram enligt styrdokumenten inte informerad och bearbetad i en reellt
kommunikativ situation. Även om informationen tillgängliggörs för, och
sprids till, brukarna kommuniceras den sällan på ett sådant sätt att den
kan utgöra ett underlag för handlande. Ofta har det i föräldra- och elevintervjuerna visat sig att även om man har blivit informerad på olika sätt,
både skriftligt och muntligt, så har informationen relativt snabbt fallit i
glömska.
Begreppen passiviserande eller aktiverande information kan eventuellt vara en utgångspunkt för att beskriva detta problem. Passiviserande
information innebär att denna ofta når ut till de berörda men att avsikten, medveten eller omedveten, inte är att starta en dialog eller en utvecklingsprocess. Aktiverande information, å andra sidan, syftar till att få
de berörda aktiva och deltagande. De olika syftena kräver skilda
informationsstrategier. Formerna för elev- och föräldrainflytande är exempel på vad läroplanen betonar skall vara aktiverande. Här vilar ett ansvar på kommun- och skolledning även om grupperna inte så enkelt låter
sig aktiveras. Med anledning av detta finns behov av att diskutera former
som stimulerar till ett aktivt deltagande. Signalerna från berörda om varför och att dessa skall finnas och genomföras måste därför vara klara och
ej möjliga att förhandla bort.

Formella kanaler - informationsförsprång - ökad ”kunskapsklyfta”
Föräldrar och elever görs formellt delaktiga genom olika slags råd.
Många rektorer anser att föräldraråd och elevråd också är viktiga kanaler
för informationsspridning. De elever och föräldrar som sitter som representanter i olika råd anser sig ofta vara välinformerade om vad som är på
gång. Representanterna förväntas sprida information om verksamheten
vidare, vilket inte alltid fungerar. På detta sätt får de föräldrar och elever
som engagerar sig ofta ett informationsförsprång och därmed bildas en
”kunskapsklyfta”.
Kunskap är, sägs det ofta, makt i betydelsen att ha förmågan att styra
sitt liv och sitt handlande. Det finns dock en skillnad mellan att vara informerad och att äga kunskap. Den enkla synen på information innebär
emellanåt uppfattningen att det räcker att informera för att människor
skall få förmågan eller kraften att kunna ta ett ökat ansvar i sina liv. Det
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är också förklaringen till att den s.k. ”kunskapsklyftan”, d.v.s. skillnaden i
makt eller inflytande hela tiden vidgas mellan dem som vet och dem som
vet mindre eller ingenting vet. Detta problem kan inte avhjälpas enbart
med hjälp av mer information eftersom ny information måste fogas in i
den kunskap som vi redan har. Det betyder att människor som har goda
kunskaper hela tider ökar sitt kunskapsförsprång. De enkäter som besvarats av eleverna tyder på att, oberoende av skolstorlek, skolor vars elever
har högre betygsnivå är mera utsatta för kritik för sin informationshantering än skolor vars elever har en genomsnittligt lägre betygsnivå.
Det är alltså eleverna med bättre skolresultat som är mest kritiska till hur
informationen hanteras på skolorna.
En frågeställning som väckts i granskningen är hur hem utan studietraditioner har möjligheter att göra sin röst hörd och att få sina rättigheter tillgodosedda. Det kan t.ex. inte betraktas som tillfredsställande att
inte alla föräldrar informeras om rätten att välja skola eller rätten till
stöd. Detta kan medföra att bara de föräldrar som på egen hand tagit
reda på sina rättigheter ges möjlighet att göra aktiva skolval och/eller
ställa adekvata krav på verksamheten.
En annan aspekt på maktfrågan är att den som sitter inne med information på olika sätt har ett försprång. Granskningen har inte funnit
tecken på att rektorer och annan personal avsiktligt håller inne med information i syfte att exempelvis undanhålla eleverna deras rättigheter att
delta i och tillsammans med lärare planera undervisningen. Ändå kan
troligen läraren i makt av sin information/kunskap eller icke förmedlade
kunskap/information fortsätta sitt arbete utifrån andra bevekelsegrunder
än från styrdokumenten då inga adekvata krav kan ställas av ”ovetande”.

