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Abstract

Wahlström, Ninni (2002): Om det förändrade ansvaret för skolan. Vägen
till mål- och resultatstyrning och några av dess konsekvenser. (On the shift
of responsibility for compulsory schooling. The path to management by
objectives and results and some of its consequences).

The aim with this thesis is to contribute to the discussion about the responsi-
bility for compulsory schooling in the 1990s. The decade began with a shift
of responsibility for the compulsory school, a process generally referred to
as ‘municipalization’, which on an everyday basis makes it perfectly clear
where the responsibility lies. This thesis probes a little further into the pro-
blems of the distribution of responsibility, through investigating how the
issue of responsibility for the nine-year comprehensive compulsory school
has been discussed and motivated over time, in order to analyse more preci-
sely the conditions at hand as the municipalities were to take over responsi-
bility for the different schools in the 1990s. As a sequel to the fundamental
direction of this study it enters into a discussion about the consequences
following the distribution of responsibility: the effects of management by
objectives and results on the school’s cognitive approach and problemati-
zing the issue of power and influence under the new model of responsibility.

The thesis contains an analysis of how the issue of responsibility for com-
pulsory schooling has been discussed in official commission reports over
time, with the purpose of gaining a better understanding of the compulsory
school in the 1990s, and its conditions. The historical study thus focuses on
the school reform conducted in the early 90s and the three concepts seen as
central to the discussion about responsibility for the compulsory school
towards the end of the twentieth century: municipalization, decentralization
and turning the school into a goals and achievement-related organisation.
The analysis is founded upon an outlook based on discourse, aiming to dis-
tinguish any changes in the meaning of those three key expressions as well
as to define shifts and discursive breaks in textual references to the responsi-
bility for comprehensive school.

Keywords: responsibility for compulsory school, decentralization, manage-
ment by objectives, historical review, discourse.
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Förord

Mina första fyra skolår: ett rött tegelhus med två klassrum. På övervåning-
en bodde fröknarna. De visste allt, världen var trygg och vi lärde oss att
rabbla Jakobs söner och alla Lagans kraftverk. Vi var nio elever i en b-klass.

Årskurs 5 i den nybyggda centralskolan. Platt tak, vitt mexitegel, asfalte-
rad skolgård och skolskjutsar. 34 elever från sex olika skolor samlade i ett
klassrum. Lärarna från de sex skolorna försökte samsas i gemensamma kor-
ridorer och lärarrum. Överläraren kallades rektor. Skoltiden fylldes med
konflikter men också med nyheter som eget arbetsschema, grupparbeten och
en stencildoftande skoltidning med rubriker som ”Popgruppen Tages i lamp-
ljuset!”.

Realskolan i den närbelägna staden. Tillbaka till lugnet och den beståen-
de kunskapen. Vi neg för lärarna när de passerade över skolgården och hade
morgonsamling i aulan. Borta var grupparbetena, lärarna var experter på
sina ämnen och vi läste om ”gestalter i nyare svensk litteratur” och räknade
reguladetri.

Dags för ’nya’ gymnasiet under tidigt 70-tal. Nybyggt och platt igen, med
långa korridorer. Nya ämnen, som socialkunskap, trängdes med gamla och
grupparbeten var åter aktuellt. Osäkra lärare försökte att hantera det
relativa betygssystemet. Femmorna tog slut och matteläraren våndades över
den nya mängdläran allt medan vi elever tänkte på annat. Studentexamen
var avskaffad – vi tog bussen hem.

Förändringarnas vindar smög sig till och med in bland lanthushållssko-
lans Rörstrandsporslin och Carl Malmstensmöbler. Första terminen med
landstinget som huvudman. Nu måste undervisningen innehålla två teori-
dagar i veckan – hur skulle det gå? undrade en nervös rektor på terminens
första dag. Men det gick utmärkt. Alla elever föredrog städlära i teorin jäm-
fört med i praktiken.

Kanske var det dessa ständiga kast mellan gammalt och nytt under min
egen skoltid som väckte mitt intresse för utbildningsreformer och organisa-
tionens grundläggande förutsättningar? För mål och intentioner i relation
till organisation och praktisk verksamhet. I detta avhandlingsarbete har jag
fått möjlighet att fördjupa mig i (delar av) det offentliga samtalet om den
obligatoriska skolan och kunna följa dess argumentation för ansvarsfördel-
ningen mellan stat och kommun under 1900-talets andra hälft. Ett område
som min handledare, professor Bert Stålhammar, är synnerligen väl förtro-
gen med. Tack Bert för Ditt engagemang och Dina synpunkter. Ett lika varmt
tack till biträdande handledaren, professor Christina Gustafsson, som inte
bara bidragit till avhandlingsarbetet med värdefulla råd utan också lagt själ-
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va grunden genom att under en rad seminarier tålmodigt ha försökt lära oss
’skolpraktiker’ att hantera frågeställningar ur ett mer forskningsinriktat
perspektiv.

Forskarutbildningen vid pedagogiska institutionen vid Örebro universi-
tet öppnade nya vyer och nya möjligheter. Ett stort tack till professor To-
mas Englund för det intresse med vilket Du följt avhandlingsarbetet. Tack
också alla seminariekamrater för alla vänliga och insiktsfulla kommentarer
som uppmuntrat mig att jobba vidare. Ett speciellt tack till Ann Quenner-
stedt som bidragit med initierade reflektioner.

Jag vill rikta ett särskilt tack till universitetslektor Guadalupe Francia för
kloka synpunkter på mitt avhandlingsmanus. Ett varmt tack också till pro-
fessor Ulf P. Lundgren som generöst delat med sig av sina ovärderliga kun-
skaper inom ämnesområdet.

Men allting började egentligen med lärarjobbet på Kvarnbackaskolan i
Stjärnhov där vi jobbade och tänkte och jobbade igen, långt innan vi visste
att man skulle reflektera över sin praktik. Tack Anna, Karin, Christina,
Kerstin med flera för att ni skapade en sådan stimulerande miljö! Tack Bo
Nestor för att Du sa att visst kunde man bli rektor om man ville och för att
Du sedan har funnits med och stöttat längs 90-talets snabba scenväxlingar,
inte minst genom samarbetet inom Arcus forskningsprojekt. Och tack Gunvi
Linnér för att Du under hela denna tioårsperiod har varit min pålitliga och
kunniga kontakt med universitetsvärlden.

Tack Bengt för Din övertygelse att drömmar kan bli verklighet och tack
Petra, Tomas och Jonas för glada tillrop längs vägen.

Ninni Wahlström
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KAPITEL 1

Studiens ansats
I detta kapitel kommer jag efter inledningen först att ge en bakgrund till
föreliggande arbete genom att kortfattat relatera till tidigare forskning med
inriktning på skolreformer och styrning av skolan. Därefter försöker jag att
skapa en plattform för min studie såtillvida att jag vill diskutera och ringa
in hur jag ser på vissa grundläggande begrepp. Dessa begrepp utgör i sin tur
basen för nästföljande kapitel som mer explicit uttrycker den teoretiska ut-
gångspunkten för mitt arbete. Kapitlet avslutas med en diskussion rörande
skilda perspektiv på forskningen om skolans ansvarsfördelning och styrning.

Inledning
Med denna avhandling vill jag bidra till ett samtal om ansvaret för 1990-
talets grundskola. Decenniet inleddes med en ’kommunalisering’1 av skolan
och i dagligt tal är det därmed klart var ansvaret för grundskolan ligger. Jag
vill emellertid borra lite djupare i ansvarsfördelningens problematik genom
att undersöka hur frågan om det statliga respektive det kommunala ansva-
ret för skolan har diskuterats och motiverats under den tid som skolformen
har varit aktuell, för att därigenom närmare kunna analysera vilka förut-
sättningar kommunerna får att ta över ansvaret för skolan i början av 1990-
talet. I kapitel ett och två kommer jag att vidareutveckla från vilken utgångs-
punkt jag diskuterar de frågeställningar som antytts ovan, för att i slutet av
kapitel två kunna formulera dem mera precist. Som en följd av denna mer
grundläggande inriktning av studien kommer jag också in på en diskussion
om ansvarsfördelningens konsekvenser: omställningsproblem för kommu-
ner och skolor under början av 90-talet, mål- och resultatstyrningens effek-
ter för skolans kunskapssyn och en problematisering av frågan om makt och
inflytande i den nya ansvarsmodellen.

Min avsikt är att genomföra en analys av hur ansvaret för grundskolan
har diskuterats i offentliga utredningar över tid, med syfte att bättre försö-
ka förstå 1990-talets grundskola och dess villkor. Den historiska studien har
således sitt fokus på skolreformen som genomfördes i början av 90-talet och
de tre begrepp som jag har ansett vara centrala för ansvarsdiskussionen om
grundskolan under slutet av 1900-talet, nämligen  kommunalisering, decen-
tralisering och målstyrning. Analysen syftar till att tydliggöra förändringar
i innebörden av dessa tre centrala begrepp, samt påvisa förskjutningar och
diskursiva brott i talet om ansvaret för grundskolan.

För att förankra den historiska analysen i 90-talets skolpraktik och få
möjlighet att problematisera ansvarsfördelningens konsekvenser avslutar jag
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arbetet med två kapitel som jag vill rubricera som diskussionskapitel. Det
första av dessa två kapitel behandlar implementeringen av målstyrningen i
en kommun och det andra kapitlet speglar en mål- och resultatstyrd skola
genom skolans arbetsplaner. I samband med denna diskussion om kunskaps-
syn analyseras likvärdighetsbegreppets förskjutning under 90-talet, samt
makten som ligger ’invävd’ i diskursen om skolan. Makten betraktas i detta
perspektiv mera som en komplicerad väv, eller som en kraft som ’cirkule-
rar’ igenom systemet, och mindre som en enskild kraft som kan utskiljas
från resten av organisationen och därvid vid behov omformas för att nå ett
annat resultat.

Kapitel ett innehåller en kortfattad genomgång av tidigare forskning med
inriktning på skolreformer och styrning av skolan. Därefter försöker jag
ringa in och tydliggöra några begrepp som är väsentliga för frågeställningar
om ansvar och styrning av skolan. Som en avslutning på detta första kapitel
’lyfter jag in’ mitt forskningsområde till den teoretiska referensram som jag
kommer att utgå från.

I kapitel två redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Där för jag en
närmare diskussion om diskursbegreppet och hur jag kommer att använda
mig av det i detta arbete. Jag ser diskursen som en ”spelplan” (Schüllerqvist
1995) i betydelsen av en arena med en verksamhet som begränsas av vissa
regler om hur man kan agera och vilka som får tillträde att agera etc.
Diskursbegreppet är nära förbundet med maktbegreppet, som jag betraktar
som ett relationellt begrepp (Popkewitz 1991, 1998). Makten går, enligt
detta sätt att se, inte att enkelt avgränsa och definiera. Utbildningsreformen
i sig innebär en form av maktutövning. Den decentraliserade organisatio-
nen innebär inte självklart att makten förskjuts ut till periferin, den kan i
stället återtas genom utvärdering, som också innebär en form av maktutöv-
ning. Kapitlet avslutas med en bestämning av avhandlingens syfte och av-
gränsningar.

I kapitel tre, ”Läsning av texterna”, redogör jag för mina val av texter
och val av det som jag benämner ’analysredskap’ d.v.s. de utgångspunkter
som jag har använt för textanalyserna.

Därefter följer ett kort kapitel (kapitel fyra) som utgör en introduktion
till hur textanalyserna har strukturerats. Textmaterialet består huvudsakli-
gen av statliga utredningstexter. För att tydliggöra konsekvenserna av det
diskursbrott som jag menar inträffade runt 1990 blev det nödvändigt att
också skildra ett händelseförlopp, bl.a. genom att  redovisa innehållet i några
propositioner och att redogöra för några tidsaspekter.

Kapitel fyra utgör en introduktion till det avsnitt om fem kapitel (kapitel
fem till nio) som skildrar hur grundskolan och dess organisation har gestal-
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tats i tio statliga utredningar, från 1946 års skolkommission, som presente-
rade sitt betänkande 1948, till läroplanskommittén som lämnade sitt för-
slag 1992. För att ringa in ämnesområdet har de tre sökorden kommunali-
sering, decentralisering och målstyrning varit viktiga, men de har inte varit
tillräckliga för analysarbetet. Min ambition är att formulera den ansvars-
och styrningsuppfattning som har varit dominerande för olika berednings-
texter, för att i förlängningen kunna diskutera diskursiva förskjutningar och
utmaningar inom ansvarsområdet för skolan. I det arbetet har det varit
väsentligt att också beskriva den ”värdebas” som diskursen vilar på (se
Schüllerqvist 1995). Det har jag gjort genom att kort försöka beskriva pa-
rallellprocesser och enstaka händelser som kan tänkas ha påverkat ’sam-
hällsklimatet’ och våra värderingar och normer. Men än viktigare har varit
att  identifiera dessa värderingar ur själva beredningstexterna. Därför har
jag diskuterat texterna utifrån fyra bestämda utgångspunkter: individens roll
i samhället, samhällets behov av sammanhållning, samhällets behov av kva-
lificering av arbetskraft och forskningens roll för skola och samhälle.

Dessa fem kapitel, som alltså samtliga utgår från beredningstexter, sam-
manfattas och analyseras i kapitel tio under rubriken ”Förskjutningar i vär-
deringar och begrepp”.

För att knyta an den textanalytiska diskussionen till skolans praktik un-
der 90-talet har jag i kapitel 11 redovisat utdrag ur en fallstudie om hur
målstyrningen praktiserades (genom dokumentstudier) och uppfattades (ge-
nom enkäter och intervjuer) i en kommun vid mitten av 90-talet.

Även om den nu gällande ansvarsfördelningen kom att gälla från 1991
så kom den till målstyrningen anpassade läroplanen med kursplaner först
1994. Därför kräver diskussionen om kunskapsmål i skolornas arbetspla-
ner i kapitel 12 referenser till senare rapporter, i det här fallet från åren 1998
och 1999. I detta kapitel för jag också en diskussion om begreppet likvär-
dighet och dess utveckling under 90-talet eftersom jag menar att definitio-
nen av detta begrepp får betydelse för hur vi ser på kunskap. Kapitlet avslu-
tas med en diskussion om problematiken i att försöka definiera var någon-
stans i en organisation som makten är koncentrerad.

I kapitel 13 avslutas studien med en diskussion om undersökningens ge-
nomförande och resultat utifrån ett validitetsperspektiv.

Avhandlingens struktur kan beskrivas som huvudsakligen indelad i tre
delar:

– den första delen omfattar kapitel ett till tre och utgör en redovisning för
mina utgångspunkter för den kommande textanalysen
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– den andra delen inleds med kapitel fyra och avslutas i och med kapitel
tio. Denna del innehåller själva textanalysen och avslutas med ett sam-
manfattande analyskapitel (kapitel 10)

– den tredje delen innehåller kapitel 11 och 12 vilka pekar på några av mål-
och resultatstyrningens konsekvenser

Forskning om styrning av den svenska grundskolan
Jag har valt att koncentrera översikten över forskning om styrning och re-
former av den svenska grundskolan till följande områden:

– det läroplansteoretiska forskningsområdet eftersom den tidiga forskning-
en inom detta forskningsfält har nära anknytning till den period av statliga
utredningar som jag kommer att referera till och eftersom ’ramtänkandet’
inom tidig läroplansteori har viss anknytning till tankar om organisering och
ansvar för skolan. Jag kommer dessutom att återkomma till det läroplans-
teoretiska forskningsområdet längre fram i texten (kapitel tre) i samband
med att jag redogör för mina ’analysredskap’

– forskning med inriktning på skolans styrning under senare delen av 1900-
talet eftersom det är ansvarsfördelningen för grundskolan under 1990-talet
som är av centralt intresse för denna studie

Samspelet mellan utrednings- och forskningsarbete
Dahllöf (1971) beskriver två tidsavsnitt i utbildningspolitiken mellan 1945
och 1970  som  ”starka perioder” (a.a. s 20). Det gäller dels den utbildnings-
filosofiska omorientering som ägde rum under tiden som statsråden Tage
Erlander och Josef Weijne ledde ecklesiastikdepartementet fram till riksda-
gens principbeslut om enhetsskolan 1950. Båda kom under sin statsrådstid
att sitta som ordförande i 1946 års skolkommission. Dels gäller det perio-
den under Ragnar Edenmans tid som ecklesiastikminister2 då flera stora re-
former genomfördes: grundskolan, det nya gymnasiet och fackskolan samt
utbyggnad av universitets- och högskoleväsendet.

Dessa perioder, som Dahllöf beskrivit som särskilt livaktiga på utbild-
ningsområdet, utmärktes av den ”svenska modellen” med stora utredning-
ar, som kopplade forskningsresurser och försöksverksamheter till sig för att
i förväg försöka utröna och förutsäga verkningarna av sina förslag. Dahllöf
kom själv att delta i denna forskning med anknytning till stora utredningar.
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Det läroplansteoretiska forskningsområdet
Uppdraget för 1957 års skolberedning var att utarbeta ett förslag till en ny
enhetlig skola. Med utgångspunkt i 1950 års skolproposition hade riksda-
gen fattat beslut om att vidta åtgärder för att införa en nioårig allmän en-
hetsskola ”i den mån den tillämnade försöksverksamheten ådagalägger
lämpligheten”.3 Den nya enhetsskolan skulle ersätta folkskolan, fortsätt-
ningsskolan, den högre folkskolan, den kommunala mellanskolan och real-
skolan. Skolöverstyrelsen inrättade en särskild försöksavdelning som kom
att leda försöksverksamheten med enhetsskolor i ett antal skoldistrikt. Den
stora diskussionen kom att stå kring den s.k. differentieringsfrågan det vill
säga uppdelningen av skolans arbete på olika elevgrupper. Det kunde t.ex.
gälla elevernas val av ämnen eller olika studiekurser inom samma ämne.
Skolreformens motståndare befarade att kunskapsstandarden skulle sjunka
om eleverna undervisades i sammanhållna klasser (Dahllöf 1971).

