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Abstract 
This essay explores different perspectives on governance in Swedish education as expressed 

in two different government texts. The purpose is to show how the roll of the teacher might be 

understood in relation to the governance of education and its public and private goals. 

Theoretically the study relies on two main theoretical frames used in different stages of a 

three-step analysis. The first two steps use the concepts autonomy – control in order to 

analyze the governance of education. These concepts are applied to understand how the two 

texts that make up the empirical material formulate different types of governance. Specific 

attention is directed towards the teacher’s professional space considering autonomy – control 

looked at in the second step of analysis. The third step in turn uses the concepts public good 

and private good based in the largely Swedish field of curriculum theory to understand what 

implications different kinds of governance might have for larger questions about the purpose 

of education.  

The results show that the two texts that make up the empirical basis of the analysis form 

different perspectives on governance of education and seek to meet separate goals. One of the 

texts views governance of education highly as a mean to evaluate students, schools and the 

school system. This text therefore focuses mainly on technical aspects of governance. The 

other text in turn can be viewed as a reaction to a detailed technical view of governance as a 

mean for evaluation. Instead a perspective where governance of education should trust the 

knowledge of teachers is presented. Teachers in turn should be responsive to students’ needs 

and views on their education. The purpose of governance visible in this text leans mainly 

towards achieving goals that are not easily measured. The two unveiled perspectives show 

that varying types of governance fulfill different purposes based on their design. This in turn 

affects the way in which education is able to fulfill public and private needs.   
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1. Inledning 
 
Utbildning och skola är ett ständigt angeläget ämne i ett demokratiskt samhälle och har 

historiskt varit föremål för omfattande diskussioner. Eftersom utbildning i Sverige finansieras 

med offentliga medel och påverkar samtliga medborgare är utformningen av 

utbildningsväsendet en fråga som engagerar många. För att skolsystemet skall uppnå sina 

många syften ställs krav på att verksamheten styrs på ett sätt som möjliggör detta. Styrning av 

skolan kan ske på ett flertal olika sätt och på skiftande nivåer. Den politiska nivån ägnar sig åt 

att konstruera ramar genom lagar och förordningar medan lärare och elever med hjälp av 

arbetssätt och rutiner styr och utformar den vardag som utgör verksamheten. Detta innebär att 

skolans organisering är komplex och frågan om vilken slags styrning som är bäst lämpad i 

vilka sammanhang och på vilka nivåer saknar ett självklart svar. En central aktör i utformning 

av utbildning är oavsett vilket perspektiv som intas lärarprofessionen. Olika perspektiv kan 

intas angående lärares roll i utbildningens organisering, oavsett synsätt på professionen blir 

dock läraren central i utformningen av verksamheten.  

 

 Frågan om ansvars- och maktfördelning mellan politiker, profession och medborgare kan till 

och med sägas ha blivit ännu mer komplex i och med en ökad betoning av elevinflytande som 

i sin tur innebär ökad granskning från föräldrar som förväntar sig vissa saker av sina barns 

utbildning. De förväntningar som elever och deras föräldrar har angående individuell nytta 

från utbildningen kan dessutom i vissa fall stå i konflikt mot bredare samhälleliga syften med 

utbildning. Detta innebär att styrningen av skolan riskerar kompliceras ytterligare om 

utbildningen ämnar uppfylla flera olika sorters syften som ibland kan stå i direkt motsättning 

mot varandra. De analytiska verktyg som presenteras i denna framställning bidrar till 

förståelse av skolans organisering och frågor om för vilka och vems behov utbildning bör 

finnas till. Styrning av skolan organiseras rimligtvis nämligen enligt vilka problem den är 

avsedd att lösa. Vilka de definierade problemen är beror i hög grad på frågan om för vem 

utbildningen finns till: Är skolan att betrakta som en privat eller samhällelig angelägenhet? 

Om detta råder delade uppfattningar. I diskussioner om skolans organisering är det dock inte 

alltid tydligt vilket perspektiv som betonas. Denna otydlighet gällande skolans mål är ett 

intresseområde som belyses i denna studie.  
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Empiriskt använder sig denna studie av två olika texter för att undersöka eventuellt skilda 

perspektiv på styrning. Detta kan bidra till att belysa hur olika synsätt på organisering av 

utbildning är kontextberoende och svarar mot upplevda samtida problem. Frågor om vilka 

syften skolan skall sträva efter att uppnå angående frågor om privat och samhällelig nytta 

påverkar vilka problem och eventuella lösningar som lyfts fram som centrala i styrningen av 

utbildningsystemet. En balansgång uppstår där skolan förväntas bidra till nytta för både den 

enskilde eleven och samhället i stort. Problemupparbetningen ovan leder vidare till studiens 

syfte och frågeställningar som presenteras nedan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom en kartläggning av olika perspektiv på problem och 

lösningar med styrning inom svensk skola undersöka hur lärarprofessionen kan förstås i 

relation till styrning av skolan och dess roll som en samhällelig och privat angelägenhet. Detta 

övergripande syfte belyses med hjälp av tre specifika frågeställningar: 

- Hur formuleras problem och lösningar angående styrning av utbildning i de olika 

utredningsbetänkandena?  

- Hur framträder lärarens roll i spänningsfältet autonomi – kontroll? 

- Vilka implikationer får perspektiven på styrning i de olika utredningsbetänkandena för 

frågan om utbildningens syfte gällande aspekter som public good och private good? 

 

1.2 Disposition 
Uppsatsen disponeras i sju kapitel som i sin tur innehåller egna underrubriker. I det första 

kapitlet leds läsaren in på problemområdet genom en översiktlig inledning som i stort 

motiverar varför denna studie är intressant. Det första avsnittet specificerar i följande steg 

denna studies övergripande syfte. I kombination med syftesformuleringen formuleras tre 

specifika forskningsfrågor som bidrar till att belysa detta.  

 

Det andra kapitlet presenterar ett urval av tidigare forskning som betraktas som relevant för 

denna framställnings problemområde. En kort motivering för urval och sökning av 

forskningstexter görs i avsnittets inledning. På detta följer en forskningsöversikt som sorterar 

de studier som valts ut som relevanta i tre olika tematiska underrubriker. Kapitlet avslutas 

med att översikten sammanfattas och pekar mot outforskat område som motiverar denna 

studie. 
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Kapitel tre och fyra presenterar och diskuterar empiriskt material respektive metodologi. Det 

tredje kapitlet ger en kort sammanfattning över de två olika texter som ligger till grund för 

studiens analys samt argumenterar för urval och varför just dessa varit intressanta att använda 

som empiriskt underlag. Det följande kapitlet i sin tur presenterar studiens metodologiska 

tillvägagångssätt. Det första delavsnittet redogör för textanalys som metod och några 

strategiska överväganden kring denna. I samma avsnitt operationaliseras metoden i 

förhållande till teori och ett analytiskt tillvägagångssätt presenteras. Delavsnittet teori 

förklarar mer ingående de teorier som används i analysen, närmare bestämt autonomi – 

kontroll samt public good och private good. Kapitlet avslutas med några kritiska och etiska 

reflektioner. 

 

Det femte kapitlet utgör studiens analys och presenterar de empiriska resultaten med hjälp av 

de verktyg som utformas i metodologikapitlet. I kapitlet används de tre specifika 

forskningsfrågorna som presenteras i 1.1 för att belysa olika aspekter av materialet. De tre 

frågorna används olika steg i en trestegsanalys. Det första steget belyser formuleringar av 

problem och lösningar i de två undersökta texterna och presenterar dessa var för sig. Det 

andra steget fokuserar med utgångspunkt i det första hur lärarprofessionens roll framträder, 

också här presenteras texterna separat. Det sista steget använder public good och private good 

för att undersöka perspektiv på utbildning som samhällelig eller privat angelägenhet i 

texterna. Detta tredje analyssteg har en annan struktur än de två första i och med att det 

teoretiska begreppsparet utgör ett varsitt underavsnitt. 

 

På analysen följer kapitel sex som plockar med sig analysens huvudsakliga resultat och 

diskuterar dessa i relation till den tidigare forskning som presenteras i kapitel två. 

Avslutningsvis sammanfattas i kapitel sju studiens teoretiska och empiriska bidrag för att sin 

tur peka vidare mot kunskapsområden som kan vara potentiellt intressanta för vidare 

forskning.  

 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskning som relaterar till uppsatsens problemområde. Först 

redogörs för sökning och urval av texter som fungerat som inramning för denna studies 

intresseområde. På detta följer en presentation av tidigare forskning för att ge en översikt av 

befintlig kunskap på områden som anses vara av värde för att belysa syftet i denna 
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framställning. Forskningsläget som presenteras används slutligen för att motivera denna 

studie genom att visa outforskade aspekter av det övergripande ämnet. Förhoppningen är att 

avsnittet skall föra en dialog med befintlig kunskap för att rikta blicken mot outforskade 

områden. 

2.1 Urval 
Den primära sökningen som ligger till grund för urvalet i forskningsöversikten nedan har 

huvudsakligen genomförts tematiskt. Detta innebär att olika nyckelbegrepp med relevans för 

problemområdet identifierats. Exempel på teman som utgjort grund för sökningar utgörs av 

kvalitet, lärarprofession, målstyrning och resultatstyrning. Sökningarna har primärt 

genomförts i bibliotekstjänsterna Libris och Diva Portal. Vissa studier med omfattande 

litteraturlistor har varit extra användbara då dessa utgjort grund för ytterligare sökningar. Efter 

det primära urvalet har översiktliga genomläsningar av abstracts genomförts för att ytterligare 

begränsa urvalet. Det sammanfattade forskningsläget som presenteras nedan består av studier 

som bidrar till denna framställnings problemområde på olika sätt. Vissa forskares bidrag är av 

empirisk art medan andra bidrar med historiska översikter eller teoretisk förståelse. 

 

2.2 Forskningsöversikt 
Forskningsläget nedan disponeras tematiskt genom en kategorisering där olika underrubriker 

belyser olika aspekter av syftet i denna uppsats. Kategoriseringen struktureras i rubriker 

baserat på vilka tematiska ingångar studierna anlägger. Först redogörs för den del av 

forskningsfältet som intresserar sig för en bred problematik kring styrning av offentlig 

verksamhet. På detta följer en översikt av ett antal studier som mer specifikt undersöker 

styrningsproblematik i en utbildningskontext. Forskningslägets inramning avslutas med 

studier som behandlar frågor om vilka syften olika sorters styrning kan uppfylla. 

Förhoppningen är att översikten och dess kategorisering skall bidra till att blotta 

kunskapsområden som denna studie kan bidra till. 

 
Generell styrningsproblematik inom offentlig verksamhet 
En del av den forskning som är relevant för denna studie fokuserar på en generell kritik mot 

målstyrning inom välfärdsverksamheter. Björn Rombach hävdar att målstyrning i offentlig 

sektor i stort inte fungerar och argumenterar för att målstyrning är ett dåligt sätt att styra och 

organisera effektivt. Empiriskt står den kritiska analysen av målstyrning på två ben. För det 

första ställs en rad kritiska frågor till forskning om målstyrning som Rombach hävdar inte kan 

besvaras med befintlig litteratur. Den andra delen av det empiriska materialet består av 
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intervjuer med aktiva politiker och personer aktiva inom Stockholms läns landsting 

(Rombach, 1991).  

 

På basis av den kritiska granskningen av litteraturen om målstyrning kombinerat med 

intervjuerna kommer Rombach fram till några huvudsakliga slutsatser om målstyrning i 

offentlig sektor. En problematisk aspekt är att formulera mätbara mål i verksamheter där 

kvalitet nödvändigtvis inte är kvantifierbart. Samtidigt måste målen vara tydliga för att 

styrningen skall vara effektiv vilket inom utbildning kan vara svårt att uppnå då elevers 

individuella lärandeprocesser inte enkelt låter sig preciseras i breda allmänna lärandemål. Ett 

kriterium för fungerande målstyrning enligt Rombach är att yrkespersoner inom verksamheten 

bör vara delaktiga i målformuleringen vilket i praktiken blir omöjligt i skolan då läroplanens 

mål formuleras centralt på politisk nivå. Detta innebär dock inte att det är politiker som styr 

den offentliga verksamheten, tvärtom. Snarare är antagandet att politiker med otydliga mål 

kan styra verksamheten orealistisk utan istället styrs välfärdsverksamheter i offentlig sektor av 

närbyråkrater som lärare och sjuksköterskor baserat på praxis vilket leder till att målen ofta 

ignoreras (Rombach, 1991: 106 - 109). För att hantera denna problematik är det sannolikt att 

anta att myndigheter utvecklar olika utvärderingspraktiker där de breda målen om god kvalitet 

inom en offentlig verksamhet reduceras till mätbara variabler. Denna utvärdering i form av 

nationella prov inom skola kan i sin tur leda till frustration och stress hos yrkespersoner i 

verksamheten. En extra intressant aspekt med Rombachs kritik av målstyrningen är att den är 

närmare 30 år gammal. Detta innebär att kritiken kan betraktas som en varning för införandet 

av målstyrning inom offentlig sektor innan det hunnit appliceras och omsättas i den 

omfattning som idag är fallet. Denna studies analytiska avsnitt visar också att Rombachs 

kritik i hög grad var befogad. 