Oklara informationssystem…
Brister i de lokala informationssystemen kan sammanfattningsvis sägas
handla om att det saknas en helhetstanke där man tänkt igenom hur
olika insatser kan samverka och förstärka varandra i förhållande till verksamhetens visioner och övergripande mål.
Det finns en mängd olika informationskanaler för att nå elever och
föräldrar. Motiven till valen av kanaler kan grovt delas in i två kategorier.
Den första är att det finns en tradition i att man använder de olika kanalerna på det sätt man gör. Så kan man fortfarande se vissa utvecklingssamtal som mer verkar följa det tidigare ”kvartssamtalets” mönster snarare än de intentioner som finns i de nu gällande läroplanerna. Det andra motivet är direktiv, antingen från statlig eller från lokal nivå.
Utvecklingssamtalet är ett exempel på direktiv från den statliga nivån och
olika former av formella inflytandeformer kan vara exempel på direktiv
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från den lokala nivån. Trots att det finns direktiv som stadgar att
utvecklingssamtal skall hållas kan konstateras att det fortfarande råder
osäkerhet om samtalens inriktning och syften. Detta är särskilt tydligt i
gymnasieskolan, som också är den skolform som senast fått bestämmelser
om utvecklingssamtal. Att förordningen om utvecklingssamtal på gymnasieskolan är ny kan förklara stora delar av den osäkerhet som råder om
samtalens syfte, innehåll och genomförande. Mer osäkert är om det kan
förklara läraruttalanden som ”till detta är vi tvingade”, då detta snarare
indikerar en bristande insikt om hur det mål- och resultatstyrda systemet
är tänkt att fungera.
En annan orsak till att de informationsinsatser som når elever och föräldrar ser ut som de gör kan bl.a. annat sökas i det lokala eller interna
systemet för information och kommunikation. Granskningen visar att det
generellt inte finns några explicita strategier för hur information och
kommunikation skall hanteras. Visserligen har en del av de granskade
huvudmännen på övergripande nivå olika policydokument. Vanligtvis
saknas dock en medveten tanke om hur dessa skall operationaliseras eller
också är policyn snarast att betrakta som en mementoförteckning över
olika konkreta insatser. För att klara ansvarsområden skall kunna utpekas
krävs att man på alla nivåer har en överblick över såväl mål som innehåll
för de olika informationsinsatserna. Man behöver dessutom tydliggöra
vilket forum och vilka former som kan vara lämpliga. Nu finns detta endast undantagsvis i de lokala styrdokumenten och berör oftast enbart enstaka frågor. Ansvarsfördelningen är vanligtvis tydligast på övergripande
nivå såtillvida att den följer kommunalt beslutade delegationsordningar.
Längre ut i verksamheten är det inte lika tydligt. Ofta finns det endast en
övergripande förväntan om att rektorer, lärare eller annan personal skall
ta sitt ansvar och följa gällande lagar och förordningar.
De brister som här konstaterats skulle delvis kunna avhjälpas om de i
systemet inbyggda återkopplingsmodellerna användes, bl.a. för att ta reda
på hur olika insatser lyckats. Här uppstår en av de stora bristerna beroende på avsaknad av strategier. Har man inte formulerat vilka mål som
skall uppfyllas och med hjälp av vilka medel så blir utvärdering och uppföljning av insatserna både bristfällig och, i princip, omöjlig.