En av de få undersökningar om jämförelser mellan kunskapsstandarden
i sammanhållna respektive uppdelade klasser var den s.k. Stockholmsunder-
sökningen4. Den blev klar i samband med riksdagsbehandlingen 1962, men
dess delrapporter hade tidigare presenterats för skolberedningens ledamö-
ter. Stockholmsundersökningen visade inga påtagliga skillnader i kunska-
per hos eleverna i åk 6–9 beroende på om de hade undervisats i samman-
hållna klasser eller om de hade gått i realskola respektive stannat kvar inom
folkskolans ram. Stockholmsundersökningen kom sedan att omprövas av
Urban Dahllöf (1967). Han påvisade att de kunskapsprov som använts i
undersökningen endast omfattade elementära färdigheter inom respektive
ämne. Dahllöf konstaterade också att de matematikkunskaper som hade
uppmätts i undersökningen hade uppnåtts på betydligt kortare tid i real-
skoleklasserna jämfört med i övriga klasser. Därefter hade realskoleelever-
na gått vidare till mer avancerade moment men dessa hade inte ingått i
kunskapsmätningen. Skillnaderna i undervisningssätt inom de undersökta
skolformerna var däremot inte särskilt stora. Dahllöf poängterar vikten av
att ta hänsyn till undervisningens innehåll och undervisningsprocessen vid
uppföljning av försöksverksamhet och reformer, och inte bara mäta eventu-
ella skillnader med hjälp av enkla kunskapsprov. Orsakskedjan ”ramar –
process – resultat” användes som förklaringsmodell, en början till den s.k.
ramfaktorteorin vars huvudsakliga tes är att utbildningens organisatoriska
ramar också bidrar till att forma dess resultat.

 Denna teoriansats kom att fördjupas av Lundgren (1977/1981) som ge-
nom fortsatt forskningsarbete kunde utveckla en teori om vilka faktorer som
styr, reglerar och begränsar ett undervisningsförlopp. Nästa steg blev att
närmare undersöka hur organisation och läroplan utformades. En sådan

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.2719



20

teori förutsatte en analys av hur skilda historiska omständigheter, som eko-
nomiska, sociala och kulturella faktorer, har kommit att påverka utbild-
ningssystemet över tid. I boken Att organisera omvärlden. En introduktion
till läroplansteori (1979/1989)5 har Lundgren beskrivit hur olika faser i sam-
hällsutvecklingen har skapat sin syn på hur utbildning lämpligen bör orga-
niseras och bedrivas.

Sambandet mellan samhälle och läroplan betonas också av Svingby
(1978) som betraktar läroplanen som en förmedlande länk mellan utbild-
ningens yttre och inre funktioner. En central fråga för Svingbys forskning är
vad läroplanen betyder för undervisningen. Till de yttre funktionerna hör
överförandet av samhällets kulturarv d.v.s. social reproduktion, och till de
inre funktionerna hör den dominerande utbildningsideologin uttryckt i ut-
bildningens syfte, innehåll, organisation och arbetsmetoder.

Utgångspunkten för diskussionen är individens behov av självförverkli-
gande å ena sidan och samhällets krav på individer med vissa kvaliteter å
andra sidan, samt skolans anpassande respektive förändrande roll i samhäl-
let. Svingby konstaterar att skolans förändring följer av samhällets utveck-
ling. Vidare menar hon att samhällsutvecklingen ger en allmän inriktning
för skolans utveckling, men den reglerar inte dess organisation och innehåll.

Englund (1986/1999a) inför begreppet ”den medborgerliga läroplansko-
den” som ett övergripande begrepp för utvecklingen från skolreformerna
1918/19 och framåt genom seklet  t.o.m. läroplanen 1980. Den medborger-
liga läroplanskodens huvudprincip är att skapa samhörighet mellan män-
niskorna i samhället. Staten har det yttersta ansvaret för att samhället hål-
ler ihop, demokratin försvaras och att folk får arbete. Dessa övergripande
mål uttrycker ”det gemensammas bästa” och inom dessa ramar kan indivi-
den utveckla sina möjligheter.

I en tillbakablick tar Dahllöf (1999) upp frågan om huruvida ramfaktor-
teorin är en modell eller en teori eller möjligen båda delarna. Han värjer sig
mot tendensen att använda principen om ram – process – utfall som någon
form av färdig universalteori, och ansluter sig i stället till termen ”ramfak-
torteoretiskt tänkande” för att beskriva  ramarnas påverkan på process och
utfall i en undervisningssituation. Ramarna möjliggjorde eller omöjliggjor-
de vissa undervisningsprocesser. Gustafsson (1999) utvecklar diskussionen
om vad som egentligen konstituerar begreppet ”ramar” och reflekterar över
om inte de subjektivt upplevda ramarna i ökad utsträckning bör betraktas
som styrande. Detta utifrån en studie som visar att friutrymmet inom ra-
marna i 1970-talets reglerade skola paradoxalt nog av lärarna upplevdes
som större än friutrymmet inom 1990-talets avreglerade och målstyrda sko-
la.
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Lundgren (1999) kommenterar ramfaktorteorins och, i ett vidare per-
spektiv, läroplansteorins betydelse för framväxten av vår tids utveckling mot
decentralisering och målstyrning. Enligt Lundgren har ramfaktorteorins
bidrag varit att den har kunnat utgöra en modell för hur man kan tänka om
styrning av utbildning, på vad som ska komma ut av utbildningen och som
ett verktyg att förstå utbildningens/skolans förändring.

Svensk forskning om skolans styrning under sent 1900-tal
Isling (1980) försöker i sin avhandling besvara frågan om varför och hur
skolreformer kommer till. Utgångspunkten är en konfliktteoretisk ansats,
där samhället ses som en enhet (en totalitet), inom vilken olika krafter käm-
par för sina intressen. Isling ser skolutveckling som ett resultat av samban-
det mellan samhällsutveckling och skolreformer. Han menar att det är för-
ändringar inom det ekonomiska området som utgör den primära drivkraf-
ten för skolreformerna. Ett förändrat produktionssätt skapar nya sociala
strukturer som i sin tur leder till politiska maktförskjutningar. Reformerna
drivs fram genom en dialektisk kamp, där motstridiga intressen tar ställning
för eller emot reformer.

Munknäs (1981) diskuterar om skolan ska vara statlig eller kommunal
och vilka effekter det statliga respektive kommunala ansvarstagandet kan
leda till. Avhandlingens syfte är att diskutera och analysera viktiga föränd-
ringar inom den svenska skolans förvaltning, och studien är främst deskrip-
tiv. Munknäs kommer fram till att resultatet av skolreformerna mellan 1940
och 1980 främst har blivit att ärenden av verkställande art har decentralise-
rats medan ”viktigt beslutsfattande” (a.a. s 200), som t.ex. resursfördelning,
har förbehållits den statliga förvaltningen.

En diskussion om målstyrningens dokumentstyrning tas upp av Johans-
son & Johansson (1994). Utgångspunkten för studien är en konfliktansats
med konflikt mellan olika intressegrupper i centrum. Med intressegrupper
menas här att konflikterna främst står mellan politiker och tjänstemän/lä-
rare eller mellan lärargrupper. Syftet med avhandlingen är att kritiskt gran-
ska hur den decentraliserade målstyrda skolan är avsedd att fungera samt
hur denna styrning kan komma att utövas i praktiken. Av slutdiskussionen
framgår att den lokala politiska styrningen inte kan verka som avsett. Do-
kumenten är av så generell karaktär att de i realiteten saknar förutsättning-
ar att styra skolornas verksamhet. Vidare för Johansson & Johansson en
diskussion om risken för att det kommer att ske en maktförskjutning från
politiker till tjänstemän och ”marknadskrafter” vilket innebär att ”en stör-
re del av samhället” (a.a. s 211) undantas från politiskt inflytande. Målstyr-
ningen ställer därför krav på att politikerna både har förmåga och vilja att
formulera tydliga mål.
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Stålhammar (1991) har i stället fokuserat på skolledarens roll i den mål-
styrda skolan. Skolledaren kan inte längre förlita sig till regler och förord-
ningar i sitt dagliga värv. I stället måste ledarskapet bygga på att den enskil-
de skolledaren själv tar ansvar för tolkningar och beslut. Stålhammar po-
ängterar vikten av att skolledaren baserar dessa beslut på en egen genom-
tänkt ideologisk bas med ett värdesystem som överensstämmer med den
vision och de mål som skolans verksamhet bygger på.

Skolledares arbete och arbetsvillkor har varit temat för ett mångårigt
forskningsprojekt vid Uppsala universitet, under ledning av Gunnar Berg.
Slutrapporten från den första delen av det s.k. SLAV – projektet presentera-
des i en avhandling av Nytell (1994), med en datainsamling som bygger på
forskningsprojekt i elva kommuner under åren 1989 och 1990. Avhandling-
en behandlar den statliga styrningen, och dess konsekvenser för skolleda-
ren, medan den kommunala styrningen inte igår i problemområdet. Nytell
konstaterar att rektors formella uppgifter i den alltmer målstyrda skolan kan
sammanfattas med att rektor har ett resultatansvar för skolan. Rektors an-
svar för övergripande frågor kvarstår, men rektor måste dessutom ha en
uppfattning om huruvida skolans undervisning står i överensstämmelse med,
samt uppfyller, de nationella målen. En sådan tradition av skolledarskap som
inriktas mot skolans undervisning saknas i Sverige menar Nytell. Han ser
rektors möjligheter att arbeta efter sitt formella uppdrag som begränsade,
på grund av att detta uppdrag i vissa delar saknar acceptans i den mer infor-
mella styrningen från olika grupper i skolan och kanske också från skolledar-
na själva på grund av deras egen tradition och yrkesbakgrund.

I den andra delen av SLAV – projektet (SLAV 2) granskas skolans styr-
ning och ledning och skolans arbete/verksamhet ur ett politiskt perspektiv
och ett förvaltningsperspektiv. Slutrapporten från detta projekt redovisas i
Berg et al. (1999). Projektet syftar till att ge svar på frågor som vilka styr-
källor som är avgörande för skolornas faktiska verksamhet och vilka
intressegrupper som på den kommunala nivån har den dominerande mak-
ten över skolans verksamhet. Resultatet visar på en ganska hög grad av in-
bördes överensstämmelse mellan de formella styrdokumenten läroplan, skol-
plan och arbetsplan samtidigt som denna formella styrning endast i begrän-
sad utsträckning verkar påverka innehållet i den faktiska verksamheten.
Författarna (a.a.) lägger stor vikt vid den informella styrningen eller ”ak-
törsberedskapen”, d.v.s. den kultur som dominerar skolan och som sätter
gränser för styrkällornas möjligheter att påverka den reella verksamheten.
En av slutsatserna från projektet är att det är mera troligt att skolledarens
yrkesutövning påverkas av den rådande organisationskulturen än att det
motsatta förhållandet gäller.
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Den lokala skolans ansvar för att skolans mål tolkas, bearbetas och om-
sätts i handling är utgångspunkten för Alexanderssons (1999) diskussion om
skolans styrning. Diskussionen mynnar ut i en sammankoppling av begrep-
pen ”målstyrning” och ”reflekterad praktik”. Den reflekterande praktikens
koppling till målstyrningen är, enligt Alexandersson, en förutsättning för
målstyrningens effektivitet eftersom begreppet reflekterad praktik står för
ett aktivt samspel mellan lärares teoretiska föreställningar om verksamhe-
ten och lärares praktiska utformning av densamma, något som utgör en nöd-
vändig grund för att mål ska kunna omvandlas till medvetna handlingar.
Samtidigt varnar Alexandersson för risken att den reflekterande praktiken
kan bli en tom ritual. I stället för en verklig utveckling byggd på reflektion
tvingas lärare bli ense om någon slags ’minsta gemensamma nämnare’ efter-
som det verkliga inflytandet över skolan ligger någon annanstans. Makten
fördelas på två arenor, den arena som formulerar målen och den arena som
ska utöva sin dagliga gärning så att målen nås. I spänningsfältet mellan dessa
båda arenor uppstår en osäkerhet om vem som bär det yttersta ansvaret för
skolan.

Att förändringarna för grundskolans villkor under 90-talet varit så stora
så att det kan vara relevant att tala om ett systemskifte aktualiseras av Eng-
lund (1995). Bokens olika artiklar behandlar huvudsakligen två väsentliga
förskjutningar i svensk skolpolitik: skolors profilering/privatisering och sy-
nen på kunskap. Englund menar att den allmänna grundskolan, som inne-
bär en gemensam referensram för alla barn och ungdomar, hotas att brytas
sönder genom möjligheterna till fria skolval av allt mer profilerade skolor
och privata skolor, som styrs mindre av omtanken om det gemensammas
bästa och mer utifrån ett individuellt perspektiv. Sverige riskerar därmed att
få tillbaka ett splittrat skolsystem, något som 40-talets skolutredningar un-
der stor möda försökte att ta sig ur. Detta sker parallellt med att den tradi-
tionella ämneskunskapen och den traditionella lärarrollen åter lyfts fram
som ett ideal, med en relativt grund analys av vad kunskap är.

Lindensjö & Lundgren (2000) beskriver 1900-talets reformering av sko-
lan och möjligheterna till politisk styrning av utbildningsväsendet. Förfat-
tarna redogör för en utveckling av jämlikhetsbegreppet från en s.k. enkel
jämlikhet, d.v.s. likhet, till en jämlikhet som erbjöd lika möjligheter. Så små-
ningom utvecklades tankarna om lika möjligheter till att också innefatta
kompensatoriska insatser för att nå en jämlik utbildningssituation. Tolk-
ningen av den jämlika utbildningen inbegrep därefter att utbildningen skul-
le ge ett lika värde inför fortsatta studier eller inför inträdet på arbetsmark-
naden. Under 90-talet har begreppet jämlikhet alltmer kommit att ersättas
av begreppet likvärdighet. Hur denna likvärdighet har tolkats har varierat.
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Den kan tolkas som att utbildningen ska uppfylla vissa givna villkor. Lin-
densjö & Lundgren menar att kontrollen av om alla elever har nått målen
inte är något mått på likvärdighet – om man med likvärdighet menar att
alla får likvärda möjligheter. Även om alla elever får likvärda möjligheter
kommer inte alla elever att använda sig av dem. Författarna diskuterar om
inte termen likvärdighet i stället börjar röra sig mot ytterligare ett begrepp,
nämligen rättvisa.

En diskussion om några grundläggande begrepp
I nedanstående avsnitt för jag en diskussion om teoribegreppet samt om
några för studien väsentliga begrepp som ’decentralisering’ och ’styrning’.

Relationen mellan den teoretiska utgångspunkten
och studien som helhet
Olsson (1997) beskriver den teoretiska utgångspunkten för ett forsknings-
arbete som såväl personlig som kollektiv. Personlig på så sätt att det teore-
tiska perspektivet måste knyta an till forskarens intressen och värderingar
men kollektiv i den bemärkelsen att teoribildningen måste relateras till, och
inordnas inom, existerande forskningstraditioner.

Enligt Lundgren (1979/1989) kan man i grunden förklara teoribegreppet
med att teorin är ”en förklaring, som bygger på tillgänglig data om ett visst
fenomen” (a.a. s 19). Teorins funktion blir därför att ge en förklaring av
data. Men denna förklaring blir samtidigt alltför förenklad menar Lundgren.
En teori bygger också på vissa antaganden om den företeelse som ska stude-
ras och om vad kunskap är och hur den organiseras. Teorin formas utifrån
vissa antaganden om samhälle, utbildning och individ och dessa antagan-
den måste också ingå och hanteras i analysen. Då blir kunskapen något mer
än en modell och kunskapen i sig ger möjlighet att skapa förändring.

Den teoretiska utgångspunkten gör det således möjligt att utifrån ett an-
givet perspektiv delta i en kunskapsuppbyggnad som är kollektiv såtillvida
att flera forskare arbetar med samma forskningsområde och/eller med sam-
ma teoretiska utgångspunkter, men som är individuell just genom den egna
studiens kombination av teoretiskt perspektiv och frågeställningar.

Vad ska då teorin kunna bidra med? Inom historieforskningen har det
förts en diskussion om huruvida teorin ’behövs’ eller om en faktaredovis-
ning i sig är tillräcklig för att skildra ett historiskt skeende. Richardson et
al. (1984) menar t.ex. att tillvaron är alltför komplicerad och varierande för
att låta sig inordnas i vissa lagbundenheter. Det som behövs är i stället en
djup och allsidig kunskap om skeendet som ska studeras, om aktörerna och
deras totala situation, så att riktiga slutsatser kan dras utifrån det empiris-
ka materialet och intressanta och riktiga förklaringar kan formuleras.
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En annan syn på teorianvändningen inom historieforskningen står den tys-
ke historieforskaren Jürgen Kocka för. Han betraktar inte teorianknytningen
som lagbundenheter eller modeller ur vilka historiska data ska tolkas. I stäl-
let menar Kocka att studierna måste kopplas till ett deklarerat helhets-
perspektiv. Det måste finnas en korrespondens mellan det totala och dess
enskildheter i studien. Ingen historisk teori kan, enligt Kockas sätt att se,
göra anspråk på generell giltighet. De teoribildningar som kan vara använd-
bara inom historieforskningen ska kunna inordnas i en historisk verklighet
och kunna förenas med empiriska undersökningar. De är också ”öppna”
teorier på så sätt att de möjliggör att olika teorifragment och socialveten-
skapliga metoder kan integreras i en och samma undersökning (Nybom
1988).

Diskussionen om teoribaserad forskning inom historieforskningen  har
ett intresse också för denna studie eftersom denna till stor del är en histo-
risk analys om hur begrepp som berör ansvaret för skolan har diskuterats
över tid. Jag har tagit fasta på några av de punkter i den idealtypiska be-
stämningen på en praktiskt fungerande historisk teori som Nybom (a.a.)
förenklat sammanfattat utifrån Kockas krav: Teorin skall underlätta och
motivera valet av probleminriktning och problemformulering. Den skall
ange kriterier för urval och nödvändiga avgränsningar samt underlätta en
relevant periodisering. Teorin ska tillhandahålla en begreppsapparat som
möjliggör såväl samtida jämförelser som jämförelser över ett längre tidsper-
spektiv och den ska kunna bidra till en tvärvetenskaplig dialog med andra
samhällsvetenskaper.

Enligt Nyboms redogörelse för teorianvändning vid historiskt inriktade
analyser är två aspekter avgörande för dess funktion: att teorin innefattar
och bearbetar förändringar över tid och att den inte gör anspråk på univer-
sell giltighet. Den uttalade teorianvändningen ska ge den nödvändiga kopp-
lingen mellan en studie och dess helhetsperspektiv. Den ska göra det möjligt
att ”frilägga och bestämma anonyma strukturer i historiska processer och
formationer” (a.a. s 127). Och sist, men inte minst, ska den explicita teori-
användningen underlätta och skärpa möjligheten till vetenskaplig debatt och
kontroll genom att teorianknytningen redogör från vilka utgångspunkter
och med vilken metodik som det enskilda forskningsarbetet har tagit form.