 

Lindgren diskuterar också aspekter av målstyrningens svårigheter, dock med specifikt fokus 

på kvalitets- och resultatmätning som kan betraktas som metoder att hantera målstyrningens 

problem. Utvärdering i offentlig verksamhet är särskilt föremål för intresse i boken med den 

talande titeln Utvärderingsmonstret: Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. 

Lindgren anlägger en kritisk blick mot resultatmätning och utvärdering inom offentlig sektor 

med anledning av att dessa företeelser ökat allt mer och kommit att tas för självklara i 

förbättringsarbetet inom olika välfärdssektorer. Hon menar i likhet med Rombach att mätning 

och utvärdering ofta kan få oavsedda negativa effekter för den verksamhet som skall 

förbättras (Lindgren, 2006). 
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Den modell som Lindgren använder för att presentera problematiken med KRM består av tre 

nyckelaspekter. För det första bygger på KRM på problematiska förutsättningar vilket innebär 

att målen ofta är oklara och att en verksamhet ofta har flera konkurrerande mål som är svåra 

att kombinera. För det andra finns problem i användning av utvärdering och mått som att 

exempelvis bara det mätbara mäts och att måtten i sig är politiska konstruktioner. Vad som 

anses viktigt att mäta är nämligen inte värdeneutralt utan bygger på ett normativt urval. 

Slutligen ger KRM upphov till så kallade perversa bieffekter. Ett uttryck för detta är den så 

kallade ”teaching to the test” -problematiken, vilken i sin tur riskerar underminering av 

professionen och en risk att måtten blir mål i sig själva vilket kan leda till 

innovationshämmande effekter (Lindgren, 2006: 126 - 128). Resultaten är intressanta då de 

visar att utvärdering inom utbildning lätt riskerar att leda till en överbetoning av mätbarhet på 

bekostnad av andra värden. 

 

Olika typer av problematik kring styrningspraktiker inom offentlig sektor är väl undersökt och 

har förutom på ett generellt plan och inom utbildning också varit föremål för intresse i relation 

till sjukvårdssektorn. Även om sjukvårdssektorn och dess styrning inte kan ge detaljkunskap 

relevant för skolans organisering kan vissa studier som fokuserar på sjukvård utifrån ett 

styrningsperspektiv bidra med generell kunskap angående exempelvis påverkan på 

yrkesverksamma och brukare av välfärdstjänster.  

 

En studie gjord av Hasselbladh, Bejeroth och Gustafsson (2008) lyfter en växande brist på 

insyn inom välfärdssektorn. En huvudpoäng är att visa hur den marknadsinriktade 

styrningsformen New Public Management (NPM) inte bara innebär en ökad ekonomistyrning 

i offentlig sektor utan att den nya styrningsregimen utvecklats till en företeelse som omformar 

välfärdssektorer ändå ner på praktisk verksamhetsnivå 

 

Resultaten visar att NPM:s gradvisa införande inom offentlig sektor lett till en så kallad 

diskursstängning där vissa ideal beträffande praxis, kunskap och kvalitet blivit dominerande 

på bekostnad av andra. Ett exempel på detta som lyfts fram är sjukvårdens införande av 

kundorienterad verksamhetsstyrning, så kallad TQM som kommit att bli internaliserad inom 

stora delar av vården. Detta styr i sin tur det handlingsutrymme personer aktiva i 

verksamheten har att manövrera i samt deras ställning som professionellt autonoma 

yrkespersoner. Studien visar hur vissa ideal om praxis blivit dominerande standardiserade 
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metoder i sjukvården (Bejeroth, Gustafsson & Hasselbladh, 2008). Belysandet av hur tydlig 

resultatstyrning kontrollerar professionen och reducerar kvalitet till kvantifierbara mått inom 

komplexa verksamheter gör den relevant för denna forskningsöversikt. 

 

Sammantaget ger forskningen som presenteras ovan en generellt kritisk bild av olika former 

av mål- och resultatstyrning och har ofta framkommit som ett svar på ett ökat fokus på 

mätbarhet som varit en stabil trend de senaste decennierna. Detta har ansetts särskilt 

problematiskt när dessa praktiker spritt sig till offentlig sektor.   

 

Styrningsproblematik i en skolkontext 
Ovan presenteras forskning som intresserat sig för generell problematik kring styrning av 

offentlig verksamhet. De studier som diskuteras under denna rubrik har ett mer riktat fokus 

mot utbildningssektorn, ofta med fokus på hur lärarrollen påverkas av olika styrningsramar.  

 

En intressant historisk överblick för att förstå forskning om styrningsproblematik i en 

skolkontext görs av Ulf P. Lundgren som presenterar en översiktlig utveckling av det svenska 

skolsystemet under de senaste decennierna. Diskussionen om skolans organisering i Sverige 

idag handlar i hög utsträckning om två olika utvecklingstrender som båda innehåller vissa 

konflikter och problem, nämligen decentralisering och marknadsanpassning. Under början av 

80-talet lades en riktning för styrning av skolan fast där riksdag och regering skulle ansvara 

för en övergripande politisk styrning i form av exempelvis Skolöverstyrelsen. Samtidigt 

skulle mycket av styrningen komma att ske mer lokalt i och med att länsskolnämnderna skulle 

komma att sköta lokal skolutveckling medan kommunerna skulle stå för genomförande och 

drift (Lundgren, 2014: 111 - 112). 

 

 En konsekvens av decentraliseringen av skolan var att frågan om ansvarsfördelning för 

styrning av skolan blev allt mer angelägen. I och med decentraliseringen fick enskilda skolor 

möjlighet att själva fördela resurser efter behov. Detta ställde i sin tur stora krav på skolledare 

och lärares kompetens att på ett tillfredställande sätt göra avvägningar gällande 

resursdisponering. Detta innebar att frågan om vad som bör ingå i lärarprofessionens uppgift 

blev central för organisering av utbildning och undervisning. Frågan om ansvarsfördelning 

mellan politiker och profession blev mycket angelägen (Lundgren, 2014: 112 - 113). Frågan 

om makt- och ansvarsfördelning är något som berörs av många studier som  här presenteras. 



 12 

Lundgrens översikt verkar som ett exempel för att visa att perspektiv på styrning formas av 

samtida politiska kontexter och behov. 

 

Utbildningsforskaren Andreas Bergh undersöker hur kvalitetsbegreppet verkar inom 

utbildning och anlägger en språklig ansats där huvudintresset fokuserar själva begreppet 

kvalitet och dess påverkan på utbildningsramar, samt hur skolan som institution påverkar 

begreppet kvalitet. Det empiriska materialet i Berghs studie sträcker sig huvudsakligen från 

1997 – 2007 och bygger på texter på nationell nivå som kompletteras med intervjustudier. 

Informanterna till intervjuerna har hämtats från olika skolor som berörs av myndigheternas 

styrning (Bergh, 2010).  

 

I presentationen av resultat använder studien ett övergripande kvalitetsbegrepp som kallas 

utbildningskvalitet. Utbildningskvalitet är ett brett mått på kvalitet innehållande många 

aspekter som historiskt varit centrala för utbildning men som med tiden i takt med 

kvalitetsbegreppets utveckling fått ge vika för framförallt tre aspekter av kvalitet i skolan: 

Resultatkvalitet, marknadskvalitet och systemkvalitet. Detta får sedan tydlig inverkan på 

arbetspraktikerna hos personer verksamma inom utbildningsystemet både på myndighets- och 

skolnivå (Bergh, 2010). Resultaten är ytterligare bidrag till den bild som visar att 

styrningsstrategier påverkar utbildningsverksamhet ner på vardaglig nivå för att tillfredsställa 

olika övergripande mått på kvalitet. 

 

Berghs studie fokuserar delvis på lärares autonomi kontra redovisningsskyldighet genom att 

visa på hur krav på resultatkvalitet påverkar undervisningsramar. Detta är huvudintresset för 

utbildningsforskarna Tomas Englund och Tone Dyrdal Solbrekke. De fokuserar inte direkt på 

kvalitetsbegreppet utan snarare på vilka konsekvenser kvalitetsfrämjande kontroll får för 

lärarens yrkesroll. Relevansen för forskningsöversikten i denna studie utgörs av det teoretiska 

bidraget som visar hur termen professionell för att beskriva lärarrollen innehåller flera 

aspekter och behöver göras tydligare. En distinktion görs mellan professionalisering och 

professionalism inom läraryrket. En teoretisk ansats skapas utifrån detta för att analysera 

spänningar inom läraryrket. Två analysverktyg formuleras, professionellt ansvar 

(responsibility) och redovisningsskyldighet (accountability). Professionellt ansvar handlar om 

lärares yrkesmässiga frihet att självständigt formulera en god undervisning. 

Redovisningsskyldighet å andra sidan syftar till de krav lärare stöter på att kunna producera 
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dokumentation av sitt arbete och koppla detta till exempelvis studieresultat hos elever 

(Englund & Solbrekke, 2015: 168 - 169). 

 

Artikelns intresseområde tangerar denna uppsats då den undersöker hur lärarprofessionens 

roll påverkas av styrningsformer. Resultaten visar att lärare i vissa aspekter erhållit mer 

auktoritet och förtroende, bland annat genom införandet av den nya lärarlegitimationen 2011 

men att utvecklingen i stort gått mott ökad betoning av redovisningsskyldighet på grund av 

påtryckningar från myndigheter på skolor som i sin tur kräver dokumentation från lärare. 

 

Den svenska forskningen angående styrning i skolan som här presenteras behandlar bland 

annat resultatstyrning och lärarprofessionalitet. Bland den internationella forskningen finns 

exempel på studier som lyfter blicken och kopplar den instrumentella synen på utbildning till 

globala utvecklingsmönster. Conway och Murphy undersöker nya processer för 

ansvarsutkrävande hos lärare och lärarutbildare i en irländsk kontext under åren 1997 - 2012. 

Tre former av ansvarsutkrävande hos irländska lärare identifieras genom en koppling till olika 

perspektiv inom syn på utbildning: Regelanpassning, anpassning till professionella normer 

och strävan efter resultat. Empiriskt använder sig studien av olika texter som beskriver ideal 

om utbildning från aktörer som anses gjort stort avtryck i globala processer i syn på 

utbildningsideal som exempelvis europeiska området för högre utbildning EHEA (Conway & 

Murphy, 2013). 

 

Resultaten visar att stora förändringar skett där de professionella normerna fått kliva tillbaka 

till förmån för regelanpassning och strävan efter mätbara resultat. Denna utveckling kopplas 

till politiska aktörer bortom nationell nivå som EHEA. Denna organisation förespråkar en 

resultat- och marknadsdriven syn på utbildning i linje med EU:s grundläggande värden. 

Studiens resultat hävdar vidare att dessa rörelser mot resultat- och regelanpassning förstärktes 

ytterligare i samband med större internationella kriser som fick stort genomslag i EU som den 

så kallade PISA-chocken 2009 och finanskrisen 2008. Dessa stora händelser menar författarna 

bidrog till att öka motivation inom unionen att införa en mer resultatinriktad instrumentell syn 

på utbildning för att åtgärda de upplevda problemen. Sammanfattningsvis leder detta till nya 

sätt att betrakta lärarutbildning och utbildningspraxis som pekar i en riktning mot global 

standardisering (Conway & Murphy, 2013). Studien är relevant även för en svensk kontext då 

den visar hur ökat fokus på mätbarhet och standardisering av kunskap kan ses som breda 
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globala trender som påverkar lärarprofessionens roll och synen på utbildningens övergripande 

mål och mening.  

 

Samhälleliga, individuella och utvärderingsmässiga mål med styrning 
Vilka styrningsformer som tillämpas i en verksamhet påverkar vilka mål som verksamheten 

kan uppfylla för individ och samhälle. Samtidigt påverkar verksamhetens mål vilken styrning 

som är ändamålsenlig. Det är därför relevant att presentera forskning som undersöker 

styrningens relation till individ, system och kollektiv.  