… och outtalade strategier leder till individuella lösningar
De flesta av de granskade kommunerna använder sina olika former av
ledningsgruppsmöten för att tillgängliggöra information med olika inriktning. Mer och mer använder man andra kanaler för spridning av information t.ex. e-post och informationsbrev. Mer ovanligt är att man i
dessa sammanhang initierar ett samtal om vilka implikationer den distri-
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buerade informationen kan få dels i förhållande till verksamhetens mål,
dels i förhållande till hur informationen skall tillgängliggöras och bearbetas på nästa nivå. På central nivå kan exempelvis kvalitetsredovisningen
diskuteras och beslutas. Även om man från ledningens sida är klar över
vilket syfte man har med denna hanteras sällan informationen på ett sådant sätt att idéer kring förankring och bearbetning på nästa nivå blir
synliggjorda.
Så har t.ex. många kommuner ett övergripande syfte med sina
kvalitetsredovisningar som handlar om att de fokus man lägger på olika
arbetsområden och olika kvalitetsaspekter skall ligga till grund för ett
fortsatt utvecklings- och förändringsarbete i verksamheterna. Ambitionen
är oftast också att man vill att inblandade lärare, elever och föräldrar skall
delta i utvärderingsarbetet för att få en bättre insyn och därmed möjligheter att påverka utvecklingen. Trots dessa intentioner så utmärks många
gånger arbetet av att rektor, eventuellt med stöd av någon eller några personer, formulerar den egna verksamhetens kvalitetsredovisning, en redovisning som bland personalen på många av de granskade verksamheterna
är okänd. Man känner inte heller till de övriga verksamheternas kvalitetsredovisningar vilket medför att dessa sällan fyller sitt syfte som drivande
för olika utvecklings- och förändringsarbeten. Inte heller kan föräldrar
och elever använda sig av dem för jämförelser av olika skolor och förskolor.
Genom detta tillvägagångssätt, att kortfattat presentera och tillgängliggöra informationen men inte bearbeta den på ett djupare plan, växer en
kultur fram där mycket av det genomförda arbetet präglas av ett handlande som många gånger är kontraproduktivt i förhållande till målen.
Det sätt på vilket informationen hanteras och dess idé eller vision blir
inte nästa nivås utgångspunkt för hur man där hanterar frågan. På ett
praktiskt formellt plan genomför man det man blivit ålagd att göra. Andra exempel på medel som ofta hanteras lösryckta från sina mål är användandet av betygskriterier, portfolios och individuella studieplaner. Medlen är inte insatta i sitt sammanhang och det finns inget taktiskt handlande som leder till att de övergripande målen blir synliggjorda eller
kommunicerade.
Därigenom växer en kultur fram som präglas av individuella lösningar.
Det tycks som om målet och den förståelse man har för det uppdrag man
är satt att genomföra inte är bearbetat och processat. Man har inte förankrat idéerna med medlet, eller med andra ord: man har inte låtit uppgiften bearbetas i förhållande till de erfarenheter, kunskaper och de föreställningar som ”de som skall genomföra jobbet” har. Istället för att förankra mål och visioner har man infört själva formen eller modellen. På så
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sätt kan informationen fortleva som en artefakt utan att utvecklas till en
kunskap som kan påverka handlandet.

Förutsättningar för att informationen skall gå fram
Trots den relativt goda tillgängligheten till information av olika slag och
T
den satsning man gör via olika informationsinsatser når inte de grundläggande syftena för inflytande och delaktighet fram.
I första hand handlar det om att informationen inte inbjuder till dialog om den inte kommuniceras på ett sådant sätt att mottagarna förmår,
orkar eller inspireras att bearbeta den. Här finns många utvecklingsområden då det exempelvis gäller både skolchefers, rektorers och lärares
kommunikativa ledarskap. Detsamma gäller förankringen av de grundläggande värden och mål som skolan skall sträva mot då det gäller såväl
föräldra- som elevinflytande. De utvecklingsområden som finns inom
detta område står i första hand att finna i ett mer vidgat
professionaliseringsbegrepp10 . Lärare och annan pedagogisk personal
(d.v.s. de personer som står närmast brukarna och svarar för den mesta
informationen) måste utöver de rent kunskapsmässiga målen också bli
tydligare i att hantera sina arbetsuppgifter i samklang med det målstyrda
systemet där samverkan, flexibilitet och en långsiktig planering är ledstjärnor. Här behöver de ansvariga bli tydligare i kommunikationen och
sträva efter att nå mer aktiverande former och i än högre grad ta hänsyn
till mottagarnas erfarenheter och kunskaper och skapa en situation som
ökar möjligheterna till att aktivt bearbeta innehållet.
Den studie- och yrkesorientering som ges i år 9 har en del brister. Processen börjar för sent och samarbetet med annan personal är dåligt utvecklat. Detta är ändå ett exempel på hur information kan fungera på ett
tillfredsställande sätt. Dessa informationsinsatser består ofta av flera delar.
Skriftlig information delas ut som ett gemensamt referensmaterial till
elever och föräldrar. Detta följs sedan upp med information vid flera tillfällen i klassen, ett eller flera föräldramöten, möjligheter till studiebesök
och därefter erbjuds eleverna individuella samtal, ofta vid upprepade tillfällen och ofta tillsammans med föräldrarna. Denna process kan ses som
ett exempel på kommunikation där man med olika former och via olika
kanaler skapar en möjlighet att mer aktivt bearbeta innehållet, vilket leder till att elever och föräldrar kan använda den som underlag för att
fatta beslut om vidare studier eller arbete.
En faktor som är betydelsefull för kommunikationsklimatet i en organisation är ledningens sätt att lyssna till och tala med människorna i och
10