De här redovisade tankarna om en teoretiskt förankrad historisk analys
har varit vägledande för hur jag betraktar teorins ställning i ett forsknings-
arbete. Jag ser det teoretiska perspektivet som den utgångspunkt från vil-
ken jag betraktar mitt problemområde, medveten om att olika utgångspunk-
ter ger olika perspektiv och väcker olika frågeställningar.
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Några nyckelberepp inom ansvarsfördelningen för skolan
Mitt forskningsområde omfattar ansvaret för grundskolan med inriktning
mot 90-talets ansvarsorganisation. Utifrån styrningsberedningens betänkan-
de (SOU 1988:20), vars huvudinriktning med arbetet för en förändrad an-
svarsfördelning och styrning på skolområdet var en

strävan efter förenkling och decentralisering varigenom den nuva-
rande detaljregleringen av kommunal verksamhet kan minska och
den kommunala friheten öka (a.a. s 7)

har jag använt mig av följande tre begrepp som kommer att vara centrala
för denna studie: decentralisering, målstyrning (minskad detaljreglering) och
kommunalisering (ökad kommunal frihet).

Som en utgångspunkt för den kommande analysen utifrån dessa tre be-
grepp vill jag först redogöra för vad styrningstermer som decentralisering,
inklusive kommunalisering, och styrning, inklusive målstyrning, kan ges för
olika innebörder. Eftersom frågan om huvudmannaskap för en skolform
ligger nära frågan om ansvaret för skolformen berör jag även detta begrepp.

Decentralisering
Inom statsvetenskaplig terminologi har den språkliga innebörden av ordet
decentralisering (”bort från centrum”) enligt Lundquist (1992) gjort att ter-
men har använts på en rad olika företeelser som:

– utlokalisering, statliga verk som flyttas ut från huvudstaden

– dekoncentration, kompetens som flyttar ut från den centrala enheten till
mindre enheter inom samma organisation t.ex. från ett statligt verk till läns-
styrelsen

– kommunalisering, kompetens och befogenheter som flyttas från staten till
kommunerna6

Inom samhällsvetenskapens domäner används decentralisering ofta syno-
nymt med kommunalisering, eftersom termen relateras till de fall där de
lokala makthavarna får sin legitimitet från lokalsamhället t.ex. genom all-
männa val. Motpolen till decentralisering är centralisering. Om decentrali-
sering uppfattas som synonymt med lokal legitimitet och kommunalisering
blir centralisering på motsvarande sätt liktydigt med nationell legitimitet och
statligt inflytande. Lundquist (a.a.) skiljer mellan åtgärden decentralisering
och tillståndet decentralisering:
– åtgärden decentralisering koncentrerar sig på olika typer av styrning där
styrsystem och geografiska områden står i fokus.
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– tillståndet decentralisering kan mätas i termer av autonomi, sakområden
och inflytande. Ju större handlingsfrihet och handlingsförmåga som de lo-
kala makthavarna har gentemot de centrala, desto större autonomi och
högre decentraliseringsgrad. Omfattningen av decentraliseringen kan ock-
så mätas i antalet sakområden som hanteras av lokala makthavare, samt
sakområdenas betydelse d.v.s. vilken vikt som fästs vid de olika sakom-
rådena. Dessutom spelar inflytandet för de medborgare som omfattas av
verksamheten en roll. Ju färre medborgare som omfattas av besluten desto
högre grad av decentralisering.

I det beredningsunderlag som utarbetades på utbildningsdepartementet
som ett första steg till en samlad beredning om frågor rörande styrningen
av skolväsendet (Du Rietz et al. 1987), gjordes följande definition av be-
greppen decentralisering och centralisering:

Ett resonemang om begreppsparet decentralisering – centralisering
bör enligt vår mening lämpligen utgå från termernas ursprungliga
innebörd nämligen en förändring eller rörelse i riktning från ett cen-
trum mot periferin eller tvärtom. Centrum-periferi-dimensionen blir
då den primära och den hierarkiska dimensionen högre – lägre en
sekundär. Med denna utgångspunkt bör, menar vi, begreppet och
termen decentralisering få betyda överförande av ansvar och befo-
genheter från mera centrala organ till mera perifera; termen centrali-
sering får då stå för den motsatta rörelsen (a.a. s 21).

Det är i denna vidare betydelse av en rörelse från centrum som jag kommer
att använda begreppet decentralisering i detta arbete. Det innebär att jag
också kan använda termen för att beteckna makt- eller ansvarsförskjut-
ningar inom samma system7. Med begreppet decentralisering menar jag så-
ledes ett överförande av ansvar och befogenheter från mera centrala organ
till mer perifera.

Styrning
I detta arbete är det den offentliga verksamheten som står i fokus och där-
med en verksamhet som ytterst styrs av politiska beslut. Lundquist (1992)
redogör för de statsvetenskapliga utgångspunkterna vid studier av den of-
fentliga förvaltningens politiska sida. Han beskriver den process i vilken den
offentliga politiken bedrivs, enligt följande:

Initiering. Någon tar upp en fråga eller ett problem till behandling. Frågan
kommer upp på den politiska dagordningen.

Beredning. Ärendet bereds genom att bakgrundsmaterial sammanställs, där
även frågor om mål och medel tas med. Beredningsarbetet utmynnar i en
skriftlig redogörelse som avslutas med ett förslag till beslut.
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Beslutsfattande. Beslutsfattande handlar om valet av åtgärder. Det måste
finnas en valsituation, där aktörerna minst har att välja mellan att vidta eller
inte vidta en åtgärd.

Implementering. Beslutet realiseras i faktiska åtgärder.

Efterkontroll. Effekterna av åtgärderna inom implementeringsfasen stäms
av på något sätt t.ex. genom att dess laglighet eller effektivitet prövas.

När det politiska beslutet är fattat och ska verkställas kommer implemen-
teringen i fokus. Implementeringsstyrningen består av tre länkar:

– förvaltningsstyrning. Politikerna i riksdag och regering (statsmakterna)
styr förvaltningen.

– organisationsstyrning. Förvaltningens interna styrning som innebär att
överordnade förvaltningar styr underordnade

– samhällsstyrning. Förvaltningen, via dess tjänstemän, styr samhällsmed-
lemmarna, individer eller kollektiv.

Politikerna fattar visserligen beslutet men hur detta sedan hanteras i imple-
menteringsprocessen och verkställs genom samhällsstyrningen kan se högst
olika ut. Den verkliga makten kanske inte ligger i förvaltningsstyrningen
utan i organisationsstyrningen på grund av den sakkunskap som kan finnas
hos tjänstemännen i organisationen eller i samhällsstyrningen via de tjäns-
temän som ska omsätta beslutet ut mot samhällsmedborgarna.

Abrahamsson (1989) framhåller den rationalistiska organisationsteorin
som användbar för att studera hur organisationer uppstår och styrs. Han är
kritisk mot systemteorin, som ser organisationer som organismer i samspel
med sin omgivning och menar att organisationer är mycket medvetet kon-
struerade av någon eller några för att uppnå ett bestämt mål. Det är organi-
sationens huvudman som formulerar målen och dessa kan ofta stå i mot-
satsställning till andra intressen. Organisationerna är till för att bedriva en
rationell, materiell eller immateriell, produktion. Det rationella handlandet
inom organisationen begränsas av vissa ekonomiska, teknologiska och po-
litiska faktorer i samhället i stort, vilka således utgör organisationens ra-
mar.

Den rationalistiska organisationsteorin använder sig av begreppen huvud-
man och exekutiv. Huvudmannen är den eller de som har den juridiska rät-
ten att tillsätta eller avsätta exekutivgruppen. Med exekutiv menas den
grupp personer (tjänstemän) som ska se till att organisationen producerar
det den ska i överensstämmelse med huvudmannens intentioner. Det ratio-
nalistiska perspektivet bygger på två antaganden: organisationen handlar
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efter vissa mål som huvudmannen formulerat och exekutiven kan ställa upp
olika handlingsalternativ för att därefter välja det lämpligaste för att nå fram
till målet.

En beslutsprocess kan beskrivas som ett val av alternativ eller medel för
att nå ett mål. Detta mål kan i sig vara ett medel för att nå ett högre mål
o.s.v. Mål-medelteorin bygger på tanken att det ska vara möjligt att kon-
struera en sammanhängande målhierarki, där över- och underordnade mål
är logiskt förenade med varandra. Målen måste formuleras så konkret på
respektive nivå att de relativt oproblematiskt går att omsätta i handling.
Abrahamsson redovisar dock vissa svårigheter med detta målrationella sys-
tem. I verkligheten får man ofta problem med att få  till stånd en helt logisk
målkedja. Det är svårt att formulera målen så tydligt så att de entydigt går
att konkretisera och det finns en risk att kortsiktiga produktivitetsmål pri-
oriteras framför mera långsiktiga syften.

Den rationalistiska organisationsteorin har legat till grund för Bergs stu-
dier av styrningen av skolväsendet. Under mitten av 70-talet blev den neo-
rationalistiska modellen åter aktuell inom den sociologiskt orienterade or-
ganisationsforskningen (Berg 1995b). Den bestående samhällsstrukturen,
som beskrivs i ekonomiska, politiska och teknologiska termer, sätter grän-
ser för organisationens handlingsutrymme. Huvudmännen skapar sina or-
ganisationer inom dessa gränser och formulerar mål för dess verksamhet,
explicit eller implicit. Ansvaret för att organisationen arbetar mot att för-
verkliga målen ligger hos exekutiven, aktörerna som har till uppgift att ad-
ministrera verksamheten. Bergs tes är att den rationalistiskt influerade mo-
dellen är tillämplig vid studiet av reglerade organisationer som skolan.

Som sammanfattning av hur begreppet styrning av skolan kan ses ur ett
neorationalistiskt perspektiv använder sig Berg (se Berg et al. 1999) av ut-
trycken styrning ”av” och styrning ”i” skolan. Med styrning ”av” skolan
avses den styrning som sker genom de av huvudmannen uppställda målen.
De som arbetar inom skolan har ett uppdrag att utföra enligt de officiella
styrdokumenten. Med styrning ”i” skolan avses en mer informell påverkan
eller styrning som t.ex. kan benämnas som skolans kultur och som kan
kopplas till skolinstitutionens värdebaser.

Ett annat perspektiv på staten och institutionerna redovisar Lindensjö &
Lundgren (1986). De kritiserar den instrumentella synen på de offentliga
organisationerna med dess starka tro på att dessa skulle vara ändamålsenli-
ga verktyg för att förverkliga olika mål som samhället ställt upp. I stället
anser de att det är mer rimligt att tro att samhällsproblem är permanenta på
grund av komplexitet och motstridiga målsättningar och att det inte finns
en speciell lösning för varje frågeställning som pockar på en sådan.
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Staten själv, dess institutioner och handlande, är i stället ett resultat
av otaliga strider, konflikter och kompromisser i det förflutnas och
samtidens historia. Att en institution eller handlingslinje kommit till
stånd betyder därför inte alls, det måste vi medge, att den är, eller
någon gång var, ändamålsenlig för att lösa de problem för vilka den
motiverats. Det betyder bara att den en gång haft nog politiskt stöd
för att etableras och alltjämt har nog för att bestå (a.a. s 37).

Under 1900-talet har utbildningen fått alltmer av dubbla roller. Den ska dels
anpassas till samhällsliv och arbetsliv d.v.s. som det ser ut i dag, men den
ska också anknyta till det framtida samhället genom att skapa nya kunska-
per, värderingar och attityder. Denna dubbelhet mellan beroende och obe-
roende av samhället och produktionsstrukturen för utbildningen vad gäller
planerande och genomförande av utbildningen benämner Lindensjö &
Lundgren som reproduktionsparadoxen. Den har lett till att det går en klar
gräns mellan utbildningens mål och de metoder som ska användas för att
nå målen. De övergripande målen förmedlar samhällets (politiska) förvänt-
ningar på utbildningen. Vad gäller planeringen av enskilda kurser och mo-
ment så måste dessa planeras utifrån analyser av de krav och behov som
samhället ställer. För detta krävs specialister d.v.s. tjänstemän med särskil-
da kunskaper inom just detta område. Den arena som målen formuleras på
kallas formuleringsarena. Den kan delas in i två nivåer, dels den politiska
och dels den administrativa. Själva metoderna att överföra målen i konkret
undervisning har lagts ytterst i organisationen, hos lärarna själva. De ska
bl.a. genom lärarutbildning och didaktisk forskning få en professionell
grund för att utföra sitt uppdrag. Det är själva genomförandet av uppdra-
get som står för oberoendet gentemot samhället.

Detta synsätt förutsätter att det finns objektiva metoder att uttolka må-
len på samt att förmedla dessa via undervisning. Dessutom måste det finnas
en objektiv metod att mäta effekterna av insatserna på. Utvärderingen be-
traktas inte som en del av den politiska processen, i stället utvecklas utvär-
deringsmetoderna till ett självändamål. Med bestämda metoder, instrument
och rutiner garanteras att rationella beslut fattas.

I diskussionen kring pedagogisk utvärdering har det, som vi har pe-
kat på, skett en förskjutning i begreppet rationalitet; från att ha gällt
en klassisk ändamålsinriktad rationalitet, där måluppfyllelse är grun-
den för styrningen av systemet, till en ”ideologisk rationalitet”. Med
det senare menar vi att det är metoder och instrument som framstår
som objektiva, som styr systemets förändringar. (a.a. s 74).
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Reproduktionsparadoxen har lett till ett avstånd mellan formuleringsare-
nan och realiseringsarenan d.v.s. den process där de offentliga planerna ska
förverkligas och mellan den politiska och administrativa delen inom formu-
leringsarenan.

Realiseringsarenan styrs enligt Lindensjö & Lundgren av lokala makt-
strukturer och lokala förhållanden som försöker inlemma de centrala må-
len i de verksamheter och inom de resursramar som står till buds. De cen-
trala målen tolkas så att de ’passar in’. Det blir ofta lärarna som blir de i
sista hand ansvariga för att intentionen från centrala beslut ska möta verk-
ligheten d.v.s. eleverna.

Det sätt varpå detta uppdrag utförs kan te sig helt olika ur ett centralt
respektive lokalt perspektiv. När lärarna använder sig av ett förhållnings-
sätt som de ser som det enda realistiska kan centrala administratörer eller
politiker uppfatta det som om det centrala målet motarbetas eller åtminsto-
ne inte kommer till uttryck på rätt sätt. Utbildningsorganisationen upplevs
som ostyrbar. De villkor som gäller för beslut av reformer skiljer sig från de
villkor som gäller för genomförandet av dem (a.a.).

I den departementsskrivelse som låg till grund för kommittéarbetet med
förändrad ansvarsfördelning inom skolan (Du Rietz et al. 1987) anges inne-
börden av begreppet styrning till att vara en ”strävan att påverka någons
handlande i en bestämd riktning”. Olika organisationer kräver olika slag
av styrning.

Styrningsfunktionens uppgift kan sägas vara att samordna och för-
dela en organisations aktiviteter och resurser så att organisationens
målsättning främjas och helst maximeras (a.a. s 22).

I skrivelsen beskrivs tre olika former av styrning som staten tillämpar:

– Administrativ styrning. Staten styr via rättsliga regler. Kan också kallas
juridisk styrning eller regelstyrning.

– Ekonomisk styrning. Staten eller kommunen styr via skatter, avgifter etc.

– Informativ styrning. Staten försöker via information att påverka medbor-
garnas handlande. All information kan inte betraktas som styrning, efter-
som viss information också kan vara avsedd för att få andra styrmedel att
fungera.
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För att beskriva styrningen av utbildningen använder experterna i utredning-
en följande modell:

Figur 1. Fyra modeller för styrning av utbildning (ur Du Rietz et al. s 25)

Modell A innebär en stark central styrning, medan modell B innebär en stark
professionell styrning i kraft av en stark utbildningsadministration. Modell
C har också en stark professionell styrning men här är det lärarkåren som
får ansvaret för att formulera mål och läroplaner på lokal nivå samt för-
verkliga dessa. Modell D står för en stark politisk lokal styrning.

Sedan mitten av 1800-talet har styrningen av den obligatoriska sko-
lan förändrats så att den fram till mitten av 1900-talet gick från
modell C över modell B till modell A för att sedan vända mot modell
B. Sedan 1970-talet har den gått i riktning mot modell C och D (a.a.
s 26).

Sammanfattningsvis är således styrningsbegreppet  ett långt ifrån enhetligt
begrepp. De olika perspektiv som jag skissat på ovan visar också att det ryms
skilda utgångspunkter för att studera statlig styrning på utbildningsområ-
det. Min utgångspunkt ligger närmast den diskussion som Lindensjö &
Lundgren för om att staten själv, dess institutioner och dess handlingslinjer,
är ett resultat av det som är möjligt att uppnå i kampen mellan ständigt
motstridiga krafter och intressen i samhället. Jag kommer i detta arbete att
så långt möjligt använda mig av begreppet ansvaret för skolan, eftersom det
snarare är ansvarsfördelningen än styrningsfunktionen som utgör basen för
de i detta arbete aktuella frågeställningarna. Jag har valt att utgå från att
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, och mellan politiker och pro-
fessionella, utgör den grund som sedan i sin tur leder till skilda styrnings-
funktioner.

STAT
A Regering B

Riksdag

Politisk styrning Professionell styrning

D C

Kommunala organ
KOMMUN
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Skolans målstyrning
Målstyrning ställs ofta i motsats till regelstyrning i den allmänna debatten
och skolan sägs ha övergått från regelstyrning till målstyrning i början av
1990-talet. Men skolan har aldrig varit helt regelstyrd. Den första ansatsen
till målstyrning fanns redan i 1919 års undervisningsplan eftersom den fak-
tiskt beskrev mål för varje ämne (SOU 1992:94).

Med regelstyrning avses att skolans verksamhet styrs genom regler
för resursanvändning; regler av det slag som … avgjorde fördelning
av basresurser, läroplansresurser och resurser för specialundervisning.
Med målstyrning avses en styrning av skolan, där målen preciseras
medan medlen för att nå dem lämnas öppna (Lindensjö & Lundgren
1986, s 25)

Så även om all organiserad utbildning i princip är målstyrd så kan styrning-
en av utbildningen utformas på olika sätt. Enligt expertutredningen (Du
Rietz et al. 1987, s 222) kan man tänka sig målstyrningen på en skala som
löper från en punkt där målstyrning innebär att regler helt styr valet av medel
och metoder för att nå målet till en motsatt punkt där målstyrningen inne-
bär ett helt fritt val av medel och metoder. Vidare menar utredningen att
olika mål fyller olika funktioner. Att diskutera relationen regelstyrning och
målstyrning innebär också en diskussion om vilka mål som kräver regler för
att uppnås och vilka mål som nås bäst genom information och påverkan.
Målen i läroplanen kan delas upp i tre kategorier:

De övergripande målen. Dessa mål och riktlinjer är fastställda av riksdag
och regering och är förankrade i fundamentala värderingar och rättsprinci-
per t.ex. rätten för alla barn att gå i skola, principen om en likvärdig skola
etc.