 

En modell för styrning som ofta används inom välfärdstjänster för att styra verksamheter och 

säkerställa kvalitet brukar benämnas evidensbaserad praxis (EBP). Gert Biesta undersöker 

kritiskt hur denna modell tillämpas inom utbildning och målar upp en spänning mellan 

vetenskapligt och demokratiskt inflytande över forskning och praxis inom utbildning. 

Analysen som ligger till grund för resultaten tar sin utgångspunkt i olika texter som behandlar 

EBP och deras roll inom utbildning men också inom medicin. Tre olika frågor ställs i studien 

varav den första handlar om huruvida utbildning kan jämföras med medicin där EBP används 

flitigt. Den andra frågan undersöker epistemologi, d.v.s. frågor om kunskapssyn inom olika 

verksamheter och hur dessa formar vilken forskning som är relevant för praxis. Den sista 

frågan behandlar forsknings roll för praxis baserat på de epistemologiska antaganden som 

EBP bygger på (Biesta, 2007). 

 

Två huvudsakliga slutsatser dras utifrån den genomförda analysen. För det första innebär 

införandet av EBP inom välfärd att synen på användandet av forskning begränsas till att 

främja effektivitet för att nå på förhand utsatta mål om kvalitet. För det andra leder EBP inom 

utbildning enligt Biesta till ett demokratiunderskott inom utformningen av utbildning till 

förmån för ett teknokratstyre där forskning används instrumentellt för att ta fram 

kvantifierbara mått på kvalitet (Biesta, 2007). Dessa förhållanden är intressanta då de 

bekräftar att tydligt formulerade kvalitetsmått riskerar att fungera reduktionistiskt angående 

vad som utgör kvalitet. Mätbarhetsivern av kvalitet innebär att forskning som skall utveckla 

välfärdssektorer riskerar att bli ett verktyg för att främja möjligheter till utvärdering. EBP kan 

utgående från detta betraktas som ett sätt att främja utvärderingssystem snarare än bredare 

nytta för samhälle och individuella brukare.  
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Biestas kritik av den ökade instrumentalisering som evidensbaserad praktik innebär inom 

utbildning kan också kännas igen i annan forskning som inte specifikt berör skolan. En av 

Biestas kritiska synpunkter är ju att instrumentalisering och fokus på mätbarhet av kunskap 

leder till att den individuella läroprocessen osynliggörs. En undersökning av Anette Karlsson 

berör synen på Total Quality Management (TQM), individen och kollektivet. TQM innebär 

förenklat ett samlingsnamn för den rörelse eller diskurs som förespråkar kvalitetsmätning och 

dess tekniker för att styra organisationer (Karlsson, 2002).  

 

Karlssons undersöker genom att studera texter skrivna av anhängare till TQM hur individen 

förhåller sig till kollektivet i ett system präglat av kvalitetsmätning. Meningen är att kritisera 

den bild där marknadsanpassning av allt fler verksamheter och ökat inflytande av TQM ses 

som ett uttryck för ökad individualisering. Att individualiseringen ökar i takt med detta menar 

nämligen Karlsson är en väletablerad myt. En hypotes i texten är istället att TQM bidrar till 

ökad konformitet på individens bekostnad. Konformitet innebär i detta sammanhang en 

standardisering av kvalitet som riskerar leda till likriktning (Karlsson, 2002: 98 - 99).  

 

Den bild som Karlsson målar upp som ett hotande resultat av TQM som dominerande 

samhällsdiskurs visar ett potentiellt totalitärt och marknadsmässigt konformistiskt samhälle. 

Denna bild lyfts inte fram som den enda möjliga konsekvensen av TQM, utan ett alternativ 

om flexibel humanism lyfts också fram. Karlsson föredrar dock att fokusera på den 

konformistiska, totalitära och skrämmande bilden då denna anses vara dåligt representerad i 

forskning om kvalitetsstyrning. Risken med en alltför stark kvalitetsstyrning baserad på 

resultatmätning är en stark standardisering av kvalitet vilket riskerar leda till att individen 

reduceras till en ekonomisk kugge i systemet (Karlsson, 2002: 127 - 131). Relaterat till skolan 

kan detta innebära att standardiseringen av utbildningskvalitet riskerar att osynliggöra vissa 

praktiker i skolan till förmån för praktiker som tydligt kan utvärderas och mätas. Detta 

riskerar innebära att lärares professionella utrymme minskar och att elevers individuella 

läroprocesser likriktas.  

 

2.3 Sammanfattning och inramning 
Forskningsöversikten som presenteras i detta avsnitt visar att styrningsformer inom offentlig 

sektor är relativt väl utforskat. Innehållsmässigt bidrar den tidigare forskningen med att belysa 

olika saker. Viss forskning har fokuserat på generella problem med styrningspraktiker med 
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särskilt fokus på mål- och resultatstyrning. Andra studier har fokuserat mer specifikt på olika 

verksamhetsområden som skola och sjukvård för att visa hur yrkesverksamma påverkas av  

utvärdering och hur detta riskerar att begränsa det professionella utrymmet. Andra studiers 

resultat som presenteras i översikten bidrar till att belysa de skiftande konsekvenser olika 

styrningsformer kan ge upphov till beroende på vad man vill uppnå. Det som däremot saknas i 

forskningsläget är en jämförande studie av olika styrningsperspektiv med eventuellt skilda 

syften som applicerat på skolan i sin tur kan få skilda implikationer för lärarprofessionens 

utrymme beroende på vilka syften styrningen är avsedd att fylla. Detta riktar ljuset mot en 

kunskapslucka som denna studie har som ambition att bidra till att fylla. Genom att jämföra 

och analysera två olika styrningsperspektiv kan en nyansering av dessa förhoppningsvis 

uppnås som visar att skilda former för styrning visar varierande effektivitet beroende på vad 

man avser uppnå med styrningen.  

3. Empiriskt material 

3.1 Urval 
Det empiriska underlaget i denna uppsats utgörs av två huvudbetänkanden från Statens 

offentliga utredningar: Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan och Med tillit växer 

handlingsutrymmet. Valet att arbeta empiriskt med material från Statens offentliga 

utredningar motiveras av att dessa texter innehåller normativt politiska perspektiv och utsagor 

angående organisering av utbildning. Urvalet av två olika politiska dokument från olika 

historiska kontexter görs med förhoppningen att dessa bär på mening baserade på de 

utmaningar inom utbildning som vid tiden för publicering ansågs angelägna. Genom att 

studera dessa texter kan olika perspektiv på styrningsproblematik i skolan framträda vilket 

kan visa på olika implikationer angående lärarprofessionen och skolans uppgift att uppfylla 

samhälleliga och privata behov. 

 

En eventuell kritik mot urvalets begränsning till just dessa två betänkanden är att de i viss 

utsträckning diskuterar olika aspekter av utbildningsstyrning. Denna studies syfte är dock att 

undersöka olika perspektiv på styrning vilket kan innebära att skillnader i texterna kan bidra 

till att belysa hur styrning kan innebära olika saker och sträva efter olika mål baserat på de 

behov de avses uppfylla. Då det skiljer ett drygt årtionde mellan de texter som undersöks är 

förhoppningen att detta kan bidra med en historisk aspekt där de båda texterna fungerar som 

nedslag i två olika kontextuella sammanhang. Urvalet av de två betänkandena har alltså skett 

baserat på att de anses utgöra exempel på två olika perspektiv på styrning av utbildning som 
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kan vara intressanta att jämföra. Förhoppningen är att visa att de två olika texterna bär på 

olika idéer om styrning formade av sin samtida kontext. Detta urval har gjorts baserat på 

tanken att det vid kvalitativa studier kan vara en fruktbar strategi att välja två fall som visar 

olikheter gällande innehåll inom ett avgränsat område (Svensson & Ahrne, 2015: 22-23). 

 

3.2 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan 

Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan är ett utredningsbetänkande publicerat år 2007 

med det huvudsakliga syftet att åtgärda de problem som 1994 års läroplansreform anses ha 

gett upphov till. Huvudsaklig utredare är departementsråd Leif Davidsson. De problem som 

formuleras anses bero på en vag målstyrning som resulterar i en skola som i för hög grad styrs 

lokalt vilket riskerar att äventyra likvärdigheten och leda till minskade möjligheter för 

kontroll och utvärdering. Lösningar formuleras som bygger på tydligare innehållslig 

centralstyrning av utbildning för att möjliggöra en mer välfungerande utvärdering. Det faktum 

att betänkandet är ett drygt årtionde gammalt innebär troligtvis att perspektiven på styrning av 

skolan är annorlunda än de som formuleras idag. De potentiella lösningar som tas fram är 

formade av sin samtids upplevda behov och fokuserar i hög grad på tekniska aspekter av 

styrning för att främja utvärderingsmöjligheter baserat på mätbarhet.  

 

3.3 Med tillit växer handlingsutrymmet 
Med tillit växer handlingsutrymmet är ett statligt utredningsbetänkande publicerat 2018 som 

kan ses som en reaktion på den ökade detaljstyrning som skett inom offentlig välfärdssektor 

under framförallt det senaste decenniet. Bakom betänkandet ligger Tillitsdelegationen, en 

arbetsgrupp som tillsattes av regeringen 2016 för att bidra med verksamhetsutveckling inom 

offentlig sektor genom att utveckla strategier för kvalitetsförbättring baserat på tillit. 

Kortfattat förhåller sig delegationens huvudbetänkande kritiskt till vad som anses vara en 

ökad detaljstyrning som inte nödvändigtvis främjar kvalitet inom välfärdssektorer. Med tillit 

växer handlingsutrymmet anlägger ett brett grepp på offentlig verksamhet och begränsar sig 

inte till utbildningssektorn. I och med detta diskuterar inte detta betänkande enbart skolan 

utan även bredare strategier för styrning inom offentlig sektor. Med tillit växer 

handlingsutrymmet är ändå intressant som material för en undersökning som fokuserar på 

styrning av utbildning då skolan utgör en central del av den offentliga välfärden. Det faktum 

att Tillitsdelegationens text i hög grad kan betraktas som en reaktion mot Tydliga mål och 
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kunskapskrav i grundskolan gör det också intressant att ställa dessa mot varandra i en analys 

för att undersöka förändringar i perspektiv på styrning av utbildning. 

 

4. Metodologi 
Eftersom empirin i denna studie utgörs av textmaterial som analyseras med hjälp av olika 

befintliga teoribyggen presenteras metod och teori ett gemensamt metodologiskt avsnitt. Då 

det material som analyseras redan finns tillgänglig i form av två utredningsbetänkanden från 

statens offentliga utredningar är ett avsnitt som behandlar rent praktiska metodfrågor gällande 

datainsamlingsmetoder överflödigt.  

 

Dispositionen av detta avsnitt sker på följande sätt. Först diskuteras textanalys som metod och 

några strategiskt kritiska överväganden som är relevanta för denna typ av studie. I relation till 

detta presenteras hur metoden operationaliseras och knyter an till det empiriska materialet 

med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. På detta följer en mer detaljerad presentation av 

de teoretiska verktyg som används i analysen. Slutligen presenteras några kritiska och etiska 

reflektioner som är värda att ta i beaktande. 

 

4.1 Textanalys 
 För att skapa mening i ett digert textmaterial är det nödvändigt att använda olika strategier 

gällande det interna urvalet. Detta innebär att forskaren bör göra olika ställningstaganden för 

att möjliggöra en rättvis bearbetning av empirin. Ett omfattande empiriskt material kan av 

flera olika skäl inte redovisas rakt av i sin helhet. Förutom det självklara problemet att en 

sådan redovisning är omöjlig av utrymmesskäl innebär en referatmässig redogörelse av 

materialet att det riskerar att inte ske någon bearbetning och att empirin blir intetsägande. Ett 

första steg för att skapa mening och ordning i materialet är genom reducering. Ett sätt att 

uppnå en god reducering är att materialet återges på ett selektivt men ändå representativt sätt. 

En strategi för att möjliggöra detta är att arbeta i dialog med sitt material. Detta kan innebära 

att en översiktlig granskning först görs av empirin för att se generella drag som är av intresse. 

Forskaren kan i samband med detta använda ett teoretiskt verktyg för att i sin tur återigen 

ställa frågor till materialet. När detta sker är det viktigt att forskaren inte väljer exempel ur 

empirin som enbart bekräftar de teoretiska glasögonen, utan det kan vara minst lika fruktbart 

att belysa exempel som inte passar in i den teoretiska utgångspunkten. Det sistnämnda är 
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viktigt i denna studie som syftar till att använda befintlig teori på textmaterial (Rennstam & 

Wästerfors, 2015: 228 - 229). 