Se exempelvis Berg m.fl. Skolan i ett institutionsperspektiv. Studentlitteratur 1999.
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kring organisationen. En central ledaruppgift är att skapa normer för
kommunikationen i organisationen. Den uppgiften är mindre ett
skrivbordsgöra och mer en fråga om att vara en god förebild, om sättet
att bemöta medarbetare och elever, om språkbruket i organisationen, om
ansvar och respekt, om skämt och allvar. En viktig uppgift för ledare på
varje ansvarsnivå i systemet är därför att skapa en arena för offentliga
samtal, som ger utrymme för olika aktörer och uppfattningar. Att leda
det offentliga samtalet innebär inte att till varje pris själv framträda. I rollen som samtalspartner eller konstruktiv kritiker har varje ledare stora
möjligheter att sätta sin prägel på kommunikationsklimatet. Detta oavsett
om det handlar om rektors roll i kollegiet eller lärarens agerande i klassrummet.
Vid en belysning av hela systemet kan konstateras att det på alla nivåer
finns utrymme för utveckling och förbättring. Så bör även aktörer på den
statliga nivån ställa frågan hur olika informations- och kunskapskällor ska
kunna kommuniceras så att dess budskap kan leda till önskad effekt i enlighet med målen. En del av detta arbete ställer krav på mer genomarbetade uppföljningar där man inte bara undersöker att man når ut, utan
också till vem, med vad och vilka effekter detta leder till.
Tillsammans med problematiken kring kommunikationen handlar
svårigheterna också om mer innehållsliga aspekter. Osäkerheten kring
vilka skyldigheter och rättigheter som regleras på olika sätt i styrdokumenten är stor i första hand bland elever och föräldrar men också
hos den personal som till syvende och sist till stor del svarar för informationen. Att sedan innehållet ofta finns skriftligt formulerat i form av
betygskriterier, skolplaner, arbetsplaner, läroplaner etc. är inte alltid ett
stöd för mottagarna. Texterna är ofta skrivna med ett språkbruk som snarare vänder sig till de redan insatta mottagarna. Här finns behov av att
skapa lättillgängliga och lättförståeliga texter för människor med olika
bakgrund vad gäller ålder, kultur, kunskaper och erfarenheter.
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Förslag till åtgärder

Vid granskningen har framkommit att de informationsinsatser som genomförs fungerar såval bra som mindre bra. Problemen rör sig på olika
nivåer, från det mer enkla och okomplicerade förhållningssättet där information kan ses i ett enkelt ”faktaöverföringsperspektiv”, till det mer
komplexa där informationens strategiska hanterande förväntas leda mot
de övergripande målen om inflytande, ansvar och delaktighet.
Granskningens grundperspektiv bygger på det mål- och resultatstyrda
systemet och antaganden om information och kommunikation som drivkraft för olika aktörers möjlighet till inflytande samt för informationens
och kommunikationens funktion som styrmedel. Utifrån detta perspektiv
är inte frågor om ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna och styrdokumentens innehåll de mer angelägna att lämna åtgärdsförslag till.
Nya eller förändrade krav på formella planer eller andra mer generella
ansvarsförtydliganden är inte lösningarna på de problem som granskningen uppmärksammat. Istället leder granskningen fram till att den ansvarsfördelning som finns och styrdokumentens innehåll i grunden är
funktionella. Problemen handlar snarare om att verkställa dem utifrån
intentionerna.
Som verksamheterna idag fungerar finns en uppenbar risk att barns,
elevers, föräldrars och vuxenstuderandes rättigheter till inflytande inte
kommer till uttryck och genomförs. För att bryta detta behöver man på
varje nivå i systemet, utifrån respektive ansvar och uppdrag, ställa frågan
hur information och kommunikation skall kunna användas så att nästa
nivås aktörer får det stöd de behöver. Särskilt tydligt blir detta när det gäller hur pedagoger och skolledningar, som oftast har den direkta kontakten med barn, elever, föräldrar och vuxenstuderande, skall kunna stöttas
så att det mål- och resultatstyrda systemets intentioner skall kunna övergå
till fungerande praktik.
Av dessa anledningar är följande åtgärdsförslag indelade i två nivåer.
Den första består av de generella åtgärdsbehov som granskningen, oavsett ansvarsnivå, identifierat. Den andra delen är specifikt riktad mot respektive ansvarsnivå och handlar om att bygga strategier och skapa dialog
för ett mer taktiskt handlande utifrån gällande mål- och resultatstyrning.
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Generella åtgärdsbehov för en förbättrad informationshantering – oavsett ansvarsnivå
• Aktualisera och förnya kunskaperna om det mål- och resultatstyrda systemet.
• Stötta och utveckla kompetens kring kommunikation som strategiskt
styrmedel.
• Utveckla kommunikationsstrategier och identifiera vilka strategiska
och taktiska beslut som föranleds av dessa. Utgå från det befintliga
informationshanterandet.
• Ge stöd till nästa ansvarsnivå för genomförande av de specifika utvecklingsområden som anges nedan.