Mål som uttrycker utbildningsideal. Dessa mål är kopplade till det existe-
rande samhället men är fortfarande av ”övergripande art” t.ex. att fostra
elever till kunniga och aktiva samhällsmedborgare. Innebörden i den här
typen av mål, undervisningens innehåll, förändras i takt med samhällets
förändring men målets ”värde” är bestående över en längre tid.

Mål för bestämda kunskapsområden. Denna typ av mål är knutna till äm-
neskunskaper och färdigheter som skolan ska ge eleverna. Dessa mål måste
kunna inordnas under de övergripande målen och utbildningsidealen. En
utvärdering av kunskaps- och färdighetsmål kräver att såväl resultaten som
processen som ligger bakom resultaten bedöms.

Du Rietz et al. (1987) påpekar således att skolan har flera olika typer av
mål som kräver sina specifika uttryck och utvärderingar för att kunna an-
vändas som styrinstrument. De framhåller den komplexitet som målen har
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som styrinstrument och varnar för att tanken att utbildning går att objek-
tivt utvärdera leder till en förenklad syn på mål som styrmedel. De tar där-
med avstånd från uppfattningen om att alla mål alltid kan delas upp i del-
mål så att de olika typerna av mål fungerar som en enkel målhierarki där
målen direkt kan relateras till varandra.

Huvudmannaskap
Här uppehåller jag mig endast vid begreppet huvudman i ett stats- och för-
valtningsrättsligt perspektiv. Huvudmannaskapet inom statlig och kommu-
nal förvaltningsverksamhet har såväl en ekonomisk-organisatorisk som en
rättslig innebörd. Det finns ingen generell beskrivning av vad huvudmanna-
begreppet konkret betyder – vilka befogenheter, rättigheter och skyldighe-
ter som huvudmannen har – i några författningstexter. Däremot regleras
respektive områdes huvudmannaskyldigheter i lag t.ex. vilka skyldigheter
kommunen har som huvudman för skolan.

För skolan innebär huvudmannaskapet att huvudmannen ska planera och
organisera utbildningen samt bära det ekonomiska ansvaret. Huvudman-
naskapet kan som regel bara utövas av den som äger eller förfogar över eko-
nomiska resurser. Såväl staten som landstings- och primärkommuner har
beskattningsrätt och kan på så sätt uppnå de medel som krävs för de eko-
nomiska åtaganden som är förenat med huvudmannaskapet. Ur den här
synpunkten kan också enskilda personer, företag eller organisationer kom-
ma ifråga om de har tillräckliga finansiella möjligheter (SOU 1968:63).

Enligt skollagen från 1985 innebär huvudmannabegreppet att den som
är huvudman ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med be-
stämmelserna i skollagen och de bestämmelser som finns i annan lag och
förordning. Huvudmannen ansvarar för en del av det offentliga skolväsen-
det, men huvudmannaskapet innebär inte automatiskt en skyldighet att er-
bjuda eller anordna utbildning. Skyldigheten att erbjuda utbildning åvilar
hemkommunen, men det är den kommun eller det landsting eller den fristå-
ende skola som anordnar utbildningen som är dess huvudman och ansvarar
för utbildningen (Prop. 1996/97:110).

Skilda perspektiv
Ansvarsfördelningen för skolan, och styrningen av denna, är ett ämnesom-
råde som kan diskuteras ur skilda perspektiv. Ämnet har till betydande del
utforskats och tillämpats utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv, var-
för jag i den här diskussionen startar från denna tradition. Därefter går jag
vidare och diskuterar hur en teoretiskt förankrad historisk analys (se tidi-
gare redogörelse för begreppet teori) kan utgöra utgångspunkt för mitt eget
forskningsarbete inom området.
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Ett organisationsteoretiskt perspektiv
Det organisationsteoretiska perspektivet kan kort sammanfattas med att
man ser organisationer som planmässigt inrättade strukturer vilka konstru-
erats av någon eller några, med ett bestämt syfte att nå vissa mål. Dessa mål
ligger i huvudmannens intresse och organisationerna är till för att utföra ett
arbete, att producera. De som ska verkställa arbetet i enlighet med huvud-
mannens intresse kallas exekutiv. Huvudmannen kan definieras som ”den
eller de som har den konstitutionella rätten att till- eller avsätta exekutiv-
gruppen” (Abrahamsson 1989, s 28).

Abrahamsson beskriver tre stora problemområden som ryms inom orga-
nisationsteorin: frågan om hur organisationen kan göras effektiv, hur dess
verksamhet kan fås att motsvara huvudmannens syfte samt byråkratipro-
blemet d.v.s. hur organisationen successivt avlägsnar sig alltmer från huvud-
mannens intentioner och därmed blir allt mindre representativ för sin upp-
dragsgivare.

Organisationsteorins två huvudlinjer är det rationalistiska och det sys-
temteoretiska perspektivet. Helt kort kan sägas att det rationalistiska alter-
nativet ser organisationen som en produkt av en medveten planering med
ett visst syfte, ett handlande subjekts planer. Den systemteoretiska synen på
organisationen kännetecknas av att organisationen i sig ses som en struktur
som svarar mot och anpassar sig efter flera olika intressenters krav. Det gör
den genom att försöka att balansera och väga samman dessa krav. Eftersom
organisationen anpassar sig efter intressenternas behov blir det i stor ut-
sträckning dessa behov som styr organisationen och organisationens huvud-
man och mål får en mer undanskymd roll.

I det rationalistiska perspektivet betonas däremot målen och genom en
mål-medelanalys ska den rationella organisationen välja de medel som är
mest effektiva för att nå målen. Abrahamsson ser flera faktorer som kom-
plicerar den praktiska användningen av mål-medelmetoden:

– den bygger på föreställningen att det ska vara möjligt att konstruera en
sammanhängande mål-medelhierarki där målen på olika nivåer är logiskt
förbundna med varandra

– genomförandet av målen kräver att de på samtliga nivåer är så konkret
formulerade så att de kan operationaliseras. Konkret formulerade mål är
också en förutsättning för att det ska gå att fastställa om målen har upp-
nåtts eller ej

– det finns en risk för att kortsiktiga produktivitetsmål prioriteras på be-
kostnad av mer diffusa övergripande mål
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Berg (1995b) menar att den rationalistiska modellen är lämplig att använda
för granskning av mer formella organisationer, som skolan, eftersom mo-
dellen tar fasta på vilka uppgifter som organisationen är tillsatt för att full-
göra. Denna (neo)rationalism kopplar organisationen till samhällsstruktu-
ren som i sig sätter gränser för organisationens handlingsutrymme. Inom
dessa gränser skapar huvudmännen organisationer vars verksamhet uttrycks
i mål. Det är sedan exekutivens uppgift att arbeta i riktning mot målen. För
att få de anställda att utföra dessa uppgifter, eller annorlunda uttryckt, att
fullgöra huvudmannens intentioner, krävs det enligt ett rationalistiskt tän-
kande ett detaljerat regelsystem. Regelsystemet blir en försäkring för huvud-
mannen att organisationen arbetar efter dess intentioner.

Den (neo)rationalistiska modellen inom organisationsteorin är intressant
eftersom den fångar upp de grundtankar som, enligt min mening, i så hög
grad präglat skolans institutioner och praktik, såväl under de perioder då
man betecknat styrningen som huvudsakligen regelstyrd som de perioder
som ansetts till största delen vara målstyrda. Modellen utgår från organisa-
tionens uppdrag och ”kopplingen mellan dessa oprecisa uppgifter och den
faktiska verksamheten” (Berg 1995b, s 26). Jag menar att modellen kan
användas för att ge en uppfattning om skolans tillstånd ’i dag’, en ögon-
blicksbild om man så vill. På det sättet har jag använt den i den empiriska
undersökning som jag kommer att referera till i detta arbete. Däremot ger
den inte mycket hjälp om man vill ‘gå bakom’ dagens organisation för att
försöka studera vilka tankar och värderingar som skapat den. För det his-
toriska perspektivet, eller för att försöka få svar på frågor om ’varför’, be-
hövs en annan utgångspunkt.

En textanalytisk studie
I skolans vardag möter jag ofta tanken om forskning (inom utbildningsfrå-
gor) som den verksamhet som kan formulera ’sanningen’. ’Forskningen vi-
sar att…’ är en vanlig inledning på en argumentation som går ut på att legi-
timera ett visst handlingssätt. Skolan lever hela tiden med ett krav på hand-
ling: om bara skolan handlar ’rätt’ så kommer också resultatet att bli det
’rätta’ och skolan kan (äntligen) uppfylla de krav och förväntningar som
ställs på dem från det omgivande samhället. För att få reda på vad som är
sant, eller vad som är rätt, vänder skolans praktiker sig till forskningen och
förväntar sig ett någotsånär användbart svar.

Inom vetenskapsteorin förs dock delvis en annan typ av diskussion. Där
har flera riktningar sökt sig bort från det epistemologiska tänkandet8 med
dess sökande efter det objektivt sanna och för evigt bestående. Den episte-
mologiska hållningen förutsätter att forskaren kan ställa sig i en position
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utanför sitt forskningsobjekt och helt opåverkad och fri från egna värde-
ringar studera den aktuella företeelsen.

Inom den pragmatiskt inspirerade forskningen tror man inte att en sådan
utanförstående position är möjlig. Pragmatismen ansluter sig till John De-
weys uppfattning om kunskap som något som inte representerar världen
utan mera kan uttryckas som förmåga till handling. ”Kunskap ger inte fär-
dighet – utan är färdighet” (Säfström & Östman 1999, s 19). Enligt prag-
matismen finns det ingen skarp åtskillnad mellan tanke och handling, vi
handlar utifrån de kunskaper och föreställningar som vi bär med oss. Kun-
skaper och kunskapsproduktion sätts i relation till vilket syfte man vill upp-
nå d.v.s. kunskapen bedöms utifrån den nytta man har av den (a.a.). Att
bedöma nyttan, eller vad som är eftersträvansvärt, berör frågan om makt
och värderingar. Dessa tar sig också uttryck i språket.

.. .det sätt med vilket vi väljer att tala om ett fenomen är en aktiv
handling som har en moralisk innebörd eller konsekvens: det sätt med
vilket vi väljer att tala om ett fenomen är grundat på värderingar och
dessa kommer till uttryck i det sätt varmed fenomenet framställs i
språkanvändandet. Sålunda, språkanvändandet – i forskning som i
all annan verksamhet – är en mänsklig (läs: påverkad av värderingar,
intressen, passioner etc.) verksamhet (a.a. s 21).

Detta förhållningssätt får betydelse för mitt sätt att se på de texter som jag
kommer att behandla i detta arbete. Det urval av textavsnitt som jag har
gjort kan inte frikopplas från mina egna intressen och värderingar. På sam-
ma sätt uttrycker språket och texterna värderingar och intressen hos dem
som har framställt texterna och min tolkning av dessa är inte den enda
möjliga tolkningen. De texter som jag tar upp är statliga utredningar, vilka
rymmer flera komplikationer: de ska vara ’sakliga’, i vissa fall förväntas de
vara neutrala, de är kompromisser utifrån olika politiska ståndpunkter, de
uttrycker vad som är ’politiskt gångbart’ d.v.s. vad som kan sägas och ge-
nomföras vid en viss tidpunkt etc. Utifrån detta förhållningssätt till kunskap
och text kommer jag att i nästa kapitel försöka att närmare precisera den
plattform som jag lägger till grund för min textanalytiska studie.
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Noter
1 Jag har använt enkelt citattecken i de fall där jag själv har valt att markera be-
grepp eller uttryck och dubbelt citattecken i de fall där jag citerat annan författare.
2 Ecklesiastikdepartementets ledning från 1945–1969:

1945 –1946 Tage Erlander (s)
1946 –1951 Josef Weijne (s)
1951 Hildur Nygren (s)
1951–1957 Ivar Persson (bf)
1957–1967 Ragnar Edenman (s)
1967–1969 Olof Palme (s)
3 Citat ur SäU 1950:1 ur Dahllöf (1971) s 33. SäU = Särskilda utskottet.
4 Svensson, N-E. 1962: Ability Grouping and Scholastic Achievement. Stockholm
Studies in Educational Psychology 5. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Undersökningen byggde på en jämförelse mellan elevresultat i norra och södra
Stockholm, eftersom det gick en skoladministrativ gräns mitt i stan (i Hammar-
byleden). Eleverna i norra delen av Stockholm gick vidare till realskola (positivt
urval) eller stannade kvar i folkskolan (negativt urval), medan eleverna i södra de-
len av staden gick i sammanhållna klasser inom försöksverksamhet med enhetsskola.
Det var kunskaper och färdigheter hos dessa tre elevgrupper (realskole- och folk-
skoleelever i norra delen av staden respektive elever i sammanhållna klasser i södra
delen av staden) som jämfördes med varandra i ämnena svenska, engelska och
matematik. Jämförelserna skedde efter att man statistiskt hade tagit bort skillnader
i sociala och intellektuella förutsättningar (social bakgrund resp. intelligenstest och
standardprov i åk 4). (Dahllöf 1971, s 42).
5 Boken Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori bygger på en
PM till en gymnasieutredning. Avsikten med denna PM var att utgöra ett diskus-
sionsunderlag för relationerna mellan pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete
och läroplansutveckling. Boken gavs ut i en första upplaga 1979. År 1989 gavs andra
upplagan ut i en nyutgåva med ett efterord av författaren. Det är genomgående 1989
års tryckning som jag refererar till i detta arbete.
6 Enligt Lundquist (1992) förekommer det också att termen decentralisering används
för att beskriva en annan företeelse nämligen delegering. I en strikt förvaltnings-
teknisk mening används endast delegering med följande betydelse: den lägre nivån
bemyndigas att handlägga och fatta beslut i ärenden med samma befogenheter som
tillkommer den högre; ansvaret för besluten ligger dock kvar på den högre nivån.
Den högre nivån kan genom ett nytt beslut återta delegeringen (Nationalencyklope-
din, 1990). Termen delegering är därför inte aktuell för denna studie.
7 Termen dekoncentrering skulle också kunna användas för att ansvar och befogen-
heter flyttas ut från t.ex. kommunal förvaltning till enskilda rektorsområden eller
skolenheter dvs. inom den kommunala organisationen.
8 Epistemologi är ett annat ord för kunskapsteori. Episteme avser det säkra vetan-
det i motsats till doxa som syftar på det vi erfar genom våra sinnen. Förutsättningen
för det epistemologiska tänkandet är dualismen mellan subjekt och objekt och dess
kunskapsintresse är att söka efter en fast grund att förankra kunskapen i (Säfström
& Östman, red 1999, s 15–16).
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KAPITEL 2

Teoretiska preciseringar
Utifrån den inledande diskussionen, som var ägnad att rama in studiens ut-
gångspunkter, kommer jag i detta kapitel att försöka precisera vad den inne-
börd som jag lagt in i begreppen teori och textanalys kommer att betyda för
mitt arbete med denna studie.

Utgångspunkten är att jag inte kan betrakta mitt forskningsområde uti-
från ett fast fundament som befinner sig utanför forskningsobjektet och som
skulle kunna leda fram till en objektiv och oföränderlig sanning. Min ana-
lys av hur man i statliga utredningar under 1900-talets andra hälft har dis-
kuterat ansvaret för skolan är en analys av flera möjliga. Det sätt som jag
har valt att genomföra studien på, leder till vissa möjligheter och öppnar
för vissa perspektiv samtidigt som den begränsar synfältet så att andra
möjliga aspekter inte uppmärksammas. Jag gör således inte anspråk på att
den arbetsmetod som jag har använt mig av här är den enda rätta och tror
inte heller att någon sådan ’rätt’ metod finns, men anser att den, i det här
fallet, kan leda fram till ett meningsfullt bidrag till ett pågående samtal om
skola.

På samma sätt som det inte går att ställa sig utanför och betrakta en frå-
geställning från en helt värderingsfri ståndpunkt så går det inte heller att se
på kunskap som något som i alla lägen är objektivt, oföränderligt och ’sant’.
Kunskapen skapas genom och tillsammans med andra människor och på-
verkas av det sammanhang vari den ingår. Vår kunskap påverkas av vårt sätt
att kategorisera världen och dessa kategorier påverkas i sin tur av i vilken
tid och under vilka omständigheter som vi lever. Winther Jørgensen &
Phillips (2000) har sammanfattat denna kunskapssyn, som vilar på social-
konstruktionistisk grund1, i följande fyra punkter:

– en kritisk inställning till kunskap som en objektiv sanning

– vår kunskap om världen är alltid kulturellt och historiskt präglad efter-
som den inte är given på förhand eller bestäms av några yttre faktorer. Våra
världsbilder är kulturellt specifika och kontingenta
– kunskap skapas i social interaktion där man både bygger upp gemensam-
ma uppfattningar om vad som är sant och falskt samt utmanar dessa

– det finns ett tydligt samband mellan kunskap och handling eftersom vår
uppfattning om världen också leder till olika sociala handlingar

Utifrån denna hållning till kunskap och vetande blir konsekvensen att det
inte finns en objektiv eller fristående teori som det empiriska materialet kan
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prövas mot. Popkewitz (1991) poängterar t.ex. under rubriken ”How not
to read this book” (a.a. s 11)  hur den teoretiska ramen i hans studie hela
tiden är sammanflätad med det övriga innehållet, ”the narrative”. Det går
således inte, påpekar Popkewitz, att ’hoppa över’ den teoretiska inledning-
en och gå direkt till ’innehållet’. Samma helhetssyn betonar Winther Jørgen-
sen & Phillips (2000) när de beskriver det diskursanalytiska fältet som en
teoretisk och metodisk helhet – ”ett helt paket” (a.a. s 10).

Ett diskursbaserat förhållningssätt öppnar möjligheter att åskådliggöra
att hur vi har talat och talar, om begrepp som skola, elev, kunskaper etc.
över tid skapar uppfattningar och förgivettaganden om skolan som i sin tur
har format och formar vårt handlande när det gäller skolans verksamhet. I
det följande avsnittet ska jag närmare diskutera vad begreppet diskurs inne-
bär, eftersom detta begrepp kommer att utgöra själva ramen för detta arbete.