 

Denna studies analys innehåller också drag av argumentationsanalys då de texter som 

undersöks och analyseras utgörs av politiska dokument som argumenterar för vissa problem 

och lösningar. Ett vanligt sätt arbeta inom argumentationsanalys är att i materialet välja ut de 

teser och argument som är vanligast förekommande för att på så sätt visa på några huvudlinjer 

i den diskussion som förs (Boreus, 2015: 162 - 163). I denna studie urskiljs på detta sätt några 

huvudsakliga argumentationslinjer i form av problem och lösningar ur varje text som sedan 

relateras till det teoretiska ramverk som används.  

 

I det empiriska material som är underlag för denna studie diskuteras olika former av styrning 

av utbildning. De två utredningsbetänkanden som undersöks Tydliga mål och kunskapskrav i 

grundskolan och Med tillit växer handlingsutrymmet är formulerade under olika tidsperioder 

och politiska kontexter. De båda utredningarna formulerar delvis olika problem med 

styrningen av skolan och föreslår följaktligen olika lösningar på de identifierade problemen.  

 

Syftet med denna studie och formuleringen av tre olika forskningsfrågor gör det rimligt att 

besvara dessa i form av en så kallad trestegsanalys. Detta innebär att de olika 

forskningsfrågorna representerar olika steg i analysen som presenteras var för sig för att 

ledsaga läsaren genom texten. Teorierna som presenteras ovan operationaliseras vid 

besvarandet av tre forskningsfrågor som avhandlas i varsitt steg. Den första frågan undersöks 

genom en textnära presentation av innehållet i de olika dokumenten. Denna fråga bidrar till att 

kartlägga formuleringar av problem och lösningar i de undersökta utredningsbetänkandena 

och presenteras med utgångspunkt i teoribygget om autonomi – kontroll. Analysens andra 

steg fokuserar i sin tur med utgångspunkt i den första forskningsfrågan mer specifikt på 

lärarens roll i spänningsfältet mellan autonomi – kontroll. Analysens sista steg används för att 

besvara frågan om hur de olika betänkandenas formulering av problem och lösningar 

angående styrning relaterar till skolans övergripande syfte i relation till begreppen public 

good och private good.  
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4.2 Teori 
Läroplansteori 
För att förstå denna studies angreppssätt och mer specifika användning av teori på det 

empiriska materialet sammanfattas först kort läroplansteori då denna kan betraktas som en 

övergripande teori som är nödvändig för förståelsen av de teoretiska utgångspunkter som 

utgör metodologiska verktyg som används i denna framställnings analytiska kapitel. 

 

 Läroplansteori erbjuder perspektiv som behandlar frågor om utbildnings organisering och 

funktion i relation till det omgivande samhället och bidrar till en förståelse för hur skolan är 

en samhällsinstitution som svarar mot politiska, ekonomiska och sociala behov. Fram träder 

ett forskningsfält som innefattar olika ambitioner att förstå aspekter som styrning och 

organisering av utbildning (Englund, Forsberg & Sundberg, 2012). Läroplansteori är dock ett 

brett fält och används inte praktiskt i denna studies analysdel. För att skärpa analysen 

presenteras nedan istället två specifikt inriktade teoretiska perspektiv som var för sig används 

inom olika analyssteg i denna studie. Dessa perspektiv presenteras nedan som autonomi – 

kontroll och public good eller private good? 

 
Autonomi – Kontroll 
Ett centralt intresseområde för denna studie är lärarens roll i olika spänningsfält mellan 

agenter för styrning i skolan. Autonomi och kontroll är ett teoretiskt begreppspar som kan 

bidra till förståelse av detta. Förhållandet mellan dessa begrepp är dock komplext och för att 

de skall vara användbara i analys av ett empiriskt material behöver de specificeras. Alan 

Cribb och Sharon Gewirtz (2007) gör ett försök till begrepps- och teoriutveckling på området. 

Det teoretiska ramverk som presenteras utgörs av tre olika delar. För det första presenteras en 

begreppslig nyansering av spänningsfältet autonomi – kontroll. Detta görs genom att tre olika 

dimensioner av området persenteras. En dimension utgörs av diskussionen vems autonomi 

som utövas i en given situation (loci and modes of autonomy), en annan dimension fokuserar 

på frågan om vilken domän som påverkas av kontroll/autonomi (domains of autonomy – 

control). Den tredje i sin tur belyser vem som utövar kontroll (loci and modes of control).  

 

För det andra lyfts olika argument för autonomi eller kontroll genom att använda individuella 

lärares handlingsutrymme som exempel. Det är möjligt att lyfta argument både för lärares 

autonomi och för deras styrning. Ett ökat handlingsutrymme gällande val av 

undervisningsinnehåll kan leda till en känsla av större professionell frihet och tillfredställelse 
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hos lärare medan å andra sidan tydligare innehållsstyrning kan bidra till att elever garanteras 

en mer likvärdig utbildning. 

 

 Detta leder i sin tur vidare in på den tredje aspekten av spänningsfältet som diskuteras, 

nämligen att kontroll och autonomi inte bör ses som motsatser i ett nollsummespel där 

exempelvis full kontroll leder till obefintlig autonomi och vice versa. Balansen är istället 

komplex och hård styrning för en lärare på ett område kan exempelvis leda till större frihet på 

ett annat. En annan poäng är att nyansera bilden av att styrning är av ondo och att autonomi 

per definition är något bra. Istället är en ambition att det presenterade perspektivet på 

spänningsfältet autonomi - kontroll skall bidra till mer nyanserade analyser vid jämförelser 

mellan perspektiv på styrning inom utbildning. (Cribb & Gewirtz, 2007: 203). 

 

Den dimension som behandlar vems autonomi som diskuteras kan fokusera på lärare som 

individer, men också lärare som fackligt kollektiv eller del av en skolas lednings ramar. 

Autonomi/Kontroll kan alltså ske på individuell, kollektiv eller institutionell nivå. Den 

dimension som belyser vilken domän som styrs handlar om lärarens utrymme att agera 

autonomt och påverka olika områden som har inverkan på undervisningen som läroplan, 

undervisningsmetoder eller utvärdering. Den sista dimensionen fokuserar på frågan om vem 

som utövar kontroll och på vilket sätt detta sker. De olika aktörerna som utövar kontroll kan 

göra detta på olika nivåer och med olika grader av kraft (Cribb & Gewirtz, 2007: 204).  

 

Samtliga nämnda dimensioner av autonomi/kontroll är komplexa och samverkar alltid med 

olika viktning i olika sammanhang och omförhandlas ständigt (Cribb & Gewirtz, 2007: 204). 

Det är möjligt att en lärare har stor individuell autonomi över sina egna undervisningsmetoder 

samtidigt som samma lärare kontrolleras hårt i from av en innehållsmässigt hårt styrd läroplan 

och hård statlig resultatkontroll i form av exempelvis nationella prov.  

 

Public eller private good? 
Den andra teoretiska utgångspunkt som här presenteras relaterar till skolans roll i samhället 

och behandlar frågor om utbildningens syfte, makt över dess organisering, och för vilken sorts 

samhälle skolan skall verka förberedande. Tomas Englund diskuterar dessa frågor i 

”Utbildning som public good eller private good”. Englund anser att en förskjutning har skett 

angående utbildningens organisering i Sverige från att betraktas som en allmänt samhällelig 

till en privat angelägenhet. För att illustrera denna förskjutning lanserar Englund begreppen 
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public good och private good (Englund, 1993). Även om nämnda text är 25 år gammal kan 

den samhällsutveckling och begreppsapparat som presenteras anses relevant för att förstå 

också dagens skola då utvecklingen i mångt och mycket kan betraktats som att ha fortsatt i 

samma riktning. 

 

Den samlade bild som Englund målar upp består i att utbildning tidigare i högre omfattning 

har betraktats som en kollektiv angelägenhet där målet varit att förbereda elever för ett 

samhälleligt deltagande. Detta har i sin tur manifesterats i organiseringen av skolan avseende 

styrning och syn på utbildningsinnehåll. Om skolans uppgift skall sträva mot ett public good 

kan det innebära ett större fokus på centralt formulerade läroplaner som strävar efter 

likvärdighet snarare än ett mer differentierat marknadsbaserat innehåll som styrs av olika 

privata önskemål från elever och föräldrar som i högre utsträckning kan förknippas med 

private good (Englund, 1993).  

 

4.3 Kritiska och etiska reflektioner 
Ett av denna studies bidrag är att undersöka vissa teoretiska perspektivs användbarhet i 

kombination i en textanalys för att ur ett givet material utläsa perspektiv på styrning och 

utbildnings övergripande syften. Denna ingång för med sig både styrkor och svagheter för den 

analys som genomförs. Teorierna som används diskuterar utbildning på ett abstrakt plan. Ett 

mål med denna studie är därför att använda nämnda befintliga teorier empiriskt. En risk när 

detta görs av andra forskare är att begreppsapparaten som utvecklats missförstås när den 

tolkas. Detta förhållande är dock inte enbart en svaghet utan kan ses som fruktbart i sig då det 

kan bidra till att belysa problematiska aspekter i den ursprungliga teorins användbarhet på den 

typ av material som här är underlag för analys. För att en teori skall erhålla tyngd och praktisk 

tillämpbarhet är det positivt att den appliceras empiriskt på olika former av material. 

 

Ett annat problem när teori används så som det görs i denna studie är att den i sin roll som 

glasögon vid granskning av materialet riskerar att i hög grad styra forskarens blick mot att 

hitta det som passar in i teorin. Detta kan i viss mån undvikas genom att studiens resultat 

presenteras på ett transparent sätt och att olika tolkningar undergrävs med tydliga och 

omfattande exempel. En ytterligare förhoppning i denna studies analys är att den metodologi 

som konstrueras kan bidra till viss teoriutveckling i och med den kombination av teorier som 

tillämpas i en trestegsanalys. Autonomi – kontroll belyser styrningsaspekter inom utbildning 
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medan public good och private good visar hur styrningen är beroende av vilka syften skolan 

förväntas uppnå. Ambitionen är att visa hur de båda perspektiven kombinerade i en 

trestegsanalys kan stärka varandra och bidra till en vetenskapligt potent och stringent helhet. 

5. Analys 
De tre analyssteg som genomförs fyller olika funktioner för att belysa det material som är till 

grund för studien. Det första stegets textnära ansats har som primär uppgift att kartlägga 

texternas normativa formuleringar av problem och lösningar angående styrning av skolan för 

att ge läsaren en översiktlig bild av innehållet. Några centrala problem och lösningar 

angående utbildningsstyrning identifieras för att presenteras med hjälp av exempel i form av 

citat och referat. I detta första steg är ambitionen att återge innehållet i det empiriska 

materialet med hjälp av de analytiska verktyg som de teoretiska perspektiven utgör. 

 

Analysens andra steg fokuserar på lärarprofessionens roll och hur denna formuleras relaterat 

till olika perspektiv för styrning av skolan. Med tillit växer handlingsutrymmet och Tydliga 

mål och kunskapskrav i grundskolan kan betraktas som två olika uppsättningar av idéer kring 

hur skolan och dess organisering bör utformas vilket innebär att skilda synsätt på 

professionens roll illustreras i de olika texterna. Även om intresset i denna studie fokuserar på 

lärarens roll anser jag det vara nödvändigt för att belysa professionens roll att ställa denna i 

förhållande till de två andra huvudagenterna för autonomi och kontroll i skolan, nämligen 

elever och den politiska styrningen. 

 

Analys.ens tredje steg för vidare diskussionen om styrningens problem och lösningar 

respektive lärarroll som presenteras i de två första stegen till att belysa vilka implikationer 

styrningstrategierna får för skolans uppdrag som samhällelig eller privat angelägenhet. 

Englunds (1993) begrepp om public good och private good används som analysverktyg. 

5.1 Problem och lösningar i skolstyrning 
 
Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan 
Från otydlighet till konkretion 
Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan utgör en reaktion mot målstyrningen av skolan 

som infördes i samband med läroplansreformen 1994. I stort kritiserar utredningen 

målstyrningens införande där mycket av kritiken grundar sig i att läroplanens mål är abstrakta. 