Specifika åtgärdsförslag till de olika ansvarsnivåerna
Stat
• Utveckla språkbruket i styrdokumenten i relation till avsett syfte och
tänkta målgrupper så att dessa blir ett redskap som inbjuder till dialog.
• Bidra till en ökad systemkunskap för nu aktiva och i framtiden blivande förskollärare, lärare och skolledare, t.ex. genom att Skolverket
och Högskoleverket tar fram ett material som kan stödja den professionella utvecklingen i förhållande till det mål- och resultatstyrda systemet.
• Bidra till en ökad kompetens gällande de kommunikativa aspekterna i
ledarskapet för förskollärare, lärare, studie- och yrkesvägledare och
skolledare, t.ex. genom satsningar i grund- och vidareutbildningar.
• Lägg ökad tonvikt på de delar av statens strategier som handlar om implementering och effektuppföljning av informationsinsatser, t.ex. genom att aktivt tillgängliggöra information på fler olika sätt och att än
tydligare följa upp utfallet i förhållande till syftet.
• Utveckla stödet till kommuner och skolor i arbetet med kvalitetsredovisning, t.ex. genom att fortsatt hävda dess funktion för att synliggöra mål, processer, måluppfyllelse och åtgärder på olika ansvarsnivåer.
• Stärk huvudmännen och verksamheterna i deras användande av informations- och kommunikationsteknik, t.ex. genom att stödja utvecklingen av program för att bygga enkla lokala informationssystem.

Huvudman
• Skapa förutsättningar för verksamhets- och skolformsövergripande
samverkan som ett led i att öka systemförståelsen.
• Skapa möjligheter för elever, föräldrar och personal att bearbeta infor-
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•

•
•
•

•

mation om utbildningssystemet så att de kan ställa adekvata krav utifrån de olika rättigheterna och skyldigheterna.
Tydliggör vad som avses med elev- och föräldrainflytande och hur det
T
skall förverkligas, t.ex. genom att specificera uppgifter och syfte för
föräldraråd och elevråd.
Stötta personalens utveckling i att använda information och kommunikation som strategiska styrmedel.
Kartlägg nuvarande informationshantering och utveckla strategier för
hur information kan kommuniceras internt och externt.
Samordna och stötta förskolor och skolor i att utveckla jämförbara
verksamhetsbeskrivningar som kan ligga till grund för elevers och föräldrars val av skola.
Utnyttja och vidareutveckla befintlig teknisk infrastruktur som ett strategiskt kommunikationsmedel, t.ex. genom att skapa möjligheter för
all verksamhet, inte minst förskolan, att få tillgång till och kompetensutveckling i Internet som en informations- och kommunikationskanal.

Förskolor och skolor
• Ge personalen möjlighet att reflektera och bearbeta intentionerna i
styrdokumenten med syftet att synliggöra det egna uppdraget, t.ex.
hur angivna medel som utvecklingssamtal, betygskriterier, individuella
studieplaner och kvalitetsredovisning skall samverka och ingå i en helhet. Utnyttja samverkanspartners, exempelvis regionala utvecklingscentra, lärarutbildningar m.fl.
• Konkretisera vad som avses med elev- och föräldrainflytande och hur
detta skall förverkligas, både i ett demokratiskt och didaktiskt perspektiv. I det didaktiska perspektivet kan det exempelvis handla om att
skapa möjligheter för elever, föräldrar och vuxenstuderande att delta i
samtal om undervisningen och olika arbetsmetoders syfte och mål.
• Utveckla personalens kommunikativa förmåga så att informationen inbjuder till dialog och erfarenhetsutbyte.
• Kartlägg och dokumentera hur informationen hanteras i den egna
förskolan, skolan eller verksamheten. Sätt detta i relation till nationella och lokala mål. Identifiera exempelvis mål, innehåll, ansvar, målgrupper, genomförande, informationskanaler, tidpunkt och uppföljning av effekter.
• Sträva efter att i högre grad låta elever och studerande delta i arbetet
med att skapa information om och till verksamheten.
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Utbildningsinspektörer
Tor Andersson, Andreas Bergh, Elisabeth Brandell, Lars-Göran Börjesson,
T
Håkan Eilard, Ulla Fält, Birgit Grender, Anders Grönvall, Gunnar Kriegholm, Gunnel Lindh, Eva Lod, Anders Lovén, Gunilla Olsson, Bo Pettersson, Ester Pollack, Helena Smitt, Annelie Stråth, Agneta Wennberg och
Ulla-Britt Önnerlöv.