Diskursbegreppet
En central utgångspunkt för denna studie är begreppet ”diskurs”. Schüller-
qvist (1995) använder ordet ”spelplan” för att utreda vad begreppet diskurs
står för. Den gemensamma spelplanen får utgöra en metafor för att beskri-
va diskursens funktion: diskursen sätter gränser, den bestämmer vad som
kan formuleras, den definierar vilka som får formulerings- och initiativrätt
osv. Cherryholmes (1988) beskriver diskursens gränssättande funktion:

The rules of a discourse govern what is said and what remains unsaid.
They identify who can speak with authority and who must listen.
They are anonymous because there is no identifiable author2, nor do
they have a clear-cut beginning3 (Cherryholmes, a.a. s 34).

Cherryholmes skiljer mellan språket (diskurs) och handlingarna (praktik),
som styr och reglerar en verksamhet. Han menar dock inte att begreppen
diskurs och praktik skulle existera sida vid sida oberoende av varandra. Det
sätt på vilket vi formulerar oss formar också våra tankar, begrepp, regler
etc. och dessa formar i sin tur vår praktik. Foucault kallade denna reglerade
praktik, som alltid måste ses i relation till den tidsanda och det samhällssys-
tem som den formas i, för en diskursiv praktik (a.a.). Cherryholmes anser
att en uppdelning mellan diskurs och praktik endast är relevant för att tyd-
ligare klargöra ett resonemang. Någon egentlig klar gräns mellan diskurs
och praktik går enligt hans mening inte att dra.

Professions are constituted by what is said and done in their name.
Regularities in what is said (discourse) and done (practice) are based
on shared beliefs and values ranging across tasks accomplished,
problems addressed, values articulated, and research undertaken (a.a.
s 1).
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I diskursen ingår texten och det talade ordet: ”Discourses include written
words and statements that form texts, as well as what is spoken” (a.a. s 7).
Men Cherryholmes använder också uttrycket ”discourse-practice” för att
understryka sambandet mellan diskurs/språk och praktik och menar att
diskursen, som förenklat kan uttryckas som ett utbyte av idéer och tankar,
är en särskild form av praktik medan praktiken i sig kan bidra till att forma
diskursen och kan därmed delvis ses som diskursiv. Av liknande skäl drar
Cherryholmes ingen skarp gräns mellan diskursiva och ickediskursiva prak-
tiker eftersom ”we continually project what we say and write onto the non-
discursive world around us” (a.a. s 9). Innebörder och meningar i vad vi
säger och gör flyter fram och tillbaka mellan vad som sägs och vad som görs
och mellan de tydligare diskursiva praktikerna och de mera obestämda.

Den diskursiva praktiken står i ett ständigt samspel med det omgivande
samhället, men den är också relationell i förhållande till diskursen, i den mån
som det är meningsfullt att skilja dessa båda begrepp (se Cherryholmes
ovan). Laclau & Mouffe (i Winther Jørgensen & Phillips 2000) använder
begreppet ”artikulation” som ett begrepp som fångar förändring, eftersom
artikulation innebär ett sammanlänkande av element på ett nytt sätt som
ger dem en ny identitet. Genom dessa artikulationer förskjuts eller bryts
diskursen vilket påverkar den diskursiva praktiken, eller omvänt, föränd-
ringar, artikulationer, i den diskursiva praktiken påverkar diskursen.
Winther Jørgensen & Phillips menar att varje diskursiv praktik både inne-
håller en reproduktion och en förändring (artikulation). Reproduktion där-
för att den verkar inom en viss diskurs där vissa mönster, normer och upp-
fattningar reproduceras men förändringar därför att varje skenbar repro-
duktion också innebär en liten förändring …”eftersom ingen praktik är en
total upprepning av tidigare struktureringar” (a.a. s 133).

Relationen mellan den diskursiva praktiken och andra sociala praktiker
kan ses på olika sätt. Winther Jørgensen & Phillips drar en skiljelinje mel-
lan det diskursteoretiska angreppssättet (representerat av Laclau och Mouf-
fe) å ena sidan och Faircloughs kritiska diskursanalys å andra sidan, vad
gäller synen på den diskursiva praktiken. Medan diskursteorin inte skiljer
mellan diskursiva och ickediskursiva sociala praktiker utan ser alla prakti-
ker som diskursiva, skiljer Fairclough (1992) mellan diskursiv praktik och
annan social praktik. Fairclough reserverar begreppet diskurs för text, tal
och andra kommunikativa uttryckssätt. För Fairclough innebär den diskur-
siva praktiken en användning av språket med syfte att konsumera och pro-
ducera texter. Texter som både formar och formas av social praktik. Enligt
detta synsätt står den diskursiva praktiken i ständigt samspel med andra
sociala praktiker men dessa sociala praktiker påverkas också av andra fak-
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torer som ligger utanför den diskursiva som t.ex. ekonomiska eller institu-
tionella.

Varje yrkesområde eller verksamhetsområde (profession) bestäms utifrån
vad som tillåts sägas och utföras inom respektive område. Det handlar om
uppfattningar, normer och strukturer som tas för givna. De ifrågasätts inte
och definieras inte, de är inte alltid klart uttalade och ofta inte heller iden-
tifierade. Använder jag ordet ”lärare” så ’vet’ varje läsare vad jag menar.
Var och en av oss har en uppfattning om vad en lärare är, vad den gör och
vad den borde göra. Men denna (gemensamma) uppfattning, eller diskurs,
förändrar sig över tid. En lärare rör sig inte på samma spelplan om man
jämför lärarutövningen över tid, från förra sekelskiftet över 1950-talet och
fram till 2000-talet.

Förutom de gemensamma idealen, the ”shared beliefs”, bärs enligt
Cherryholmes (1988) den sociala praktiken upp av maktstrukturer. Mak-
ten ska ses som relationell mellan individer och grupper och Cherryholmes
poängterar att makten är viktig på grund av dess effekter. För att studera
dessa effekter aktualiseras också frågor om hur makten uppstår och vilka
relationer och processer som formar den.

When I use the word  power, it will refer  to relations among individu-
als or groups based on social, political, and material asymmetries by
which some people are indulged and rewarded and others negatively
sanctioned and deprived. These asymmetries are based on differences
in possessions or characteristics, and power is constituted by relation-
ships among those differences (a.a. s 5).

Cherryholmes anser att makten ”opererar” både osynligt, genom männis-
kors förväntningar och önskningar, och synligt, genom formella offentliga
normsystem som måste uppfyllas. Till den osynliga delen hör t.ex. hur en
lärare uppfattar sin yrkesroll och agerar enligt den uppfattningen medan den
synliga delen av makten refererar till de olika regelsystem som styr skolans
verksamhet. För Foucault var kunskap mycket nära förbunden med makt
och det är kunskapen som är drivmedlet för utestängningsmekanismerna
(Bergström & Boréus 2000). I sin inledning till Demokrati och utbildning
gör Englund (1999b), med referens till Rorty, en distinktion mellan å ena
sidan Foucault som understryker relationen mellan kunskap och makt som
disciplinerande för samhällets institutioner och å andra sidan Dewey som
genom sitt språk understryker relationen mellan kunskap och solidaritet
genom att påvisa gemenskapens potential. Gemensamt för diskurser är att
de ur något perspektiv alltid torde handla om makt. Maktperspektivet finns
närvarande oberoende av om man vill se makten som uttryck för vad som
får sägas och av vem eller om man ser diskursen som kamp om meningsska-
pande (Bergström & Boréus 2000).
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Att tydliggöra ’synliga och osynliga’ maktrelationer kan också vara en
utgångspunkt för en ideologianalys och diskursanalys och ideologianalys
kan ligga nära varandra. Bergström & Boréus (a.a.) drar upp några skilje-
linjer mellan dessa begrepp: De anser att diskursanalysen har en ”bredare
och mer öppen utgångspunkt” (a.a. s 237) och medan ideologianalysen vill
analysera en viss typ av ideologi vill diskursanalysen söka efter ”synen på”
eller ”föreställningar om”. Vidare medför den konstruktivistiska synen på
språket att diskursanalysen visar en större öppenhet för att integrera tanke
och praktik.

Schüllerqvist (1995) använder sig också av begreppet ”värdebas”. Dis-
kursen styrs av rådande maktförhållanden. Samtidigt styrs diskursen av vad
som redan finns etablerat, av det som är uppnått. Eftersom diskursen är
relationell måste alla förändringar ses i relation till hela diskursen – till dess
värdebas och till andra förändringar inom diskursen.

I ett relationellt perspektiv ingår att söka se relationen mellan det
diskursen säger och de värden som diskursen ”lutar” sig mot, vilka
värdemässiga grunder diskursen har. Jag kommer att använda ut-
trycket ”diskursens värdebas” för att visa detta. Diskursens värde-
bas är mer grundläggande än diskursen; diskursen konkretiserar
värdebasen (a.a. s 47).

Diskursens värdebas formas, enligt Schüllerqvist, i första hand av den sam-
hälleliga kontexten, men även uppfattningar om den konkreta praktiken kan
påverka denna värdebas.

Hur kan jag då definiera vad som är en diskurs? I enlighet med synen på
kunskap som jag redovisat ovan så kan det inte finnas en given diskurs som
existerar utanför alla andra kunskapssystem och som väntar på att bli upp-
täckt. Även diskursen är en konstruktion som påverkas av sitt sammanhang
och av den som definierar diskursen, men den hålls samman av en viss kär-
na av gemensamma definitioner eller uppfattningar. Därmed

… kan man betrakta diskurser som sociala mönster av betydelsefixe-
ringar som står i instabila förhållanden till varandra. En diskurs är
således ett bestämt sätt att tolka världen (eller delar av världen). Uti-
från den definitionen kan man säga att diskursens gränser finns där
elementen artikuleras på ett sådant sätt att de inte längre är förenliga
med diskursens entydighet (Winther Jørgensen & Phillips 2000,
s 136).

I likhet med de båda ovan citerade författarna tror jag att det också är me-
ningsfullt att i viss utsträckning se diskursen som ett analytiskt redskap, som
en ram eller ett raster, som forskaren lägger över sitt undersökningsområde.
Därmed bestäms frågan om diskursens avgränsningar i hög grad av syftet
med undersökningen.
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Sammanfattningsvis menar jag att en uppdelning mellan diskurs och diskur-
siv praktik, respektive uppdelningen mellan diskursiva praktiker och andra
sociala praktiker, lätt blir otydligt och leder in på svåra gränsdragningspro-
blem och föredrar därför att använda begreppet diskurs för att uttrycka det
sätt varpå vi tänker, talar, kommunicerar och handlar inom ett visst områ-
de. I detta arbete använder jag således enbart begreppet diskurs och i den
mån jag vill direkt peka på ett samband mellan diskursen och den praktiska
utformningen av skolans verksamhet använder jag uttrycket ’skolans prak-
tik’.

Betoningen  ligger på det sammanhållande och gemensamma i diskursen.
Det är förändringar snarare än motsättningar som är centrala. Avgörande
förändringar av vad som accepteras som sant, sådana förändringar som kan
ses som diskursiva brott, blir viktiga att identifiera. Genom att se diskursen
relationellt i förhållande till sin omvärld och den värld som den ’inbegri-
per’, är diskursen både konstituerande för och konstituerad av sociala verk-
samheter. Den har uppstått i ett visst socialt sammanhang och bidrar samti-
digt till denna sociala verksamhets reproduktion och förändring. Jag kom-
mer att använda mig av Schüllerqvists (1995) begrepp ”värdebas” för att
tydliggöra dessa samband och de ”värden” som diskursen vilar på.

Eftersom mitt intresse är inriktat mot ansvaret för skolan, är styrningen
av skolan och makten över skolan närliggande begrepp. Ur ett organisations-
teoretiskt perspektiv skulle kanske dessa krafter gå att placera antingen hos
huvudmannen eller exekutiven, eller fördelas mellan dem båda, men här vill
jag i stället referera till det maktperspektiv som jag antytt ovan och som jag
tror kan bidra till att tydliggöra den komplicerade väv av makt och infly-
tande som karaktäriserar skolverksamheten. Popkewitz har i sin forskning
uppmärksammat framför allt de osynliga maktrelationer som finns ’inbäd-
dade’ i skolans reformer och skolans verksamhet. Jag vill aktualisera denna
form av maktbegrepp för att öppna upp för ett ’vidare’ maktperspektiv än
vad som kan reduceras till ett ’kommunalt respektive statligt ansvar’.

Makten, ett relationellt begrepp
När Popkewitz skriver om skolans maktrelationer utgår han från tankegång-
ar som ligger nutidshistorien nära4. I boken Struggling for the soul (1998)
beskriver Popkewitz hur vi ofta tänker på reformer och förändringar inom
utbildningsverksamheten. Vanligtvis försöker vi att identifiera var makten i
systemet finns. För genom att förändra ’maktinnehavaren’ tror vi oss också
kunna förändra verksamheten. Makten betraktas som något som tillhör
någon eller några t.ex.: makten över skolan ligger hos skolans byråkrater
och det är den gruppen som förhindrar en förändring av undervisningen.
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På samma sätt kan makten förknippas med den vita medelklassen, lärar-
kåren, politikerna etc. Det hela påminner om en deckare, om vi kan hitta
det, den eller de som dominerar och vidmakthåller det orättfärdiga i syste-
met så blir det också möjligt att förändra maktrelationerna så att alla grup-
per kan delta på lika villkor.

Detta, menar Popkewitz (a.a.), har varit en favorittanke inom 1900-ta-
lets samhällsvetenskapliga tänkande, inte minst inom utbildningsområdet
från 1945 och framåt. Med denna utgångspunkt kommer skolans problem
att formuleras utifrån principen att alla grupper ska inkluderas i samhället
genom skolans försorg och processer och frågeställningarna handlar om
varför inte skolan lyckas med detta eller hur dessa processer ska kunna bli
mer framgångsrika. I stället vill Popkewitz ställa frågan om principerna för
inkludering eller exkludering i skola eller samhälle. Den makt som formule-
rar våra principer och konstituerar våra begrepp fokuseras mera sällan.
Vilka värderingar utgör normen och vad bestämmer vilka grupper som är
inne i systemet från början och vilka som ska anpassas eller hjälpas in?

It directed me to understand that the very knowledge that organizes
teaching, learning, classroom management, and curriculum inscribes
a certain selectivity in what teachers ”see”, think, feel, and talk about
regarding children and school subjects (a.a. s 5).

När Popkewitz (1991) talar om makt är det i första hand om makt som
begränsar vårt sociala liv i vid mening, den sociala praktiken. Det handlar
om den kunskap som gör det möjligt för oss att uttrycka vad vi vill, kan och
önskar men också våra omdömen om vad som är möjligt, önskvärt och rätt
och vad vi vill ta avstånd ifrån.

Jag menar att det kan vara konstruktivt att både vidga och nyansera be-
greppet ’ansvaret för skolan’ genom att se makten som något ’allestädes
närvarande’ som cirkulerar igenom skolsystemet på alla nivåer i den dagli-
ga verksamheten i skolan och dess institutioner snarare än något som uti-
från ett organisationsteoretiskt synsätt klart kan definieras och placeras på
ett definitivt sätt i skolorganisationen. Det är därför utifrån begreppen inne-
slutning och uteslutning som jag betraktar ’makten över skolan’ i detta ar-
bete.

Jag har nu försökt precisera hur jag tänker använda begreppen diskurs
och makt i mitt fortsatta arbete. Studien handlar om utbildningsreformer,
som inte heller det utgör ett enhetligt begrepp, varför jag i det följande av-
snittet ska försöka ringa in från vilken utgångspunkt utbildningsreformer
analyseras i detta arbete.
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Forskning om utbildningsreformer
Min studie berör reformer inom utbildningsväsendet. Hur växer reformer
fram? Hur kan de studeras? När det gäller den grundläggande utbildningen
handlar forskningen om reformer till stor del om hur denna utbildning ut-
vecklats historiskt, i USA betecknad som massutbildning, i Sverige som den
svenska folkskolans framväxt och utveckling.

Den allmänna skolans uppkomst och utveckling kan studeras utifrån oli-
ka förhållningssätt. Boli (1990) anger t.ex. följande tre utgångspunkter:

– ett funktionalistiskt perspektiv som ser skolan som ett sätt att tillmötesgå
de behov som samhällets urbanisering och industrialisering ställde på indi-
vid och samhälle. Människor behövde utrustas med nya värderingar, kun-
skaper och disciplin för att klara de nya livsvillkor som utvecklats

– ett status-konkurrens-perspektiv som betonar de ständiga konflikter som
pågår mellan olika klasser och statusgrupper. Dessa grupper byggde skolor
åt sina barn och krävde allmänna medel för att finansiera dessa. Målet för
de olika grupperna var att höja sin ställning i samhället genom bättre ut-
bildning och därmed bättre arbete och högre status

– ett social-kontroll-perspektiv som ser skolan som ett redskap för den härs-
kande eliten för att hålla de lägre skikten nere.

Dessa tre perspektiv är i grunden rationalistiska menar Boli (1992) efter-
som de utgår från antagandet att skolan har byggts upp för att fylla en viss
funktion5.

Popkewitz’s (1991, 2000) studier av utbildningsreformer skiljer sig från
de som Boli benämner som rationalistiska ovan eftersom Popkewitz inte ser
reformerna i första hand som initierade av en viss makt för att fylla en viss
funktion. Popkewitz talar i stället om inkludering och exkludering som en
funktion av hur vi väljer att göra avgränsningar och kategoriseringar i vår
syn på världen. Enligt Popkewitz finns inga universella, eller globala, san-
ningar eller värden om hur en god skola, en framgångsrik elev eller en duk-
tig lärare bör vara och agera, även om det kan verka så när man studerar
skolutveckling i ett internationellt sammanhang. Dessa uppfattningar är i
stället formulerade i ett visst socialt och historiskt sammanhang och däref-
ter spridda över världen ”som om” de vore universella. Popkewitz försöker
att flytta perspektivet från att se utbildningsreformen som en problematik
där staten endast betraktas som en legal/administrativ enhet som står för en
uppsättning handlingar till att förstå reformens uppkomst, innehåll och syfte
som ett mångfasetterat mönster av samtidiga globala och lokala styrnings-
praktiker (Popkewitz 2000). Det är detta perspektiv som inspirerat denna
studie av skolreformer.
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Begreppet reform – ett föränderligt begrepp
Popkewitz (1991) har ägnat utbildnings- och skolreformer stor uppmärk-
samhet i sin forskning och hans sätt att förhålla sig till utbildningsreform
som forskningsobjekt har varit en viktig ingång till detta forskningsfält för
mig  Han konstaterar att ordet reform vanligtvis förknippas med föränd-
ring som leder till någon form av framsteg och utveckling. Men när han
sätter in ordet reform i sitt historiska sammanhang och följer dess använd-
ning inom skolans praktik, lärarutbildning och pedagogisk forskning från
1800-talet och framåt så växer en annan bild av reformbegreppet fram.
Popkewitz tar avstånd från det rationalistiska perspektivet och ser utbild-
ningsreformer som ett resultat av ett komplicerat samspel mellan det omgi-
vande samhället och dess institutioner.