Kritiken riktar sig i hög grad mot pedagogers individuella agentskap som uttolkare av 
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kursplanernas innehåll. Utredningen förhåller sig kritisk mot att lärare erhåller huvudansvaret 

att på lokal nivå konkretisera kursplanernas mål som i för stor utsträckning anses vara en 

upprepning av läroplanens övergripande mål. Ett problem som lyfts är att lärare och 

skolledare inte har erhållit kunskaper i hur de förväntas arbeta med målen  
 

Dagens målsystem har haft många problem sedan starten. Ett av dem är att systemet inte har förståtts av dem 
som skall arbeta med det, dvs. lärare och skolledare. Problemen berör flera av systemets grundläggande 
kännetecken, t.ex. det lokala och nationella ansvaret i användningen av målen. De nya målbegreppen – mål att 
sträva mot och mål att uppnå – har inneburit att mängden mål i läroplanen och i kursplanerna blivit mycket stor. 
Lärarnas kännedom om alla mål och hur de skall arbeta med dem bedöms som begränsad. 
Sambanden mellan målen i läroplanen och i kursplanerna är ofta oklara och så utformade att de ofta ”flyter ihop” 
och därför blir svåra att arbeta med (SOU 2007:28: s.12). 

 

En annan passage i utredningen visar ett liknande resonemang och går hårt ut mot 

målstyrningen och dess konsekvenser i ett kärnfullt citat som kan ses som talande för synen 

på problematiken med otydliga mål: ”Resultatet av kursplanearbetet år 2000 har blivit att 

kursplanerna i många fall brister i konkretion och att de uppfattas som otydliga och rent av 

”flummiga”.” (SOU: 2007:28, sid. 13). Ytterligare kritik riktas mot att systemet är 

motsägelsefullt i och med att inga officiella krav finns från riksdag eller regering riktat mot 

den lokala nivån att utforma konkretiserade kursplaner medan skolverket samtidigt 

rekommenderar detta, vilket riskerar att ytterligare förstärka otydligheter från centralt håll 

angående styrningen (SOU: 2007: 28, sid. 14). 

 

Ett problem som formuleras är alltså bristande konkretion i läro- och kursplaner. En lösning 

på detta uttrycks som ett behov av tydligare centralt formulerade praxisbaserade kursplaner. 

Kursplanerna bör dessutom utgöra ramar gällande såväl innehåll som undervisningsformer.   
 
Kursplanerna bör ge frihet och ansvar för lärare att tillsammans med eleverna planera undervisningen utifrån 
lokala förutsättningar och intressen, men också vara en ”garant” för att eleverna oavsett skola får likvärdiga 
kunskaper. Här finns en balanspunkt i styrningen av skolans undervisning. Genom att kursplanerna blir tydli- 
gare än i dag blir de även en bättre utgångspunkt för dem som tar fram nationella prov, för läromedelsförlag etc. 
(SOU: 2007: 28, sid. 19). 

 
Citatet uttrycker visserligen att lokala förutsättningar skall tas i beaktande vid planering av 

undervisning. Det som betonas är dock kursplanernas funktion som garant för likvärdighet. 

Dessutom lyfts uttryckligen att kursplanerna skall vara ett medel för att utforma verktyg för 

utvärdering i form av exempelvis nationella prov. 

 
Beprövad praxis bör forma kursplaner 
Ett viktigt problem som framgår i Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan som syns i 

citatet ovan är en upplevd klyfta mellan styrdokument och pedagogisk praxis. En intressant 
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passage i betänkandet diskuterar hur lärarprofessionens utveckling gällande synen på god 

undervisningspraxis och de politiskt formulerade reformerna så som de kommer till uttryck i 

exempelvis läroplaner inte nödvändigtvis har följt samma riktning. Detta lyfts som ett 

problem då lärare ju tvunget måste följa det som formuleras i styrdokumenten. För att detta 

skall vara möjligt behöver följaktligen läro- och kursplaner vara både tydligt formulerade och 

på ett sådant sätt som överensstämmer med lärares uppfattning om god praxis. Resonemanget 

exemplifieras nedan. 

 
Mycket talar för att kunskapsinnehållet i grundskolans undervisning och sättet att arbeta mer styrts av Lgr 80 än 
Lpo 94. Det kan i så fall bero på att utvecklingen i grundskolan styrts mer av lärarnas yrkeserfarenhet än av 
statens vision om hur skolan skall utvecklas. Kursplanerna som började gälla från år 2000, med öppnare och 
otydligare målformuleringar rensade på angivelser av ämnesinnehåll, har lämnat fritt spelrum för lärarna att göra 
sina egna planeringar. Dessa grundas mänskligt att döma på deras och kollegornas tidigare erfarenheter om vad 
som är framgångsrika vägar i undervisningen och i stoffurval (SOU: 2007: 28, sid. 171). 

 

Följden av ovanstående blir att centrala skolreformer inom ramen för det vaga 

målsystemet blir fruktlösa. Otydliga formuleringar i styrdokumenten lämnar ett stort 

utrymme för lärare att själva baserat på erfarenhet utforma undervisningen. Att 

pedagogers erfarenhet styr undervisningen anses positivt. Dock framförs att denna 

erfarenhet är något som i högre grad bör styra skolutvecklingen även i styrdokument. 

”Yrkesutveckling kan ses som en förädling av tidigare traditioner och en successiv 

utformning av en ”best practice” i sättet att genomföra sitt läraruppdrag. Sker lärarnas 

yrkesmässiga utveckling utifrån andra principer än för andra yrkesgrupper?” (SOU: 

2007: 28, sid. 171). Detta innebär att utvecklingen av praxis i högre grad bör 

manifesteras i styrdokumneten, förslagsvis. i form av ramar gällande innehåll och 

undervisningsformer. 

 
Konkretiserade mål för effektivare central uppföljning 
Presentationen ovan visar att vaga mål i styrdokumenten ses som ett grundläggande problem. 

En tydlig följd som framförs som olycklig i Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan är 

att denna brist på konkretion innebär att målen inte går att kontrollera tillfredställande via 

statlig uppföljning. 

 
 De system för uppföljning och utvärdering i form av nationella prov så som de har använts 

tillsammans med 1994 års läroplaner kritiseras. Betänkandet hävdar att otydliga kursplaner 

gällande innehåll är en bidragande faktor till att de nationella proven så som de tidigare 

utformats är ineffektiva och problematiska. Ett problem är att lärares, skolors och kommuners 

lokala uttolkningar av kursplanerna leder till att dessa tolkas olika vilket i sin tur gör att 
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nationella prov som bedöms enligt vaga mål har svårt att på ett tillfredställande sätt mäta 

elevers kunskaper. Följden av detta resonemang blir återigen att kontroll i högre grad bör 

bedrivas centralt från statligt håll (SOU: 2007: 28, sid. 270 - 271). 

 

Utgående från detta framhålls det som viktigt att kursplanerna i högre grad är centralt 

innehållsstyrda för att förenkla nationell och lokal uppföljning genom centralt formulerade 

prov. 
Nationella bedömningar av elevers kunskaper så som de kommer till uttryck i nationella prov förutsätter att det 
finns fastställda nationella kunskapskrav för de årskurser ämnesprov ges i. Det måste av kursplanen framgå 
ämnets huvudsakliga innehåll så att provkonstruktörerna kan ha med dem i proven (SOU: 2007: 28, sid. 271).  

 

Förutom tydligare formuleringar angående kunskapsmål i styrdokument föreslår utredningen 

som en del av lösningen av problemet med svag nationell kontroll av skolan ett nytt 

uppföljningssystem. I stort förordas ett reformerat uppföljningssystem med ökad betoning av 

den statliga nivån. En bas för det nya systemet är större konkretion i centralt formulerade 

kunskapsmål som i sin tur skall innebära att de nationella proven i högre grad skall kunna 

mäta elevers kunskaper och att dessa i sin tur också i högre grad skall påverka elevers 

slutbetyg. 

 
Lärare skall kunna redovisa på vilka grunder betygssättningen sker. Rektor skall kunna begära att en sådan 
redovisning sker skriftligt, t.ex. om läraren avser att sätta slutbetyg som systematiskt avviker i förhållande till 
resultat i de nationella proven. I den mån satta slutbetyg avviker systematiskt från resultat på nationella prov 
skall skolan ange orsakerna i sin kvalitetsredovisning (SOU: 2007: 28, sid. 253). 

 

Med tillit ökar handlingsutrymmet 
Utredningsbetänkandet Med tillit ökar handlingsutrymmet kan beraktas som en reaktion på en 

ökad resultat- och ekonomistyrning inom välfärdssektorn. En huvudsaklig poäng är att 

kritisera vad om anses vara en ökad detaljstyrning som framkommit ur en strävan att åtgärda  

tekniska problem i styrningen av väldärdssektorn. Det system för detaljstyrning som kritiseras 

av delegationen är i hög grad närvarande i Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. 

Tillitsdelegationen anlägger ett brett grepp på flera välfärdssektorer. De avsnitt som 

presenteras nedan utgör exempel på utdrag som anses relevanta för skola och utbildning. 

Utredningens betänkande innehåller flera normativa utsagor om vad som utgör en önskvärd 

styrning inom utbildning. Nedan presenteras med hjälp av exempel de huvudsakliga problem 

och förslag på lösningar som presenteras angående styrning av utbildning. 
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Från fragmentiserad detaljstyrning till verksamhetsnära styrning 
Centralisering av utbildningsstyrning ses i hög grad som problematiskt. Det går att urskilja två 

tydliga problem som Tillitsdelegationen lyfter med centralstyrningen av skolan. Styrningen 

anses i allt för hög utsträckning vara dels detaljstyrd och dels fragmentiserad. Att styrningen 

är detaljstyrd exemplifieras med att att man anger olika så kallade ”administrativa tidstjuvar”. 

Detta kan innefatta att lärare i allt högre utsträckning förväntas utöva sysslor som inte anses 

ingå i deras kärnuppdrag som bland annat dokumentation av elever med behov av särskilt 

stöd, föräldrakontakter, eller dialog med elevhälsans representanter (SOU: 2018: 47, sid. 97). 

 

Beskrivningen av styrningen som fragmentiserad i sin tur innebär en kritik mot att det finns 

flera parallella styrsystem för skolan som strävar efter olika mål. Dessa parallella system 

kontrolleras också av olika agenter för kontroll. En skolhuvudman kan styra sin skola enligt 

en viss pedagogisk eller ekonomisk modell. Staten i sin tur styr och kontrollerar via lagar, 

förordningar och myndigheter, främst Skolverket och Skolinspektionen. Ytterligare en form 

kan bestå av system för riktade statliga bidrag mot olika skolor. Ett begrepp som lyfts för att 

stävja problematiken med den fragmentiserade styrningen är samordning (SOU: 2018: 47, sid. 

91). 

 

Samordning ses som ett verktyg för att uppnå de bästa resultaten för elever i verksamheten. 

För skolsystemet skall upprätthållandet av möjlighet till mätbarhet och uppföljning inte få gå 

före elevens behov. Nationella prov kan som exempel inte rättfärdigas om dessa inte främjar 

elevers lärande.  

 
En annan utgångspunkt är att styrningen måste genomsyras av ett helhetsperspektiv. Myndigheter, landsting och 
kommuner kan inte optimera sina egna verksamheter utan att beakta hur det påverkar den sammantagna 
styrningen och den enskilda medborgaren. De offentliga verksamheterna måste vara organiserade så att de på 
bästa sätt ska kunna möta medborgarens behov, inte verksamhetens egna (SOU 2018: 47, sid. 17). 
 

 

Ovanstående kan ses som en kritik mot teknisk detaljstyrning för att främja vissa 

avgränsade mål i olika verksamheter. Den tekniska detaljstyrningen beskrivs som ett 

överdrivet fokus på juridiska kontrollfunktioner i tillsyn av utbildning som resulterar i att 

kontrollen av skolan inte uppfyller sin potential att utveckla verksamheten utan istället 

upplevs som besvärliga påbud ovanifrån. Tillitsdelegationen vill kombinera kontroll med 

lokalt anpassad verksamhetsutveckling vilket illustreras nedan: 
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Tillitsdelegationen konstaterar att tillsynen skulle kunna bidra mer till utveckling om den förändras i vissa 
avseenden. Vi drar bl.a. slutsatsen att tillsyn som omfattar kvalitativa aspekter och som utgår från ett bredare 
medborgarperspektiv har bättre förutsättningar att bidra till utveckling jämfört med tillsyn som främst har ett 
snävare, juridiskt perspektiv. För att hantera den spänning som finns mellan kontroll och utveckling, samt 
maktrelationen mellan granskare och granskad, behöver tillsynen där så är möjligt och lämpligt betona dialog, 
samskapande samt hänsyn och anpassning till sammanhanget (SOU: 2018: 47, sid. 20). 