Författare av rapporten
Andreas Bergh och Gunnar Kriegholm
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BILAGA 1

Utbildningsinspektörernas kriterier för bedömning av
information
Nedan anges fyra kriterieområden som utbildningsinspektörerna anser kännetecknar ett gott informationshanterande. Under varje kriterieområde
anges ett antal delkriterier som används vid analysen och bedömningen.

Informationens innehåll – sju motsatspar
•
•
•
•
•

Aktuellt – Föråldrat
Sakligt – Osakligt
Allsidigt, brett, relevant och adekvat – Ensidigt, vinklat
Oavhängigt – Partiskt
Ger lika möjligheter och är målgruppsanpassat – Enkelriktat utan att
ta hänsyn till enskilda behov
• Utgår från individens behov och intressen – Marknadsföringskaraktär
i rekryteringssyfte
• Tillräckligt men inte för mycket – Brist, överflöd

Kommunikationsprocessen – nio steg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information finns tillgänglig
Informationen görs bekant var den finns
Informationen förmedlas
Informationen når fram till rätt målgrupp
Mottagarna tar del av informationen
Mottagarna använder informationen
Informationen integreras och blir till kunskap
Mottagarna agerar efter informationen
Informationsinsatsen utvärderas och revideras vid behov

Systemet för att hantera information
• Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer i systemet
• Enskilda informationsinsatser ingår i en samordnad och strukturerad
process
• Det finns en medvetenhet om olika målgrupper och dess olika
informationsbehov
• Det finns olika informationskanaler (utvecklingssamtal, klassråd,
föräldramöten, etc.)
• De informationskanaler som finns har tydligt uttalade syften
• Systemet har inbyggda återkopplingsmodeller för att utveckla informationen
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Kommunikation som förutsättning för inflytande, dialog och
handling
•
•
•
•
•

Elever och föräldrar inbjuds till dialog (”tala samman, inte tala till”)
Elever och föräldrar kan göra sin röst hörd i något forum
Dialog uppstår
Elever och föräldrar upplever att de har inflytande
Föräldrarna känner sig förtrogna med förskolans/skolans mål och
verksamhet
• Granskningen visar exempel på ett reellt inflytande genom att brukarna utnyttjar sin kännedom om:
- hur systemet ser ut
- vilka val- och utbildningsmöjligheter som finns
- rättigheter och skyldigheter
- gemensamma och individuella mål och måluppfyllelse
• Eleverna handlar genom att ta ansvar, dels för sitt lärande och sin utveckling, dels för arbetsvillkoren i skolan.
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BILAGA 2

Granskade kommuner i Kvalitetsgranskning 2001/2002
Norrbottens län:

Haparanda stad
Jokkmokks kommun
Kiruna kommun
Luleå kommun
Övertorneå kommun

Gävleborgs län:

Söderhamns kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun

Värmlands län:

Arvika kommun
Forshaga kommun
Storfors kommun
Årjängs kommun

Uppsala län:

Uppsala kommun
Tierps kommun
Älvkarleby kommun

Örebro län:

Degerfors kommun
Hallsbergs kommun
Kumla kommun
Lindesbergs kommun
samt Sydnärkes Utbildningsförbund

Södermanlands län:

Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Strängnäs kommun

Jönköpings län:

Gislaveds kommun
Tranås kommun
T

Kronobergs län:

Alvesta kommun
Ljungby kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
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Västra Götalands län:

Borås kommun
Karlsborgs kommun
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Tidaholms kommun
Töreboda kommun
Mullsjö kommun

Skåne län:

Bjuvs kommun
Bromölla kommun
Helsingborgs kommun
Lunds kommun
Osby kommun
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