Begreppet reform har inte någon absolut definition. Dess innebörd för-
ändras allt eftersom innebörden i andra begrepp inom undervisningssektorn
förändras över tid. Reformen i sig medför inte heller alltid någon form av
absolut påvisbart framsteg. Däremot, anser Popkewitz, ingår det alltid ett
inslag av maktrelationer och social reglering i talet om reformer.

The study of school reform can be likened to a thread made up of
many fibers. Its strength does not reside in the fact that some fibers
run through its whole length, but in the overlapping relations as the
many fibers intertwine. Reform practices are not just the practices
immediatley available for inspection but a composite that transcends
the lines of particular people and events as they interact over time
(Popkewitz 1991, s 220).

Att studera skolreformer är att studera samspelet mellan den pedagogiska
forskningen och skolans institutioner i förhållande till det omgivande sam-
hället, där skolan intar en viktig roll i det moderna projektet, menar Popke-
witz.

Reformer har en styrande funktion, som är sammanbundet med statens
administration för att ge folket rättigheter och frihet. Staten och individen
är sammankopplade i ett gemensamt socialt projekt där framsteg inte bara
sker genom institutionella förändringar i samhället utan också genom att
individerna utvecklas till ansvarstagande och motiverade medborgare. Styr-
ningen av individerna betecknar Popkewitz som ”governing of the soul” och
den sociala reglering som krävs för denna styrning genom individerna själ-
va kommer främst till uttryck inom skolans pedagogik. Skolan blir således
samhällets instrument för att styra ”på distans” via individerna själva (Pop-
kewitz 2000).

Med utgångspunkten att begreppet ’utbildningsreformer’ inte är ett be-
grepp som klart och entydigt kan definieras i fråga om innebörd, initiering
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och syfte vill jag snäva in reformbegreppet till att mer specifikt fokusera på
decentraliseringssträvanden som skolreform, eftersom den typen av utbild-
ningsreform är central för detta arbete. Mitt syfte med nästa avsnitt är att
kort redogöra för hur decentralisering inom utbildning kan diskuteras, samt
ange det jag ser som möjligheter respektive begränsningar i den diskussio-
nen.

Decentraliseringssträvanden inom skolväsendet
En av de reformsträvanden, som i viss mån kan betraktas som global, är en
strävan från centrala till mer decentraliserade styrsystem under slutet av
1900-talet, även om det förvisso också går att peka på en motsatt trend i
vissa länder.

I maj 1989 genomfördes ett internationellt expertseminarium i Oslo inom
ett nationellt projekt för att utveckla ett utvärderingssystem för det norska
utbildningsväsendet (Granheim; Kogan & Lundgren 1990). Från detta se-
minarium, som innehåller teoretiska och kritiska perspektiv på utvärdering
inom ett decentraliserat system, har jag valt att referera till Lundgren res-
pektive Weiler eftersom dessa båda har skissat på möjliga förklaringsmodel-
ler till varför ett utbildningssystem utvecklas från en mer centraliserad till
en mer decentraliserad organisation. I diskussionen om utvärdering, som jag
återkommer till längre fram i detta kapitel, refererar jag också till Popke-
witz, vars bidrag återfinns i samma publikation.

Lundgren (1990) resonerar om decentralisering och förändrad organisa-
tion utifrån tesen att problemen i samhället är konstanta medan dess lös-
ningar är beroende av tid och sammanhang. Då kan pendelrörelserna mel-
lan centralisering och decentralisering ses som en förnyelse av tillgängliga
instrument för att styra och hantera problem som egentligen är permanen-
ta. Problemställningarna rör relationen mellan staten och utbildningen och
mellan samhället och utbildningen.

Lundgren pekar på flera sådana möjliga problemställningar. Den inter-
nationella ekonomins ökande inflytande minskar t.ex. nationens möjlighe-
ter att expandera och prioritera och i en krympande ekonomi minskar sta-
tens möjligheter att upprätthålla sin legitimitet. Detta tillstånd kan vara en
utgångspunkt för att flytta fokus från kostnadskrävande statliga reformer
till mer symboliska rekonstruktioner av redan existerande institutioner. En
annan utgångspunkt som kan påverka rörelsen mellan centralisering och
decentralisering är förändringar på arbetsmarknaden. Förändringar som
skett i övergången från den industrialiserade produktionen till en mer tjäns-
te- och serviceinriktad arbetsmarknad får till följd att samhällssystemen inte
’hänger med’. Den organisation som byggts upp för att serva ett industria-
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liserat samhälle, t.ex. genom utbildning, tillgodoser inte automatiskt beho-
ven i ett tjänste- och kunskapsproducerande samhälle. Reformerna tende-
rar då att inriktas på ett ökat inflytande av brukarna, men man behåller den
grundläggande organisationen.

För att ett reformbehov ska uppstå måste det finnas ett tillstånd av ”kris”,
påpekar Lundgren och anledningen till denna kris måste identifieras som
en del av dess lösning. Krisen har inte uppstått på grund av bristande eko-
nomiska resurser utan på grund av misshushållning med personella resur-
ser. Om anledningen till krisens uppkomst kan identifieras som något som
är mänskligt betingat och som kan kontrolleras, då kan man också imple-
mentera en lösning som innebär att tidigare styrinstrument förnyas och man
kan introducera förbättringar som decentralisering, professionalisering etc.

Lundgren påpekar också att i ett decentraliserat system kan en fjärde styr-
faktor, utvärderingen, läggas till de tidigare tre som kännetecknar ett cen-
tralt styrsystem (administrativ, ekonomisk och informativ styrning). Det
innebär att en omorientering av skolans styrning, som å ena sidan går från
en central formuleringsarena ut mot en mera perifer, samtidigt genom ut-
värderingens funktion å andra sidan kan bidra till att stärka den centrala
styrningen.

Weiler (1990) ser tre olika motiv, eller argument, för en decentraliserad or-
ganisation för undervisningen.

”The redistribution model” kan sammankopplas med fördelning av makt.
Makten kan utövas på huvudsakligen två sätt: genom reglering av institu-
tioners och individers beteende och genom fördelning av resurser. Som re-
gel är det staten som utövar denna auktoritet. Det är staten som föreskriver
behörighets- och examenskrav för eleverna och behörighetskrav för perso-
nalen. Det är också staten som reglerar tillgången till resurser för utbildning-
en, i första hand till den offentliga delen av utbildningen men ofta också,
åtminstone i någon utsträckning, till den privata utbildningssektorn. Argu-
menten för att dessa styrsystem centraliseras är att de kan bidra till att ge en
likvärdig standard i hela landet och att man genom den centrala funktionen
kan styra resurserna dit där de bäst behövs.

Om delar av denna makt verkligen skulle föras över till en lokal nivå upp-
står betydande svårigheter för staten att upprätthålla sin auktoritet, särskilt
i kapitalistiska industriländer. Den decentraliserade maktfördelningen blir
ett hot mot statens behov att upprätthålla en sammanhållande kontroll över
ett samhälle som i sig innehåller en mängd olika intressen och önskningar
samt ett behov av att så effektivt som möjligt reproducera den rådande so-
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ciala (kunskaps-)kulturen. Det finns således en inbyggd motsättning mellan
den moderna statens behov av kontroll, för att säkerställa ekonomisk till-
växt, och decentraliseringens idé om omfördelning av makt.

”The efficiency model” är tänkt att effektivisera utbildningsresurserna ge-
nom att införa ett decentraliserat system som genom ett ökat lokalt hand-
lingsutrymme bättre ska ta tillvara tillgängliga resurser. Modellen bygger på
två antaganden: dels att en lokal styrning ska kunna aktivera resurser som
inte utnyttjas optimalt i ett centralstyrt system och dels att decentraliserade
system kan få ut mera av de tillgängliga resurserna. Vad gäller frågan om
att aktivera mera resurser till skolan i ett decentraliserat system har inte
minst Världsbanken argumenterat för att andra samhällssektorer, som är
beroende av skolans framgång, också ska föra över en del av sin resurser till
den. Det handlar t.ex. om att olika institutioner på det lokala planet, som
fritids- kultur- och socialförvaltning etc. samordnar delar av sina resurser
med skolans för att optimera sina resultat. I gengäld får den lokala myndig-
heten ett ökat ansvar för skolans resurser. Det kan också vara frågan om att
föra över resurser från den privata sektorn till skolan t.ex. genom samarbe-
te med lokala företag. Tanken att få ut mera av de redan tillgängliga resur-
serna i ett decentraliserat än i ett centraliserat system bygger huvudsakligen
på antagandet att lokalkännedomen ska leda till en bättre matchning mel-
lan behov och resurstilldelning.

”The cultures of learning model” betonar decentraliseringens betydelse för
undervisningens innehåll. En central styrning av skolan anses, enligt denna
modell, tillhandahålla en blandning mellan ett nationellt bestämt kursinne-
håll och skolornas och elevernas egna kultur och traditioner. Decentralise-
ringen kan då innebära en större anpassning av undervisningens innehåll
till lokala och regionala förhållanden. En speciell variant av denna innehålls-
decentralisering uppstår i regioner med flera språk, där det då kan handla
om att få undervisning på sitt eget modersmål. Här står återigen olika in-
tressen emot varandra: å ena sidan regionernas behov av att bevara sin kul-
tur, få kunskap om just sin regions natur och historia, eventuellt få under-
visning på sin regions språk o.s.v. och å andra sidan det moderna samhäl-
lets behov av en gemensam arbetsmarknad och gemensamma kommunika-
tioner vilket ställer krav på mera generella kunskapssystem med gemensamt
innehåll och samordnade kompetenskrav.

Ingen av de tre ovanstående modellerna har kunnat påvisa någon egentlig
lösning på de problemområden som de har konstruerats för, enligt Weiler.
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Därför ställer han sig frågan varför decentraliseringstendenserna ändå har
fått ett så stort genomslag i flera av västvärldens länder. Weiler föreslår två
möjliga förklaringar som båda har politiska förtecken.

En förklaring är att det finns många konflikter och motstridiga intressen
inom ett samhälle. Inte minst kommer dessa konflikter till uttryck inom ut-
bildningsområdet och allra mest när utbildningssystemet står inför föränd-
ringar. Att just skolan kommer i centrum för dessa intressekonflikter beror
till en del på att utbildningen innehar en nyckelroll för individens möjlighet
att skaffa sig social status och därmed spelar skolan en roll för uppbyggna-
den av sociala hierarkier. Dessutom är skolan mycket betydelsefull såsom
varande den institution som ska reproducera samhällets normer och värden
och överföra dem till kommande generationer. Skolan är helt enkelt en cen-
tral institution i samhället. Eftersom de flesta länders utbildningspolicy är
utsatta för konstant kritik blir det också väsentligt hur länderna hanterar
konflikterna. De försvinner oftast inte för att någon fattar ett auktoritativt
beslut. Det gäller i stället att hitta andra vägar och dessa alternativa vägar
går mera ut på att hantera och leva med konflikter och mindre på att lösa dem.

Decentralisering kan, menar Weiler, vara en modell för att skapa en mer
fredlig samexistens mellan olika intressen. Genom att decentralisera orga-
nisationen framstår inte staten i samma utsträckning som i ett centralt sys-
tem som källa till konflikten och staten förlänger avståndet mellan sig själv
och konfliktkärnan. Det finns emellertid en fara med att använda decentrali-
sering som ett medel att hantera konflikter och isolera konflikthärdar. När
decentralisering har genomförts, samtidigt som konfliktnivån har varit hög,
har det visat sig att decentraliseringen inte har kunnat uppnå de förvänt-
ningar på utveckling och nytänkande som implicit ingår i reformtankarna
bakom decentraliseringssträvandena.

Den andra förklaringen som Weiler tar upp utgår från att ett (alltför)
centralistiskt system kan förlora sin legitimitet. Avståndet till medborgarna
blir för långt, byråkratin blir för omfattande och de regionala intressena
kommer inte till sin rätt. Då kan decentralisering vara ett sätt att försöka
att återskapa legitimiteten. Staten hamnar då i valet mellan möjligheten att
återupprätta en minskad legitimitet och att förlora delar av kontrollen.
Lösningen blir att behålla så mycket kontroll för staten som det är möjligt
utan att förlora ytterligare i legitimitet samtidigt som man, åtminstone i
retoriken, bekänner sig till decentraliseringens fördelar. Pendlingen mellan
centralisering och decentralisering kan mycket väl bero på den svåra balans-
gången mellan kontroll och legitimitet. En kontroll som dock kan återtas i
en annan form än genom central reglering och resursfördelning, nämligen
genom kraven på utvärdering.
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Såväl Lundgrens som Weilers, här mycket kort refererade, analyser bi-
drar med viktiga aspekter på temat ansvaret för skolan. Gemensamt är de-
ras synsätt att skolan verkar i en skärningspunkt av många, och delvis mot-
satta, intressen och därmed konflikter. Centralisering respektive decentra-
lisering, och olika varianter på skalan däremellan, framstår som olika sätt att
hantera dessa konflikter. Gemensamt är också att båda lyfter fram utvärde-
ringen som ett sätt att stärka respektive återta den centrala kontrollen.

Jag menar att ovanstående diskussion illustrerar komplexiteten i frågan
om skolans styrning/ansvar som understryker att det inte finns några enkla
samband mellan central styrning – central makt respektive decentraliserad
styrning – lokal makt. I det till synes starkt centraliserade styrsystemet kan
det finnas betydande utrymme för lokalt inflytande och i det decentralisera-
de styrsystemet kan den centrala makten vara betydligt större än vad som
framgår vid en ytlig betraktelse. Min invändning gäller att de olika förkla-
ringsmodellerna kan hänföras till ett funktionalistiskt, i grunden rationalis-
tiskt, perspektiv (jfr. Boli 1990) som innebär att man ser skolan som ett
medel att tillmötesgå de behov som samhällets urbanisering och industriali-
sering ställer på individ och samhälle. Människor behöver utrustas med nya
värderingar, kunskaper och disciplin för att klara nya livsvillkor som utveck-
lats och perspektivet bygger på antagandet att skolan har byggts upp för att
fylla en viss funktion, för samhället eller för vissa grupper. På samma sätt
som jag inte kan se forskarens möjlighet att ställa sig ’utanför’ sitt forsk-
ningsobjekt och betrakta det med objektiva ögon ställer jag mig tveksam
till de styrandes möjlighet att betrakta samhällets behov från en punkt ’ut-
anför’ och därifrån fatta ett antal rationella, överblickbara och styrnings-
effektiva beslut.

I det följande avsnittet vill jag, med hjälp av Lundgren och Popkewitz,
problematisera de ’verktyg’ varmed decentraliseringen ska genomföras näm-
ligen målstyrning och utvärdering. Jag menar att det är viktigt att uppmärk-
samma målstyrningens svårigheter redan när det gäller det nationella for-
muleringsstadiet för att förstå den problematik som jag återkommer till läng-
re fram när jag belyser skolans praktik under 1990-talet. På samma sätt är
det nödvändigt att uppmärksamma utvärderingens komplexitet och infly-
tande för att jag längre fram i detta arbete ska kunna föra en diskussion om
skolans maktrelationer.

Målstyrning och utvärdering – delar i decentraliseringskonceptet
En viktig aspekt i tänkandet kring ett decentraliserat ansvar för skolan är
det som kallas ”målstyrning”. I texter som behandlar ett decentraliserat
skolansvar förekommer oftast samtidigt en diskussion om den centrala ni-
våns möjligheter att styra periferin med hjälp av att formulera mål för ’den
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perifera verksamheten’. Vari ligger då målstyrningens möjligheter och be-
gränsningar? Lundgren (1990) skissar en bild av svenskt skolväsende där
den politiska administrationen av reformer inte utgjorde något större pro-
blem under utbildningens expansiva period, från mitten av 1940-talet fram
till 1970-talets början. Administrationen formulerade relativt tydliga mål,
resurser ställdes till förfogande och en stöd- och kontrollapparat byggdes
upp för att garantera att reformerna genomfördes enligt intentionerna. Skul-
le reformarbetet ändå misslyckas, antog man att detta berodde på misstag i
planeringen och att dessa misstag således gick att rätta till om planerna
modifierades. Det fanns också en stor tilltro till att de kunskaper som admi-
nistrationen fick via forskningen skulle kunna bidra till att minska risken
för att misstag skulle uppstå.

Lundgren ser 1970-talet som en vändpunkt för då, menar han, börjar
andra signaler komma från utbildningsväsendet. Det visade sig att tidigare
reformer inte har genomförts som planerats och att det stora målet – att
genom utbildning utjämna sociala olikheter – inte har nåtts och verkar inte
heller kunna nås via de centrala systemen. Det framstår som om de plane-
ringsmodeller som ändå fungerade hyfsat under den expansiva perioden har
förlorat sin udd när utbyggnaden av utbildningen börjar plana ut. Adminis-
trationen har inte förmåga att anpassa sig till den nya situationen och i flera
länder kom tanken på decentralisering upp som en möjlig lösning på pro-
blemet att få administration och praktik att samverka på ett bättre sätt.

Det finns många intressen som ska tillgodoses inom utbildningen. I en
krympande ekonomi blir denna trängsel än större, eftersom lösningen inte
kan ligga i att utbildningssektorn expanderar ytterligare. En annan lösning
är att göra målsättningarna vidare, så att flera intressen blir tillgodosedda
inom existerande, eller minskade, ramar. Utbildningens mål och genomför-
ande ska också hävda sig i kampen med andra samhällssektorers berättiga-
de krav på utveckling och resurser.

In a situation where demands on education cannot be met by expan-
sion – by ’buying out’ demands – the goals are forced to be abstractly
formulated. They become products of a negotiation process. This
tedency, therefore, contradicts the demands on goal governing that
are supposed to be the governing vehicle in a decentralised system
(Lundgren 1990, s 30).