 
Maktrelationer i kontroll av verksamhet problematiseras här. En spänning mellan kontroll och 

utveckling framhålls där kontroll anses varit överbetonat på bekostnad av styrning som 

främjar utveckling av verksamheten. Lösningen blir att återigen betona insikter från de 

personer som har kunskap om lokala verksamhetsnära förutsättningar. Detta betraktas också 

som en lösning på fragmentiseringen då yrkespersoner betraktas som kunniga om 

helhetsperspektiv för den enskilda brukaren i den berörda verksamheten. 

 
Från bristande elevinflytande till det goda mötet 
Ett sätt att hantera problematiken med detaljerad och fragmentiserad centralstyrning av skolan 

är enligt delegationen att betona mötet mellan elev och lärare samt mellan medborgare och det 

offentliga. Detta är ett uttryck för tron på elevens individuella autonomi i utformningen av 

undervisning. Delegationen hävdar att skolsystemt alltjämt präglas av ett bristande 

elevinflytande vilket skall ändras genom betoningen av ”det goda mötet”  

I diskussioner om styrning tar vi vår utgångspunkt ifrån mötet mellan medborgare och medarbetare. Detta möte 
är ”sanningens ögonblick”, det är här som värde och kvalitet uppstår. Vi kallar det ”Det goda mötet” (SOU 2018: 
47, sid. 16). 

Ett belysande avsnitt i betänkandet som motiverar ”det goda mötet” visar hur 

delegationen är kritisk till vad man anser vara ett bristande brukarperspektiv där 

medarbetare inom välfärdsverksamheter traditionellt ansetts vara tillsatta att identifiera 

brukares problem för att sedan åtgärda dessa. Som en lösning på detta problem förordas 

ett ökat inflytande från brukaren som i och med detta får möjlighet att forma de 

välfärdstjänster som erhålls. Delegationen menar att verksamheter inom välfärden inte i 

tillräckligt hög grad anpassar verksamhetsnära domäner efter individuella behov och 

önskemål (SOU: 2018: 47, sid.71). Detta innebär att större hänsyn bör tas till lokala 

förutsättningar så att möjligheten ges för elever och lärare att i lämplig mån gemensamt 

anpassa verksamheten enligt en slags närhetsprincip. 

Det finns också en ökad insikt om att tjänstekvalitet inte alltid kan regleras fram, utan förutsätter att vi utgår från 

dels medborgarens behov och upplevelser, dels det professionella omdömet och den inre motivation som gör det 

möjligt att fatta kloka beslut kring medborgaren, utifrån olika situationer och behov (SOU: 2018: 47, sid. 133). 
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Här betonas återigen brukarens perspektiv och mötet mellan medborgare och profession. 

Precis som förhållandet mellan tillsynsmyndigheter och profession skall relationen mellan 

yrkesverksamma och brukare av väldfärdstjänster prägals av dialog där de bästa lösningarna 

formuleras gemensamt efter upplevda lokala behov. 

 

5.2 Lärarprofessionen: Mellan autonomi och kontroll 
De upplevda problem och lösningar angående styrning av utbildning som formuleras i 

materialet påverkar synen på lärarrollens handlingsutrymme i spänningsfältet autonomi – 

kontroll. Dessa presenteras ovan i analysens första steg. Följande steg tar mer specifikt fasta 

på hur lärarrollen framträder i det empiriska materialet med hjälp av analysverktygen 

baserade på autonomi och kontroll.   

 
Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan 
Tydliga mål och kunskapskrav i skolan fokuserar i hög grad gällande utövandet av kontroll 

eller autonomi i skolan på förhållandet mellan politik och profession i formulerandet av 

innehållet i kursplaner. Lösningar på styrningsproblem formuleras ofta som en ökad central 

kontroll. En bild som framkommer i Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan visar ett 

kritiskt förhållningssätt till de stora krav som ställs på professionen att utöva autonomi på 

lokal nivå. Kritiken mot detta står på två ben, dels anses styrdokumenten erbjuda bristfälligt 

stöd, dels anses lärare sakna kompetens att arbeta med 1994 års styrdokuments vaga mål. 

Detta innebär att lärares autonomi över läroplansdomänen inom detta system ifrågasätts. 

Istället bör konkretionsnivån i dokumenten vara högre för att utöva kontroll eller stöd i 

relation till lärare (SOU: 2007: 28, sid. 20).  

 

Utrymmet för lärares individuella professionella autonomi över domänen läroplan och dess 

uttolkning som ges i lpo94 betraktas av utredningen som problematisk då den riskerar leda till 

bristande likvärdighet. Istället förordas en mer centraliserad styrning med mer konkreta 

formuleringar i kursplaner som i sin tur kan garantera ett mer likvärdigt innehåll för samtliga 

landets elever (SOU 2007:28, sid.13 - 14).  

 

Ett utdrag ur betänkandet uttrycker hur de nationella styrdokumenten i högre grad än lpo94 
bör utgå från etablerad lärarpraxis och att dessa bör prövas praktiskt innan de implementeras  

I framtida kursplanearbete bör lärare medverka i högre ut- sträckning än hittills. Förslag till nya kursplaner bör 

”utprövas” på ett antal skolor innan de fastställs nationellt. Innan nya kurs- planer träder i kraft krävs att rektorer 
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och lärare får möjlighet att ordentligt sätta sig in i dem innan de skall användas i under- visningen(SOU: 2007: 

28, sid. 239).  

Citatet ovan ger uttryck för en strävan efter att lärare i högre grad bör verka som agent 

för autonomi över utbildningens läroplansdomän genom större inflytande över 

kursplaners utformning. Detta kan också betraktas som att en centralt bestämd lärarpraxis 

i sin tur skall utgöra kontroll av undervisningsformsdomänen av utbildning. Ett mål med 

detta är att utvärderingen av utbildningen genom central kontroll av undervisningsformer 

i högre grad skall kunna utföras på centraliserad nivå i form av bland annat nationella 

prov. 

 

Inte bara lärares individuella agentskap för autonomi beskrivs med skepsis. Lärares autonomi 

på kollektiv lokal nivå i vissa former tas också upp som något icke önskvärt. Som exempel 

nämns hur pedagoger kollegialt tvingas utforma lokala kursplaner då de centralt formulerade 

motsvarigheterna inte innehåller någon konkretion över ämnesinnehåll. Detta rekommenderas 

också av Skolverket, dock inte tydligt av riksdag eller regering vilket lyfts som problematiskt 

då det innebär dubbla budskap (SOU: 2007:28: s.14). Detta kan förstås analytiskt som att 

kritiken av den vaga målstyrningen i lpo94 inte främst riktar sig mot dess bristande stöd till 

enskilda lärare. Betänkandet hävdar ju att kollegialt arbete med lokala kursplaner inte heller är 

önskvärt trots att detta eventuellt kan bidra med stöd i konkretionen av kursmål på lokal nivå. 

Istället tycks huvudpoängen med tydligare mål och kunskapskrav i grundskolan handla om att 

betona central kontroll över verksamhetsnära domäner på professionens autonomis bekostnad. 

 

Med tillit växer handlingsutrymmet 
Ett förhållande mellan olika agenter för autonomi eller kontroll i skolan som är mycket 

närvarande i Tillitsdelegationens betänkande är det mellan lärare och elever. En intressant 

aspekt är dock att någon tydlig motsättning mellan dessa agenters autonomi inte uppfattas. 

Istället skall lärares autonomi inom verksamhetsnära domäner som undervisningsmetoder och 

utvärdering öka samtidigt som detsamma gäller för elever och i förlängningen deras föräldrar. 

Motsättningen utmålas istället mellan lärare och elever i skolan å ena sidan och detaljerad 

centralstyrning å andra sidan. Motsättningarna angeånde kontroll och autnomi lyfts i hög grad 

fram som frågor om hur tillsyn och granskning bäst kombineras med tillit till professionen. 

Tillit till professionen innebär enligt delegatioen också ett ökat fokus på elevperspektiv.  
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En central aspekt från Tillitsdelegationen angående en önskvärd styrning är betoningen av den 

individuella brukaren, i detta fall eleven, och dennas möte med välfärdens representanter. 

Detta kan ses som ett uttryck för tron på brukarens individuella autnomi vilket illustreras väl i 

följande citat: ”I diskussioner om styrning tar vi vår utgångspunkt ifrån mötet mellan 

medborgare och medarbetare. Detta möte är ”sanningens ögonblick”, det är här som värde och 

kvalitet uppstår. Vi kallar det ”Det goda mötet”.” (SOU 2018: 47, sid. 16) Detta utdrag kan 

förstås som ett uttryck för hur elever som individer bör ha möjlighet att påverka sin egen 

utbildning i samverkan med läraren som på ett individuellt plan möter elever i olika 

undervinsngssituationer och förväntas anpassa undervisningen efter dennas behov. Lärare och 

elevers autonomi över vardagliga utbildningsdomäner som undervisningsmetoder betonas då 

dessa agenter anses bäst lämpade att utforma en god undervisning. 

 

Förhållande med ökad lokal autonomi betonas extra när det handlar om  elever som är särskilt 

högpresternade eller har behov av särskilt stöd. Det är i dessa lägen som lärarens 

professionella kompetens och erfarenhet för att utöva god autnomi lyfts som extra viktig 

(SOU 2018: 47, sid. 77-78). Detta knyter i hög grad an till domänen utvärdering inom 

utbildning då lärarens kompetens betraktas som viktig för att diagnostiskt i samförstånd med 

elever med särskilda behov utvärdera den individuellla utvecklingen. 

 

Ett annat avsnitt i betänkandet berör liknande aspekter och visar hur delegationen är kritisk till 

vad man anser vara ett bristande brukarperspektiv där medarbetare inom 

välfärdsverksamheter traditionellt ansetts vara tillsatta att identifiera brukares problem för att 

sedan åtgärda dessa. Som en lösning på detta problem förordas ett ökat inflytande från 

brukaren som i och med detta får möjlighet att forma de välfärdstjänster som erhålls. 

Delegationen menar att verksamheter inom välfärden inte i tillräckligt hög grad anpassar 

verksamhetsnära domäner efter individuella behov och önskemål (SOU: 2018: 47, sid.71). 

Här kan en viss kritik mot lärares autonomi anas då deras makt att utifrån sin auktoritet med 

brsitande lyhördhet styra elevers skolgång problematiseras. Detta är ett exempel på hur 

Tillitsdelegationen framhåller betydelsen av elevautonomi och att denna eventuellt sker på 

bekostnad av lärarautnomin. 
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5.3 Public eller private good?  
I analysens två första steg ovan presenteras olika hållningar angående styrning av utbildning 

formulerade i två offentliga utredningar publicerade under olika historiska och politiska 

kontexter. De båda texterna som analyseras visar på att olika formuleringar av problem och 

lösningar angående skolans organisering innebär skiftningar i syn på frågor om vem som skall 

ha makt att styra skolan. Här blir också lärarprofessionens roll central i spänningsfältet mellan 

det privata och det offentliga, mellan medborgare och samhälle. Skall utbildning formas av 

politiken i form av staten eller mer verksamhetsnära i form av lärare eller elever? Dessa 

komplexa frågor bidrar också till att belysa för vilka syften skolan bör finnas till. För att 

diskutera detta är det intressant att använda sig av Englunds teori om public good och private 

good. 

 

Analysens sista steg använder sig av en annorlunda struktur än de två första stegen. 

Analyssteget sturktureras genom att public good och private good  används för att koda olika 

positioner i de olika dokumenten om huruvida utbildning främst betraktas som en samhälllelig 

eller privat angelägenhet. Sannolikt innehåller de båda betänkandena vissa motsättningar och 

betonar både utbildning som en fråga om samhällelig och privat nytta. En förhoppning är 

dock att exemplen nedan skall kunna belysa hur närvarande perspektiven public good och 

private good är i de olika dokumneten. För att tydliggöra det faktum att begreppsparet inte 

utgör en ren motsättning som är klart dominerande i den ena eller andra av de undersökta 

texterna används public good och private good som underrubriker för att sortera exempel ur 

det empiriska materialet. 