De målsättningar som är tänkta att utgöra en hörnsten i ett decentraliserat
styrsystem blir således samtidigt så oklara i sina formuleringar och tolkning-
ar att de inte uppfyller den bärande funktion som krävs för att kombinatio-
nen decentralisering – målstyrning ska bli ett effektivt redskap för organisa-
tion och styrning av utbildning.
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 Som jag konstaterat ovan ingår målstyrning oftast som en viktig kompo-
nent i en decentraliserad organisationsmodell för skolan Och ingår målstyr-
ning så ingår också, nästan per definition, utvärdering.

Popkewitz (1990) utgår från fyra antaganden i sin analys av begreppet ut-
värdering:

– utvärdering är en statlig strategi som ingår som en del av produktionen
av tankar och uppfattningar om samhället. Utvärderingen innehåller en
maktrelation. För att kunna flytta över utvärderingsstrategier från ett sam-
manhang till ett annat (t.ex. från ett land till ett annat) krävs det kunskaper
om de processer som styr samhällstänkandet i den nya omgivningen

– orden som används inom ämnesområdet utvärdering som mätning, vär-
dering etc. har också en social betydelse. För att kunna bedöma de antagan-
den och konsekvenser som blir följden av en viss strategi måste vi också ta
hänsyn till dessa sociala betydelser

– utvärdering har ett klargörande syfte. Den kan inte bidra till att avgöra
vilken policy som ger bäst resultat men den kan bidra till att belysa de spän-
ningar och motsättningar som finns inbyggda i planeringen och genomför-
andet av reformerna. Reformer är inte klart definierade eller linjära i sin
konstruktion, utan är snarare en effekt av en ständig förändring i samhäl-
lets strukturella relationer

– utvärderingen ska även belysa frågor som kanske inte traditionellt ingår
i begreppet undervisning i skolans praktik men som finns med som övergri-
pande mål och som ingår i skolans idé

Utvärderingen utgör en del av den statliga styrningen och regleringen. Pop-
kewitz påminner om att utvärderingen inte bara är ett redskap att värdera
aktiviteter och processer i skolan eller för att beskriva vad som händer i
skolan. Frågan om utvärdering måste också beskrivas i termer av social och
samhällelig produktion och reproduktion. Utvärderingsinstrumenten ’bär
med sig’ vissa, ofta inte klart utsagda, uppfattningar om skolan och dess
uppgifter. Fokusering på elevernas framsteg, inflytande, sammanhållning etc.
säger också något om de värden som vi lägger i begreppen utbildning och
skola.

Popkewitz tar därmed avstånd från utvärdering som en mer rationell åt-
gärd. Inom ett rationellt synsätt ska skolans aktörer genom utvärdering
kunna ta reda på ’hur det går’ inom olika områden i skolan och beroende
av utvärderingsresultaten kan olika åtgärder vidtas för att utveckla och för-
bättra verksamheten. Popkewitz intar en mer ödmjuk hållning:
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We like to pretend that the world can be made rational, that progress
is an obtainable goal, and that policy is the instrument of the modern
version of salvation. I do not deny that we must keep on trying, but
I also recognise that we know little about social and educational
change. A focus upon ambiguity and uncertainty is my way to explore
what Lundgren has called the tension between our hopes and happe-
nings (Popkewitz 1990, s 117).

Lundgren (1990) ser utvärderingen som det fjärde styrsystemet, vid sidan
av de juridiska, ekonomiska och ideologiska styrsystemen. Ju mer oprecisa
de tre senare systemen blir, ju större tyngd kommer att läggas på utvärde-
ringen som styrfaktor. Dilemmat som Lundgren pekar på är att den decen-
traliserade organisationen kommer att möta krav på ett nationellt utvärde-
ringssystem för att tillgodose behovet av information och samordning. Sam-
tidigt kan ett nationellt utvärderingsprogram komma att ersätta den tidiga-
re centrala styrningen.

What on one side turns out to be a change in steering systems directed
towards a distribution of policy-making from the centre to the
periphery, will on the other side be a strengthening of a central
steering system (a.a. s 35).

Lindensjö & Lundgren (1986) uppmärksammar dilemmat som uppstår när
målen formuleras och realiseras på olika områden inom organisationen. På
en nivå i organisationen, formuleringsarenan, ses utvärderingen som ett ef-
fektivt instrument för kontroll och utveckling och målen upplevs som rela-
tivt tydliga och möjliga att formulera och omsätta. På nästa nivå, realise-
ringsarenan, där målen ska omsättas i konkret verksamhet i ett helt annat
sammanhang än där de formulerades, finns det redan konkreta mål. De nya
målen som kommer uppifrån måste hanteras och förhandlas för att passa in
i den praktiska verksamheten.

På samma sätt kommer kraven på utvärdering, med utvärderingsinstru-
ment som föreläggs skolan utifrån, att påverka inriktningen av och verksam-
heten i, skolans praktik. Transformeringen till konkreta utvärderingsinstru-
ment kommer att påverka dels hur utvärderingen kan användas och dels hur
utvärderingen kan anses svara mot de mål som formulerats och de förvänt-
ningar som ställts inom formuleringsarenan (Lundgren 1990).

Jag kommer att återkomma till problematiken med nationella mål som
ska styra skolans praktik respektive den nationella utvärderingens funktion
i en mål- och resultatstyrd skola i kapitel elva och tolv.
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Studiens syfte och avgränsningar
Mitt syfte med denna studie är att analysera ansvaret för grundskolan uti-
från de tre begreppen kommunalisering, decentralisering och målstyrning.
Intresset är inriktat mot 1990-talets ansvarsfördelning för grundskolan och
den historiska tillbakablicken är ägnad att belysa hur talet om statligt res-
pektive kommunalt ansvar har tagit form. Jag vill studera vilken innebörd
de tre ovanstående begreppen har givits vid olika tidpunkter och hur tillämp-
ningen av dessa begrepp har motiverats över tid samt försöka belysa hur
grundläggande värderingar har samvarierat med en skiftande syn från sam-
hällets sida på hur ansvaret för skolan ska fördelas. Jag avser också att dis-
kutera några av de konsekvenser som tolkningen och tillämpningen av dessa
tre begrepp har fått för grundskolans praktik under 1990-talet.

Jag vill således studera utbildningsreformen 1990/1991 som en förskjut-
ning eller omdefiniering av innebörden i några centrala begrepp. Studien får
därmed huvudsakligen formen av en historisk analys. Avsikten med denna
tillbakablick är att den ska kunna bidra till en fördjupad syn på ansvaret
för skolan och en ökad förståelse för några av de frågeställningar som 1990-
talets grundskola kom att ställas inför.

Målstyrningens tillämpning i praktiken vid mitten av 90-talet illustreras
bl.a. med hjälp av referenser till en fallstudie (Wahlström 1998c). Denna
studie kan på ett sätt sägas utgöra startpunkten även för denna studie. I fall-
studien utgick jag från ett organisationsteoretiskt perspektiv då det perspek-
tivet låg nära kommunens och skolans eget sätt att tänka omkring och im-
plementera ansvars- och styrningsfrågor. Eftersom det handlade om en läges-
beskrivning, där jag var beroende av de anställdas medverkan, så var det
viktigt att de som besvarade enkäten, respektive deltog i intervjuer, var väl
förtrogna med begrepp och synsätt. Till metodens nackdelar hörde bl.a. att
det var svårt att få fram några mer sammansatta analyser av olika företeel-
ser. Dessutom påverkades förstås resultatet av svarsfrekvens, enkätens alla
begränsningar vad gäller frågornas konstruktion och svarsutrymme, be-
gränsningar i tid, på vems uppdrag undersökningen genomfördes o.s.v.

För att komma vidare från den rena lägesbeskrivningen/fallstudien och
kunna fördjupa mig inom forskningsområdet genom att få en mer mångfa-
setterad uppfattning om problemområdet har jag därför i föreliggande ar-
bete problematiserat ansvarsfördelningen mellan stat och kommun för
grundskolan under 1990-talet genom att sätta in den i ett historiskt sam-
manhang, vilket har lett fram till att jag kan formulera följande frågeställ-
ningar:
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– hur har tyngdpunkten i diskursens ”värdebas” skiftat under den period
som grundskolan har varit aktuell?

– hur kan en diskursbaserad syn på skolans ansvarsfördelning formuleras
samt diskursens utmaningar och brott preciseras?

Som en följd av dessa mer grundläggande frågeställningar kan jag sedan,
utifrån mitt fokus på ansvarsfördelningen för 90-talets grundskola och kon-
sekvenserna av detta ansvarsskifte, formulera ytterligare tre frågeställning-
ar:

– vilka konsekvenser får brottet i talet om ansvaret för skolan för kom-
munerna under 1990-talet?

– vilka konsekvenser får mål- och resultatstyrningen för skolans kunskaps-
syn?

– hur kan frågan om ansvar problematiseras genom att anknyta till ett
maktperspektiv?

Dessa tre senare frågeställningar återkommer jag till i slutet av kapitel tio.

Avgränsningar vad gäller metod och tidsperspektiv
När jag talar om ansvaret för skolan avser jag i första hand det regelverk i
form av lagar och förordningstexter som reglerar ansvar och befogenheter
på olika nivåer i skolans organisation, centralt, regionalt och lokalt. Det
handlar således inte om olika styrfilosofier som kan ha tillämpats inom or-
ganisationer och näringsliv under tidsperioden. Inte heller om olika ledar-
skapsstilar för rektorer. Däremot kommer jag att beröra hur rektors funk-
tion har påverkats beroende på vilken betydelse som har lagts in i de tre
begreppen kommunalisering, decentralisering och målstyrning.

Jag har avgränsat studien till att gälla statliga beredningars och regering-
ens syn på ansvaret för grundskolan. Det finns en risk att perspektivet i vis-
sa delar kan bli lite väl snävt, framför allt gäller det avgränsningen mot
gymnasieskolan som kan kännas lite konstlad i vissa stycken, eftersom an-
svarsdiskussionerna under slutet av 1900-talet gällde båda skolformerna.
Jag har ändå bedömt det så att analyserna av diskussionen kring gymnasie-
skolan och dess konsekvenser för gymnasiets ansvarsfrågor och organisa-
tion skulle bli alltför omfattande för att rymmas inom ramen för detta arbe-
te. Detsamma kan sägas gälla för avgränsningen mot förskolan. Här ingår
de delar av förskolan som har direkt anknytning till grundskolan d.v.s. sex-
årsverksamhet/förskoleklass och skolbarnsomsorg och diskussioner som har
med kontinuitet mellan förskola och skola att göra.
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Avgränsningarna till övriga verksamheter inom utbildningsområdet, så-
som folkhögskola och arbetsmarknadsutbildning, vilka i och för sig har in-
gått i diskussionerna om utbildningens organisation, har tett sig lättare att
göra eftersom dessa oftast inte har varit direkt kopplade till grundskolans
verksamhet.

Den historiska delen i detta arbete består till största delen en textanaly-
tisk studie av beredningstexter, samt några propositioner, från 1948 till
1992. Jag har studerat ett antal statliga utredningar som på olika sätt har
belyst frågan om ansvarsfördelningen för grundskolans verksamhet. Några
av beredningstexterna har varit av huvudsakligen principiell karaktär, som
1946 års skolkommissions betänkande och betänkandet utgivet av ut-
redningen om skolans inre arbete – SIA. Andra utredningar har haft mer
’sakkaraktär’ t.ex. betänkandet av länsskolnämndutredningen. Betänkan-
dets karaktär har naturligtvis betydelse för mitt sökande efter underliggan-
de värderingar och uttalade motiveringar, sådana förekommer mera i de
principiella överväganden som görs i vissa av betänkandena jämfört med
de betänkande där kommittén har fått ett mer begränsat uppdrag.

Jag har haft tankar på att begränsa urvalet av texter till att endast omfat-
ta ’principbetänkanden’, men samtidigt har jag fascinerats av att se hur dis-
kussionerna har växt fram och då har merparten av de betänkanden som
behandlar ämnesområdet behövts för att ge en så komplett bild som möj-
ligt. Detta är egentligen en alltför linjär syn på utvecklingen av en reform,
och den avviker därför något från mina teoretiska utgångspunkter. Det finns
dock ett särskilt skäl. Just tidsaspekten spelar en betydande roll i den all-
männa uppfattningen om ’kommunalisering’ och ’målstyrning’ av 90-talets
skola. Inte minst kom denna ’snabba förändring’ till uttryck i de diskussio-
ner som uppstod kring avvecklingen av skolöverstyrelsen och länsskol-
nämnderna. Min uppfattning, efter att ha studerat beredningstexterna, är
att denna förändring dels har växt fram under en längre tid och dels genom-
fördes oerhört snabbt varför jag tror att det kan vara intressant för fler än
mig att följa den processen. Därför har jag valt att presentera berednings-
texterna i kronologisk ordning, och att ta med vissa texter mest för att skild-
ra ett händelseförlopp. Det ingår inte i det egentliga syftet med avhandling-
en men min förhoppning är att det inte heller ska störa det.

Texterna som behandlas i detta arbete ingår i serien Statens offentliga ut-
redningar, alternativt i Departementsserien, och i några få fall i regeringens
propositioner. De utgörs av betänkanden som lämnats av olika utrednings-
kommittéer. Det som intresserar mig är hur den offentliga diskussionen har
förts, inte när och i vilken ordning som olika beslut har fattats. Därför in-
går t.ex. inga hänvisningar till riksdagsbeslut eller riksdagsprotokoll. Den
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offentliga diskussionen förs dock samtidigt på flera håll i samhället. Jag
skulle också ha kunnat välja att studera tidningars ledarsidor, olika parti-
program, utdrag från riksdagsdebatter etc. Dessa källor skulle förmodligen
ge ett mer polariserat material, men det är inte motsättningarna som jag i
första hand söker efter. I stället är det intressant för mig att behandla bered-
ningstexter just för att de är kompromissprodukter. De uttrycker vad som
är ’möjligt att säga’ och ’möjligt att genomföra’. Därmed kan man säga att
i dessa texter formuleras åtminstone delar av den rådande diskursen.

För att tydliggöra diskursens värdebas har jag använt mig av några ana-
lysredskap. De kan inte användas för att ge hela bilden av de värderingar
som ligger implicit i de olika texterna, men de bidrar till att tydliggöra de
förändringar eller ’brott’ som ger upphov till förskjutningar inom diskur-
sen respektive nya diskurser. Dessa analysredskap, eller principer, har jag
hämtat från det läroplansteoretiska forskningsområdet med följande moti-
vering: dessa principer är utmejslade för att uttrycka samhällets förväntning-
ar på skolans utbildning – förväntningar som kommer till uttryck i läro-
planerna och som förväntas omsättas i undervisningens innehåll. Dessa för-
väntningar kommer emellertid också till uttryck i andra dokument om sko-
lan i t.ex. beredningstexter som är ett av samhällets/statens redskap för att
utveckla olika delar av skolans verksamhet och organisation.

Jag har låtit syftet med avhandlingen också styra dess avgränsning i tid.
Eftersom vissa begrepp, som kommunalisering, är centrala för detta arbete
har också det fått avgöra startpunkten. 1946 års skolkommission förorda-
de att skolan i princip skulle vara en kommunal verksamhet och min gransk-
ning av kommittébetänkanden inleds således med det betänkandet. Begrep-
pen decentralisering och målstyrning har fått bilda avslutning. Granskning-
en avslutas med betänkandet ”Skola för bildning” (1992). I det betänkan-
det framhålls att den nya styrningen innebär en tydligare ansvarsfördelning
mellan stat och kommun och mellan politiker och professionella. Kommit-
téns uppdrag gäller att utforma läroplaner, kursplaner och timplan anpas-
sade till styrningen där bl.a. centralt – lokalt ansvar och mål – resultat är
centrala begrepp (SOU 1992:94, s 34).
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Noter
1 Med socialkonstruktionism avser Winther Jørgensen & Phillips (2000) en gemen-
sam beteckning för en rad teorier om kultur och samhälle som bygger på vissa ge-
nerella filosofiska antaganden. Diskursanalys är bara ett av flera möjliga angrepps-
sätt, om än ett ganska vanligt sådant, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspek-
tiv. Författarna använder begreppet ”socialkonstruktionism” i stället för ”social-
konstruktivism” för att inte ordet konstruktivism i detta fall ska förväxlas med
Piagets konstruktivistiska teori (a.a. s 11)
2 Cherryholmes lämnar här referens till: Foucault, Michel: Language, Counter-
Memory, Practice. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1980.
3  Cherryholmes lämnar här referens till: Said, Edward: Beginnings: Intention and
Method. New York: Basic Books, 1985.
4 Med rötter i den franske idéhistorikern och filosofen Michel Foucaults arbeten har
en vetenskapsteoretisk inriktning som använder sig av ett nutidshistoriskt forsk-
ningsperspektiv växt fram. Även om grunden utgörs av Foucaults huvudtankar och
problemformuleringar så fortsätter forskningen i den post-Foucaultska andan att
utvecklas på ”egna meriter” allteftersom den aktualiseras inom olika kunskapsom-
råden. Med referens till Hultqvist & Petersson (1995) är individen och samhället
två centrala begrepp inom nutidshistorian. Det moderna välfärdssamhällets strävan
efter framgång fäster uppmärksamheten på individen och individens samspel med
samhället. Båda begreppen börjar uppfattas som självständiga enheter som går att
utforska och omforma. Samtidigt blir det individens plikt att delta i denna fram-
gångssträvan såväl individuellt som kollektivt, för det handlar både om att förverk-
liga sina egna möjligheter och förutsättningar som att förverkliga samhällets gemen-
samma framgångspotential. Viktiga verktyg för detta ständiga framåtskridande är
makt och kunskap. Det är två begrepp som vanligtvis inte brukar kopplas till var-
andra, utan tvärtom anses vara oberoende av varandra. Foucault visar emellertid i
sina arbeten hur dessa olika poler har vävts samman genom ett nät av allianser och
att den vetenskapliga kunskapsbildningen och den historiskt utformade praktiken i
själva verket är tätt sammanflätade. Till skillnad från det moderna samhällets upp-
fattning att individ och samhälle är två företeelser som en gång för alla går att de-
finiera så ser nutidshistorikern på dessa begrepp som något som ständigt omfor-
mas under historiens gång beroende på olika sätt att förhålla sig till människor och
till samhällslivet. Vetenskapen står inte utanför detta samhällsliv, den är i stället en
av alla praktiker i ett samhälle och påverkar det med sina begrepp och teoribild-
ningar på samma sätt som alla praktiker påverkar och påverkas. Såväl makten som
kunskapen ”cirkulerar” genom samhällets institutioner.
5  Själv förordar Boli ett fjärde perspektiv, en institutionell teori, som betonar sym-
boliska och ideologiska aspekter av samhällsutvecklingen. Grundtanken är att upp-
byggandet av en allmän skola inte så mycket är en rationell handling som en sym-
bolisk sådan. Det var i en strävan efter att skapa den framgångsrika människan i
det framgångsrika samhället som skolan behövdes – om den sedan fyllde sin funk-
tion i just det hänseendet är en annan fråga, men den fyllde sin funktion som en
symbol för denna strävan framåt som var gemensam för västvärldens moderna epok
(Boli 1992).
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KAPITEL 3

Läsning av texterna
En av utgångspunkterna inom pragmatismen är att varje analys av en hän-
delse eller ett fenomen ses som en av många möjliga. Beroende på det sätt
som analysen eller studien utförts på genererar den vissa möjligheter och
vissa begränsningar. Varje strategi fyller sin funktion och pragmatikern tar
avstånd från tanken om ’den rätta metoden’. Det är i stället mångfalden och
den kritiska analysen ur olika perspektiv som förväntas kunna bidra till dels
ett underlag för att bedöma de val som gjorts inom olika samhällsområden
och dels för att ge tillfälle för flera att delta i det offentliga samtalet (Säf-
ström & Östman 1999).