 

Public good 
Perspektivet om utbildning som något kollektivt samhälleligt är närvarande i båda undersökta 

texter, dock i skiftande grad och formulerat på olika sätt. Ett intressant sätt att undersöka 

huruvida detta betonas i texterna kan vara att använda de olika agenter för utövande av 

autnomi och kontroll i skolan som presenteras i analysens första steg och relatera dessa till 

Englunds begrepp. När diskussioner om public good skall identifieras i dokumenten är det 

alltså intressant att titta efter passager som diskuterar inflytande i skolan från elever, föräldrar, 

lärare och politiker. Beroende på vilka subjekt för inflytande över skolan som betonas sker 

oundvikligen vissa ställningstaganden angående utbildning som public good eller private 

good. En aning hårddraget kan ett starkt betonande av elevinflytande (och föräldrainflytande) 

innebära en viktning mot private good, medan exempelvis stark betoning av lärares autnomi 
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kan betraktas som ett uttryck för public good om detta innebär en stark socialisering mot 

demokratiska ideal som är centralt formulerade. I praktiken är dock förhållandena inte så 

enkla att elevinflytande innebär en betoning av privat nytta och statlig kontroll en samhällig 

nytta. Förhållandena däremellan är mer komplext vilket exemplen nedan visar. 

 

Frågan om vad som kan betraktas som betoning av public good i de olika dokumenten är inte 

heller det självklart. Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan fokuserar i högre grad än 

den senare utredningen på tekniska aspekter av styrning av skolan. Ett exempel på hur detta 

diskuteras är ett avsnitt som behandlar ekonomiska aspekter av utbildningens styrning. De 

förslag på reformer som läggs fram motiveras i hög grad av att de kan bidra till att 

effektivisera driften av skolan och göra skolväsendet mer enhetligt. Skolstyrning kan enligt 

detta resonemang i hög grad betraktas som en fråga om hushållande med offentliga medel för 

att uppnå ekonomisk effektivitet (SOU: 2007: 28, sid. 313 - 315). Detta kan betraktas som ett 

uttryck för public good om man betraktar det som en kollektiv angelägenhet att effektivt 

använda skattemedel. Det som dock inte tas upp är mer grundläggande aspekter av vad 

utbildningen förväntas bidra med till individ och samhälle. Detta är i viss mån symptomatiskt 

för detta betänkande då det i hög grad fokuserar på teknikaliteter för att skapa ett tydligt och 

stringent system för kontroll och styrning utan särskilt vida reflektioner kring utbildningens 

huvudsyfte.  

 

Det framgår vid granskning av Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan att målsystemet 

betraktats ha lett till en vag och otydlig styrning av skolan. En eventuell kritik mot 

betänkandet är dock att det inte tar hänsyn till vilka problem målsystemet vid införandet i 

1994 års läroplanreform var avsett att lösa. Målsystemet var avsett att möjliggöra anpassning 

till lokala förutsättningar i samband med utbildningens decentralisering. Detta skulle även 

möjliggöra en starkare individanpassning på lokal nivå och ett ökat förtroende för 

professionen. Betänkandet från 2007 kritiserar dock just denna möjlighet till lokal anpassning 

som skett och anser denna vara problematisk i sig då den riskerar underminera likvärdigheten 

då de verktyg för utvärdering som funnits anses undermåliga. Kritik riktas mot att utvärdering 

och resultatmätning inte genomförs i tillräckligt hög grad på skolhuvudmannanivå (SOU: 

2007: 28, sid. 164-166). Detta är ännu ett exempel på hur kontroll av skolan anses som en 

samhällelig angelägenhet som bör ske på politisk nivå. Diskussionen om skolans 

övergripande syfte är dock mindre närvarande explicit i texten. Det kollektiva i utbildning i 
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detta betänkande representeras för det mesta av staten som en kontrollernade instans. Att 

själva innehållet i utbildningen skall fylla ett public good kan däremot inte tydligt urskiljas.  

 

Med tillit växer handlingsutrymme är i hög utsträckning en reaktion på den form av tekniska 

styrning som lyfts i Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Detta betänkande lyfter 

också mer uttalat än det tidigare frågor om välfärdstjänster i allmänhet och skolans i synnerhet 

övergripande mål och syften. Det innehåller dock vissa motsättningar och inre konflikter. I 

inledningen lyfts en av dessa konflikter. Här specificeras hur svensk välfärd strävar efter att 

kombinera ett starkt förtroende för staten med en stark betoning av individens inflytande. Det 

framhålls att mötet mellan medborgaren och det offentliga i välfärden är en viktig kontaktyta 

för att skapa förtroende för staten (SOU: 2018: 47, sid. 41 – 42). Detta spänningsfält mellan 

förtroende för staten och individens inflytande över välfärden kan förstås väl med hjälp av 

Englunds teorier. Bör välfärdstjänster som utbildning främst inrikta sig mot att uppfylla 

individuella eller samhälleliga behov? Denna fråga är något som Tillitsdelegationen i hög 

grad ägnar fokus åt. 

 

En uppfattning som framkommer vid granskning av Tillitsdelegationens betänkande är att 

någon mostättning inte uppfattas mellan det individuella och det samhälleliga bästa. Ett 

exempel som illustrerar detta diskuterar hur en större individanpassning bör ske inom 

elevhälsan i skolan. Delegationen förhåller sig kritisk till att ungdomar med komplexa 

problem får kontakt med flera olika myndigheter som samtliga upprättar separata 

handlingsplaner för att hantera problemen utan att samverka sinsemellan för att på bästa sätt 

uppnå störst nytta för den aktuella eleven. Detta innebär att varken den privata eller 

samhälleliga nyttan maximeras och att resurser riskerar förslösas. Att detta sker skylls på en 

för rigid detaljstyrning utan brukarperspektiv och lokal anpassning (SOU: 2018: 47, sid. 81 – 

83). Detta är intressant då detaljstyrning av välfärdsverksamheter för att uppnå ekonomisk 

effektivietet och likvärdighet för det allmänna bästa är något som är centralt i Tydliga mål och 

kunskapskrav i grundskolan. Tillitsdelegationen däremot hävdar att just denna form av 

styrning hindrar både privat nytta hos brukaren och ett effektivt resursanvändande för det 

offentliga. I stort är dock förtroendet för samhället som prövas i mötet mellan medborgare och 

det offentliga i skolan det som mest berör public good enligt tillitsdelegationen. 
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Private good 
Utbildning för private good innebär att skolan och dess verksamhet främst finns till för att 

tillfredställa behov hos indivudella elever och i förlängningen deras föräldrar. Tydliga mål och 

kunskapskrav i grundskolan ägnar sig som visas i analysens första steg i hög grad åt att 

kritisera tekniska aspekter av styrdokumenten från 1994. Vid en första anblick kan det i och 

med detta framstå som att betänkandet inte i högre grad diskuterar frågor om utbildning för 

public eller private good. I vissa avsnitt kan man dock se exempel på hur skiftningar i 

betoningen av ansvar för elevers utbildning ger implikationer för samhällelig eller privat 

nytta. Betänkandet efterlyser att kursplanerna tydligare definierar de mål som eleven bör 

uppnå för att bli godkänd. Detta kan tolkas som att lärare inte ges förtroende att förstå de mål 

som elever bör uppnå för godkänt betyg. Samtidigt förskjuter det ansvaret för att elever 

uppnår godkänt betyg till att i högre grad hamna hos den aktör som tillhandahåller 

välfärdstjänsten, det vill säga skolan eller huvudmannen. Detta kan ses som ett uttryck för ett 

ökat private good där eleven skall garanteras ett godkänt betyg genom hårdare styrning i 

kursplanerna (SOU: 2007: 47, sid. 203-204). Ett godkänt betyg får karaktären av privat 

rättighet för samtliga elever medan ansvaret för uppnåendet av detta i högre grad förskjuts 

mot tillhandahållaren av utbildning och i viss mån lärarna. 

 

Utdraget ovan är intressant att jämföra med ett avsnitt i Tillitsdelegationens betänkande som 

också kan sägas relatera till private good. Här framförs en kritik mot vad som ses som ett 

bristande brukarperspektiv i välfärdssektorer där personal i form av lärare vanligtvis ses som 

de personer som bäst kan identifiera elevers svårigheter och därmed åtgärda dessa. Detta 

synsätt anses problematiskt då det riskerar bidra till att det individuella elevinflytandet 

minskar på bekostnad av lärarens expertis. Istället skall eleven i högre grad höras då denna 

bör ha möjlighet att utifrån egna önskemål uppnå målen med utbildningen (SOU: 2018: 47, 

sid. 71).  

 

Detta kan ställas emot utsagan i Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan som refereras 

till ovan. Här betonas ju hur målen måste bli tydligare i kursplaner för att lärare skall ha 

tydligare mål att eftersträva för enskilda elever. Detta innebär att lärares diagnostiska roll 

framskrivs för att identifiera elevers behov av stöd vilket i slutändan lägger ett stort ansvar på 

individuella lärare att deras elever uppnår godkända betyg (SOU: 2007: 47, sid. 203-204).  
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Tillitsdelegationen tycks fortfarande hålla med om denna ansvarsfördelning samtidigt som 

elevinflytande betonas. Lärare förväntas alltså enligt tillitsdelegationen att ha samma stora 

ansvar för att elever uppnår godkända betyg, men med större krav på elevinflytande. Detta 

kan tyckas riskera leda till inre konflikter och en stor arbetsbörda för lärare. 

Tillitsdelegationen tycks i hög grad präglas av denna konflikt där elevers individuella 

rättigheter och private good skrivs fram. Det som däremot inte alltid tycks finnas med i 

beräkningen är hur detta samspelar med lärarautonomi eller skolans socialiserande uppdrag 

mot ett public good. Delegationen tycks relativt omdeveten om denna eventuella konflikt. 

 

En aspekt av det brukarperspektiv inom välfärden i en bredare mening som skrivs fram av 

Tillitsdelegatioen är att kontakterna med välfärdssektorer som skolan skall präglas av 

transparens och ett bemötande där olika negativa beslut tydligt motiveras (SOU: 2018: 47, sid. 

50). Här ses ett tydligt exempel på hur betänkandet betonar brukares rättigheter. Dessa 

rättigheter skall tryggas av att olika beslut dokumenteras och motiveras på ett transparent sätt. 

Detta förhållande riskerar leda till vissa probelm för professionella i verksamheten. Applicerat 

på skolan kan nämnda problematik ställa krav på att lärare omfattande i detalj dokumenterar 

elevers prestationer skriftligt för att kunna motivera exempelvis svaga prestationer till elever 

och föräldrar. Krav på omfattande dokumentation från lärare är något som i andra 

sammanhang lyfts som problematiskt av delegationen. Det tycks dock råda en viss 

omdevetenhet om att den starka betoningen av brukares rättigheter gentemot tillhandahållare 

av välfärdstjänster innebär konsekvenser för yrkesverksamma i spänningsfältet mellan 

samhällelig och privat kontroll. Tillitsdelegationens starka brukarperspektiv innebär sannolikt 

en viktning mot ett ännu större private good på bekostnad av ett public good om 

brukarperspektivet innebär att medborgare i ännu högre grad skall kräva anpassning och 

dokumentation från offentlig verksamhet även om detta sker på bekostnad av den allmänna 

kvaliteten i verksamheterna som berörs.  

6. Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt sammanfattas de huvudsakliga empiriska fynd som gjorts i denna studies 

analysdel för att relateras till det övergripande syftet. Dessa fynd diskuteras i relation till den 

tidigare forskning som presenteras i kapitel 2. Den sammanfattande diskussionen struktureras 

genom att de empiriska fynden från de två texterna var för sig diskuteras i relation till studiens 

syfte. Avsnittet avslutas med att peka på hur denna studies mest betydelsefulla empiriska och 

teoretiska bidrag pekar vidare mot nya eventuella forskningsområden. 
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6.1 Krav på konkretion för kontroll 
Ett av denna studies empiriska fynd är att Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan 

uttrycker en stark kritik mot den vaga målstyrningen i Lpo 94. Eftersom problemen uttrycks 

som att målstyrningen inte konkretiseras i tillräckligt hög grad i kursplaner blir lösningen att 

via centralt formulerade styrdokument konkretisera och styra för att möjliggöra utvärdering 

och mätning av resultat. 

 
Detta får i sin tur konsekvenser för hur professionsrollen framträder. Å ena sidan lyfts 

professionens yrkeserfarenhet och etablerade undervisningstraditioner som centrala för att 

utröna vilka metoder som skall användas i skolan vilket vittnar om förtroende för 

lärarkollektivets kompetens. Å andra sidan kritiseras styrdokumentens vagt formulerade mål 

som inte anses ha någon större effekt på utbildningen. Detta borde inte vara ett problem om 

målet med styrning av skolan är att elever med hjälp av erfarna lärare skall lära sig så mycket 

som möjligt. En motsättning framträder dock när en tydligare centralstyrning av innehåll och 

metoder beskrivs som eftersträvansvärt. En tolkning kan vara att lärare bör ha större 

inflytande på läroplansdomänen av utbildningens organisering. I så fall skulle läro- och 

kursplaner i högre grad utgå från lärarprofessionens erfarenheter och utgöra en 

standardisering av vad som uppfattas som god praxis.  

 

Denna metod för styrning har observerats i sjukvårdssektorn där vissa praxisideal (i detta fall 

TQM) kommit att bli helt dominerande på bekostnad av andra genom att dessa haft stor 

inverkan på standardiserade ideal om hur vårdpraxis bör skötas. Ett problem med denna typ 

av styrning som lyfts är dock att det riskerar leda till en dikursstängning i verksamheten som 

leder till att vissa praktiker som kanske i vissa fall vore mer främjande för kvalitet än de 

standardiserade idealen utestängs och förkastas (Bejeroth, Gustafsson & Hasselbladh, 2008). 

Denna typ av standardisering tycks vara något som eftersträvas i Tydliga mål och 

kunskapskrav i grundskolan. Anledningen till detta är strävan efter mätbarhet. Det som 

däremot inte tas med i beräkningen är att mätbarhetsivern riskerar att tränga undan praktiker 

som kan främja icke mätbara aspekter av kvalitet. Denna problematik gäller rimligtvis också 

skolan.  

 

 Ovanstående är intressant att koppla till Rombachs resonemang om målstyrning och dess 

problem. Visserligen uttrycker han att mål måste vara tydligt formulerade för en effektiv 

styrning vilket bekräftas i Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Problem uppstår dock 
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i verksamheter där målen inte enkelt kan göras tydliga och mätbara. Elevers kunskaper i 

skolan kan enligt Rombach inte på ett bra sätt formuleras i centrala mål vilket gör utbildning 

olämplig för målstyrning. Att ytterligare specificera målen genom tydligare krav på innehåll i 

kurser förändrar inte detta faktum. Detta kan visserligen bidra till att främja mätbarhet och 

utvärdering, det säger dock inte mycket om hur väl undervisningen fungerar utan mer om  

utvärderingssystemets stabilitet och enhetlighet. Dessutom uttrycks en skepsis mot att 

välfärdsverksamheters vardagspraxis kan styras centralt. Dessa styrs istället av 

yrkesverksamma närbyråkrater som exempelvis lärare (Rombach, 1991).  

 
Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan uttrycker att lärare bör utöva autonomi över 

utbildningens läroplansdomän centraliserat genom att vara delaktiga i utformningen av 

nationella styrdokument. Om lärare inte anses kapabla att lokalt fastslå lämpliga kursplaner 

kan man dock ifrågasätta huruvida de är kompetenta nog att utöva sin yrkesautonomi över 

kursplaner på nationell nivå. Ett försvar för formuleringen i betänkandet kan vara att centralt 

formulerade kursplaner baserat på praxis hos erfarna lärare åtminstone kan bidra med en 

likvärdig tolkning av läroplanens mål formulerad i kursplanernas innehåll. Detta innebär dock 

att fokus hamnar på att skapa ett tekniskt fungerande och likvärdigt system för styrning med 

inre koherens snarare än att ta hänsyn till att innehållet blir så relevant som möjligt baserat på 

lokala förutsättningar. 

 

Detta knyter an till Berghs olika aspekter av utbildningskvalitet. Mer specifikt tycks tydliga 

mål och kunskapskrav i skolan rikta in sig på att säkerställa systemkvalitet för utbildning som 

utgörs av faktorer som rättssäkerhet, likvärdighet och ansvarsutkrävande (Bergh, 2010). 

Betänkandets stora fokus på styrdokument och att dessa skall möjliggöra en rättssäker 

utvärdering av skolan exempelvis i konstruktionen av nationella prov visar hur systemkvalitet 

överordnas andra aspekter av utbildningskvalitet som i högre grad diskuteras av 

Tillitsdelegationen, som anpassning av kursplaner efter lokala förutsättningar. 

 

Att undersöka vad styrningen förväntas uppnå är centralt när de olika texterna som är 

underlag för denna studie granskas. Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan är så starkt 

inriktad på att forma en utbildning som rättssäkert går att utvärdera så att liten hänsyn tas till 

vad som eventuellt kan komma att bli konsekvenser av att reducera den vardagliga 

verksamheten till ett instrument för utvärdering. Lindgren benämner kraftfullt dessa 

oförutsedda konsekvenser som ”perversa bieffekter”, d.v.s. att styrningsformer som är 
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lämpliga för att uppnå vissa syften kan vara direkt skadliga på områden de inte var avsedda att 

påverka (Lindgren, 2006). En intressant aspekt med Lindgrens studie är att den är över tio år 

gammal och gavs ut året innan Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Vid 

publicerandet av betänkandet tycks det ha funnits en hel del kritisk forskning tillgänglig som 

inte tagits i beaktande. Lindgrens kritik av kvalitets- och resultatstyrningen fungerar väl som 

en övergång till att diskutera Tillitsdelegationens perspektiv på styrning som diskuteras 

nedan. Med tillit växer handlingsutrymmet kan nämligen i hög grad sägas försöka hantera 

”perversa bieffekter” av den syn på styrning som dominerar Tydliga mål och kunskapskrav i 

grundskolan. 

 

6.2 Tillit och medborgarperspektiv för kvalitetsökning 
Ett generellt empiriskt fynd i denna studie visar hur Tillitsdelegationens formuleringar av 

problem och lösningar inom skolstyrning innebär en skarp kritik av de styrningsperspektiv 

som i hög grad är närvarande i Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Delegationens 

huvudsakliga problem formuleras som en brist på tillit som innebär att kvaliteten i 

verksamheten blir lidande. Underskottet av tillit tar sig uttryck i en detaljerad och 

fragmentiserad centralstyrning av skolan i form av Bland annat nationella prov. En 

tillitsbaserad styrning lyfts som ett alternativ. Tillit innebär att lärares kompetens i högre grad 

bör styra beslut i den vardagliga verksamheten angående exempelvis undervisningsformer och 

utvärdering. Kombinerat med förtroende för professionen lyfts elevperspektivet som centralt 

vilket exempelvis uttrycks som ”det goda mötet”.  

 

Idén om det goda mötet knyter an till Karlssons resonemang som hävdar att offentlig 

välfärdsverksamhet bör rikta sig mot den individuella brukarens behov och anpassas därefter. 

Liksom i Tillitsdelegationen framförs en skepsis mot standardisering och att denna innebär 

risker för individens möjlighet att bli hörd. Relaterat till skolan och de undersökta 

utredningsbetänkandena kan detta innebära att standardisering av undervisning leder till att 

eleven som individ inte ges möjlighet att utveckla sina specifika förmågor utan snarare lär sig 

en mätbar standardiserad form av kunskap. Detta främjar enligt resonemanget i sin tur inte 

kvalitet (Karlsson, 2002).     

 

Problematisering av standardisering är grundläggande i Tillitsdelegationens kritik då man 

hävdar att den riskerar urholka de mötespunkter där värden uppstår inom utbildning. Denna 
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tydliga kritik knyter an till Biestas syn på att EBP inom utbildning är skadligt för skolans 

potential som en demokratisk mötesplats där elever utbildas om och i demokrati. Han hävdar 

ju att en starkt standardiserad praxis i skolan riskerar leda till att demokratiska praxisideal får 

stå tillbaka till förmån för teknokratiska (Biesta, 2007). ”Det goda mötet” som är totalt 

grundläggande för Tillitsdelegationens ideal om praxis i utbildning låter sig enligt en hel del 

forskning svårligen kombineras med alltför stark centralstyrning av mål som formar praxis. 

 

En eventuell invändning mot föreställningen om det goda mötet kan vara att detta möte i sig 

självt riskerar att ge upphov till nya problem angående makt över skolan och lärares 

autonomi. Det är värt att påminna sig om att elevers intressen i skolan ofta företräds av 

föräldrar. En ökad betoning av elevinflytande riskerar därför att leda till att föräldrar via sina 

barn ställer krav på att undervisningen utformas på ett sådant sätt som de anser passande.  

 

Brukarperspektivet riskerar alltså eventuellt att leda till en riktning mot ett ökat private good 

där utbildning förväntas tjäna privata syften hos elever och deras föräldrar. Även om 

Tillitsdelegationen strävar efter att öka handlingsutrymmet för professionen finns en risk att 

det ökade brukarperspektivet innebär att lärare inte enbart kontrolleras av myndigheter i form 

av utvärdering utan också i form av föräldrar som förväntar sig kunna utöva kontroll över sina 

barns undervisning. Detta är intressant att ställa relation till Englund & Solbrekke som hävdar 

att den ökade mätbarhetsivern - som manifesteras i Tydliga mål och kunskapskrav i 

grundskolan - lett till ökad redovisningsskyldighet (accountability) på bekostnad av 

professionellt ansvarstagande (professional responsibility) (Englund & Solbrekke, 2015).  

Detta förhållande är något som Tillitsdelegationen kritiserar. Samtidigt riskerar en ökad 

föräldrakontroll också att leda till en ökad betoning av redovisningsskyldighet. Denna 

problematik illustrerar en risk med elevinflytande som inte explicit lyfts i betänkandet. 

 

För elever och lärare riskerar ett stort elevinflytande i praktiken innebära en ökad 

föräldrakonroll. Detta riskerar att underminera ”det goda mötet”. En stark lärarautonomi 

behöver heller inte nödvändigtvis leda till mindre frihet för elever då en stark professionell 

autonomi i vissa fall kan skydda elever från föräldrars kontroll över utbildningen. Läraren har 

troligtvis lättare att utöva professionell autonomi över undervisningen i förhållande till eleven 

än till dennes föräldrar som kan ställa hårda krav på skolan baserat på privata intressen. Ett 

eventuellt problem med en ökad elevautonomi riskerar med detta i åtanke bli att lärares 

individuella autonomi begränsas av föräldrar som kan ställa höga krav på dokumentation eller 
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individuell anpassning. Detta riskerar i sin tur att underminera lärarens handlingsutrymme. Ett 

sätt att hantera denna problematik kan vara att lärare i högre grad ges möjlighet att agera 

kollektivt för att med stöd av varandra kollegialt utöva autonomi över undervisningen. 

 

7. Studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning 
Olika former av styrning inom välfärd i allmänhet och skola i synnerhet är sen tidigare väl 

undersökta områden. Denna studies angreppssätt att granska två texter med diametralt olika 

perspektiv på styrning är dock ett bidrag till ny kunskap på området som visar att styrnings 

effektivitet i hög grad är beroende på vad det är som förväntas uppnås. Båda de undersökta 

texternas perspektiv på styrning kan sannolikt vara effektiva, dock för olika syften. Denna 

studies empiriska bidrag ligger i att två olika perspektiv på styrning synliggörs, analyseras och 

jämförs med varandra. Ett annat empiriskt bidrag är användandet av ett färskt material som 

Tillitsdelegationens Med tillit växer handlingsutrymmet. Att undersöka detta och ställa det i 

relation till ett äldre politiskt präglat utredningsbetänkande bidrar till att visa hur 

styrningsperspektiv formas av förändrade förutsättningar och upplevda eller reella utmaningar 

i samtiden. Det nutidshistoriskt jämförande perspektivet visar också att dessa perspektiv är 

föränderliga på relativt kort sikt. 

 

Teoretiskt har studien bidragit genom att använda Cribb & Gewirtzs teori om autonomi – 

kontroll i utformandet av ett metodologiskt tillvägagångssätt som testar huruvida teoribygget 

är användbart applicerat på den typ av empiriskt material som används i denna studie. Ett 

annat teoretiskt bidrag kan ses i kombinationen av Cribb & Gewirtzs teori med Englunds i 

trestegsanalysen. Autonomi – kontroll används för att undersöka problem och lösningar med 

styrning samt professionens handlingsutrymme medan Englunds begreppspar public good och 

private good med avstamp i autonomi - kontroll används för att se hur de tidigare nämnda 

aspekterna samspelar med skolans övergripande syfte som offentlig och/eller privat 

angelägenhet.  

 

Denna studie har visat hur de två utredningsbetänkandena förespråkar styrning för olika 

ändamål där Tydliga mål och kunskapsmål i grundskolan fokuserar på styrning som verktyg 

för utvärdering medan Med tillit växer handlingsutrymme förespråkar tillit och 

verksamhetsnära styrning för att uppnå mer kvalitativa omätbara aspekter i utbildning. Hur 
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dessa kan kombineras och huruvida detta är möjligt vore ett intressant område för vidare 

forskning. 
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