Winther Jørgensen & Phillips (2000) har försökt att systematisera vissa
drag vad gäller sambandet mellan språk och diskurs som utgör gemensam-
ma karakteristika för en ganska löst sammansatt storhet som kan benäm-
nas diskursanalys. Att skapa, motta och tolka texter är en viktig del i en
social praktik eftersom denna verksamhet bidrar till att konstituera den
sociala världen, med dess sociala identiteter och sociala relationer. Produk-
tion av texter och tolkning och samtal utifrån texter bidrar således till kul-
turell och social reproduktion och förändring av den sociala praktiken. Dis-
kursen intar ett dialektiskt förhållande till det omgivande samhället och till
sociala praktiker eftersom diskursen konstituerar den sociala praktiken sam-
tidigt som sociala praktiker konstituerar diskursen. Språket ses därigenom
som både en form och en handling som är socialt och historiskt bestämd.

Diskursanalysen är kritisk i den betydelsen att den vill klarlägga diskurs-
ens roll som upprätthållare av den sociala världen. I denna värld ingår ojäm-
lika maktvillkor, vilka diskursen bidrar till att skapa och bevara, varför syf-
tet med diskursanalysen samtidigt är att bidra till en social förändring och
en större jämlikhet mellan olika grupper i samhället i stort (a.a.).

Ett kritiskt förhållningssätt kan synas problematiskt i en forskningstra-
dition som ser kunskap som socialt konstruerad och forskning som en del
av en diskursiv praktik. Om man inte tror på den absoluta sanningen och
inte tror att man som forskare kan ställa sig utanför sitt forskningsobjekt
och betrakta det med ’objektiva’ ögon, vad har man då som utgångspunkt
för sin kritik? Här vänder jag mig åter till Winther Jørgensen & Phillips
(2000) som för en diskussion om att också vetenskapen är en diskurs som
reglerar hur kunskap ska produceras. Även om reglerna för den vetenskap-
liga produktionen är mänskliga konstruktioner som kan diskuteras och
omprövas, så ger de dock vissa bestämda ramar för hur kunskap kan ska-
pas och utifrån dessa ramar kan den också kritiseras. Som exempel på dessa
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ramar kan t.ex. nämnas att forskningens olika steg ska vara så transparenta
som möjligt, att teorin ska utgöra ett sammanhängande system, att argumen-
tationen ska vara konsekvent etc.

Från den utgångspunkten är steget över till vad Säfström & Östman
(1999) kallar för syftesrelaterade analyser inte så långt. Med detta menar
de att analyserna inte utgår från någon objektiv sanningsuppfattning eller
att resultaten har några universalistiska anspråk.

Analyserna är konstruerade för specifika syften och resultaten skall
förstås i relation till dessa. Med andra ord, analyserna är syftes-
relaterade. Detta innebär att analyserna själva skall betraktas som
bidrag till ett fortgående samtal om de fenomen eller händelser som
fokuseras (a.a. s 115).

Dessa kritiska textanalyser kan, enligt Säfström & Östman, delas upp i två
grupper. Den ena gruppen, den exponerande kritiken vill peka på svagheter,
motsättningar etc. i förhållanden som vi dittills har tagit för givna eller be-
traktat som ’naturligt positiva’. Den exponerande analysen vill alltså kri-
tiskt belysa diskurser, traditioner och förhållningssätt som det tidigare har
rått tystnad omkring, eftersom de helt enkelt inte har ansetts vara proble-
matiska. Genom att genomlysa dessa ’förgivettaganden’ kan den expone-
rande kritiken bryta tystnaden och bidra till en omförståelse för delar av de
krafter som styr vår samhällsuppfattning.

Den andra gruppen, den klargörande kritiken, är nära förbunden med
pragmatismens kunskapssyn med John Dewey som förgrundsgestalt, där
pragmatikern menar att kunskap inte kan ses som en representation av värl-
den. I stället kan kunskap uttryckas som förmåga till handling. Vi handlar
således efter de kunskaper som vi besitter. Därmed öppnar den klargörande
kritiken för handling, och den kan i sin tur utformas på två sätt. Dels kan
analyserna identifiera och belysa de olika alternativ som gives inom ett
område, så att vi kan föra ett kritiskt och handlingsinriktat samtal om våra
val och vad vi vill uppnå. Genom att tydliggöra alternativen förhindras att
samtalet tystnar på grund av att ett alternativ intar en hegemonisk ställning
och våra möjligheter att göra ’goda val’ ökar. Dels kan analysen försöka
påvisa vilka yttersta antaganden som en verksamhet vilar på och vilka kon-
sekvenser detta får i relation till vår uppfattning om hur verksamheten ska
utformas. Forskningsstrategin

kan vara att åskådliggöra en verksamhets yttersta antaganden om
exempelvis kunskap, människa och natur genom att klargöra de kon-
sekvenser som följer av dem i relation till ett givet problem (Säfström
& Östman 1999, s 118).
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Utifrån mitt arbetes centrala tema, att studera ansvaret för grundskolan, med
fokus på 1990-talets ansvarsfördelning samt att försöka identifiera vilka
värderingar som över tid har påverkat denna, vill jag bidra till ett samtal
om vilka möjligheter vi har för fortsatt handling. Därmed kommer närmast
den klargörande kritiken  att vara min utgångspunkt för textanalysen med
det samband mellan diskursen, dess värdebas och dess praktik som jag ska
försöka att påvisa.

Val av texter
De texter som jag valt ut i detta arbete utgörs huvudsakligen av betänkan-
den lämnade av statliga utredningar. För att komplettera detta ’offentliga
samtal’ har jag i ett fall refererat till ett anförande från ett seminarium an-
ordnat av Skolöverstyrelsen. I ett par fall har jag behandlat skrifter ur de-
partementsserien och propositioner eftersom samtalet ’flyttade över’ dit
under en period, d.v.s. reformerna förbereddes inte till alla delar inom ett
utredningsförfarande i kommittéform. Texterna har innehållsmässigt en
anknytning till ansvaret för grundskolan i form av diskussioner om kom-
munalt ansvar, i termer av centralisering/decentralisering och målsättning/
målstyrning och de tre begreppen kommunalisering, decentralisering och
målstyrning har tillsammans fungerat som en vid yttre ram för textläsning-
en. Eftersom just 1990-talets ansvarsfördelning är central i detta arbete har
jag också redovisat motiv för fenomen och begrepp som behandlats i utred-
ningar och som fortfarande hade aktualitet i 90-talets skoldebatt.

Förutom betänkandet från 1946 års skolkommission som presenterades
1948 har jag gått igenom samtliga statliga utredningar från 1946 till 1993
(se bilaga 1). Därifrån har jag sorterat bort utredningar som fallit utanför
den ram som jag angett ovan. Det innebär att jag inte har tagit med utred-
ningar som behandlat fackskola, gymnasieskola, specialskola, lärarförsörj-
ning, lärarutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning, skolskjutsar, läro-
medel etc. I de fall en kommitté har presenterat flera delbetänkanden har
jag endast behandlat slutbetänkandet. Några betänkanden har sorterats bort
eftersom de varit för smala eller för ’tekniska’ för att innehålla några mer
grundläggande resonemang om ansvaret för skolan. Genom denna sortering
kunde cirka nittio statliga utredningar reduceras till ett tiotal med bäring
på de ovanstående tre begrepp som får ringa in arbetets fokus.
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Val av analysredskap
Om själva ämnessökningen i texterna kan baseras på tre sökbegrepp, i vid
mening, så förefaller det mig krävas något slag av analysredskap för att tyd-
liggöra diskursens värdebas, eller de ’yttersta antaganden’ som styr vår upp-
fattning. Det är möjligt att det går att läsa ut dessa grundläggande värde-
ringar direkt ur texterna vid en noggrann genomläsning, men jag har före-
dragit att försöka att hitta några utgångspunkter som jag konsekvent utgår
från vid läsning av samtliga beredningstexter. Fördelen med denna metod
är att jag inte successivt själv förflyttar fokus vid läsningen av de olika tex-
terna, utan att de belyses med en viss konsekvens. En nackdel är att synfäl-
tet riskerar att bli något mer begränsat än vad det kanske annars skulle ha
blivit. En annan nackdel är att de utgångspunkter som jag har kommit fram
till inte har relevans för samtliga texter, eftersom inte alla texter kommente-
rar eller diskuterar de mer grundläggande värdena, beroende på olika typer
av kommittéuppdrag.

Som ett analysredskap för att tydliggöra diskursens värdebas har jag valt
att använda mig av några begrepp som dels grundar sig på Lundgrens prin-
ciper för den rationella läroplanskoden och dels på Englunds analys av den
medborgerliga läroplanskoden och de utbildningskonceptioner som han
använder för att belysa kopplingen mellan samhällets intentioner och läro-
planernas utformning.

Lundgren (1979/1989) strukturerar sina studier om läroplanen i tre ni-
våer. Den första nivån avser hur den historiska utvecklingen påverkar upp-
fattningen om läroplanens syfte, innehåll och funktion. Denna första nivå
speglar därmed vilka värderingar, kunskaper och erfarenheter som är grund-
läggande för läroplanen. Den andra nivån behandlar den konkreta styrning-
en av hur utbildningen formas. Den tredje nivån, slutligen, berör frågan om
hur den konkreta läroplanen styr själva undervisningen. Bland annat med
hjälp av dessa nivåer analyseras de grundläggande principer som finns bak-
om varje läroplan – en läroplanskod. För mitt arbete är det den första ni-
vån, kopplingen mellan samhällets värderingar och texten om utbildningen
som är central.

Lundgren (1983) beskriver hur texter om pedagogik, som pedagogisk
forskning, blev intressanta i samma stund som massutbildningen infördes.
Forskningen blir då en viktig faktor för hela utbildningssystemet.

The very concept of mass education requires that the state is able to
articulate what education is about in order to control and change it.
Educational research then becomes more than an interest of single
individuals; it becomes an instrument for the state to organise in the
interests of the state (a.a. s 34).
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Lundgren framhåller här att det obligatoriska skolsystemet kräver att sta-
ten via t.ex. sina statliga utredningar och andra dokument, själv måste for-
mulera ”what education is about”, till exempel med hänvisning till pedago-
gisk forskning. Jag menar att kopplingen mellan samhällets värderingar och
förväntningar och skolans uppdrag inte endast formuleras i läroplanstexter
utan också i andra texter om utbildning. Läroplanerna kan kanske sägas
utgöra ett koncentrat av samhällets förväntningar och förhoppningar på
skolan men läroplanerna framställs inte i ett vakuum. Min tes är att samma
förväntningar och värderingar återfinns också i andra samtida dokument
om skolan. Därmed anser jag det också vara möjligt att i bl.a. statliga ut-
redningar om skolan försöka att identifiera de värderingar som påverkat
diskussionen om ansvaret för skolan med hjälp av analysredskap som är
’inlånade’ från den läroplansteoretiska forskningen om läroplanskoder.

Lundgren (1979/1989) har lagt grunden till en förklarande läroplansteo-
ri genom att urskilja vilka olika läroplanskoder som dominerat under olika
tidsepoker. Läroplanskoderna ska ses som analytiska verktyg som används
för att urskilja vilka drag som dominerat tänkandet om undervisning och
utbildning under olika perioder. Läroplanskoderna ska inte uppfattas som
klart avgränsade från varandra, i stället överlappar deras olika delar varan-
dra, och de olika delarna inom koden förskjuts i förhållande till varandra
och kommer att spela olika stora roller vid olika tidpunkter. Dessutom kom-
mer nya delar till som påverkar den dittills dominerande synen på undervis-
ningen och bidrar till att andra inslag minskar eller försvinner helt.

Den klassiska läroplanskoden har sina rötter i den antika grekiska och
romerska pedagogiken och den grund som då lades för hur undervisning
kunde organiseras har sedan dess bildat mönster för hur kommande gene-
rationer, deras vetenskapsmän och filosofer, har tänkt kring utbildningsfrå-
gor. I den grekiska pedagogiken skulle de tre blocken intellektuell, estetisk
och fysisk träning balanseras mot varandra. De intellektuella övningarna
dominerades av två inriktningar: eleverna studerade dels grammatik, reto-
rik och logik och dels ämnen som aritmetik, geometri, astronomi och fysik.
Undervisningen var förbehållen överklassens barn och syftade inte till att
förbereda dem inför ett kommande yrke. Deras karriärer var redan utsta-
kade inom t.ex. militären eller politiken.

Den realistiska läroplanskoden grundar sig på 1600- och 1700-talens
bildningsideal. Då hade tron på vetenskapliga metoder och intresset för
naturvetenskapliga studier slagit rot. Människan kunde söka kunskap ge-
nom att studera naturen, ge sig ut på forskningsresor till andra länder och
kulturer, göra geografiska upptäckter etc. De naturvetenskapliga ämnena
började ingå i undervisningen och mikroskopet intog sin plats i undervis-
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ningssalen, ett tecken på att undervisningen får flera laborativa inslag. Kun-
skapen blev nyttoinriktad och om den klassiska läroplanskoden var en ut-
bildning för överklassen så kom den realistiska koden främst den växande
borgarklassen till del.

Den moraliska läroplanskoden hade helt andra förtecken. Nu var det inte
längre människans egna behov av bildning eller kunskap som stod i förgrun-
den utan samhällets och statens. Den industriella revolutionen förändrade
samhället i grunden och skapade nya behov. Industrin behövde mycket folk
och bättre utbildad personal, åtminstone på vissa poster. Det gamla bonde-
samhället minskade i betydelse, folk flyttade till städerna och den nya sam-
hällsstrukturen skapade behov av ideologisk sammanhållning och en ideo-
logisk reproduktion. Tron på Gud och Fädernelandet blev målet för den nya
folkskolan och dess läroplan. Eleverna skulle främst lära sig att läsa och
skriva samt studera katekesen, den bibliska historien och i viss mån histo-
ria, geografi och naturkunskap.

Den rationella läroplanen växte fram ur 1900-talets behov av att se ut-
bildning som alltmer kvalificerande och som ett medel för social mobilitet.
Statens roll har ökat, demokratin har stärkts och därmed också folkets krav
på staten att ta ansvar för gemensamma samhällsfrågor. Utbildningen får
en differentierande funktion: en grundutbildning åt alla men också en sor-
tering av vilka elever som kan få möjlighet att gå vidare till mer kvalificerad
undervisning och därmed till mer kvalificerade arbeten. Tonvikten läggs på
individen och individens förutsättningar och intressen. Psykologin och pe-
dagogiken växer fram som vetenskaper och det finns en stark tro på ratio-
nella (politiska) lösningar utifrån vetenskaplig grund.

Den rationella läroplanskoden
Vid 1900-talets början dröjde fortfarande den klassiska läroplanskodens
ideal kvar i vissa delar av läroplanen, men det var principerna bakom den
realistiska och den moraliska läroplanskoden som dominerade läroplansi-
deologin. Den realistiska koden hade förändrat utbildningens mål och inne-
håll för att möta samhällets behov av kvalificering och differentiering. Ut-
bildningen utgjorde grunden för social mobilitet. De naturvetenskapliga
ämnena hade beretts plats i undervisningen och en allt större grupp i sam-
hället utbildades för specifika arbeten (Lundgren 1979/1989).

Samhällsutvecklingen drev fram behovet av en ökad enhetlighet inom
utbildningssystemet. Det behövdes en utökad grundutbildning för alla, sam-
tidigt som behovet av kvalificerande utbildning accentuerades allteftersom
samhället industrialiserades och teknologin gjorde sitt intåg. Grunddragen
för den läroplanskod, som växte fram som ett svar på det moderna samhäl-
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lets behov, hämtades från USA och pragmatismen, med John Dewey som
förgrundsgestalt.

Lundgren ger den rationella läroplanskoden följande beskrivning (a.a. s
84–89) här återgett i en starkt förkortad punktform:

– det pragmatiska inslaget är starkt d.v.s. läroplanen ska bygga på kunska-
per som individ och samhälle har nytta av. Det är inte vetenskaperna som
ska avgöra vad som är viktig kunskap utan kunskaperna ska i ökad utsträck-
ning utgå från de faktiska kunskaper som individerna behöver i samhällsli-
vet1

– intresset fokuseras på individen. Utbildningen handlar om enskilda elev-
ers inlärningsförmåga, vilket leder till ett ökat intresse för psykologin som
vetenskap

– det finns en tro på ett rationellt samband mellan forskning och utbildnings-
politik som leder till en teknologisering, eller instrumentalisering, av synen
på pedagogiken

De bärande principerna för den rationella läroplanskoden är således nytto-
aspekten (pragmatism), individualisering och rationalism (tron på vetenska-
pens möjligheter). I ett högt industrialiserat samhälle får utbildningen ytter-
ligare en roll förutom den kvalificerande, reproducerande och differentie-
rande. Den får också en roll i kulturutvecklingen genom det engagemang
från såväl samhälle som individ som utbildningen kräver.

Utbildning är mer än en reproduktion: den producerar också delar
av den kultur som barn uppfostras att ingå i. Den formar uppfatt-
ningar om vad arbete och fritid är, vad den personliga kapaciteten
innebär, vad man kan klara av. Den ger alltmer inte bara ett språk
för att bemästra omvärlden utan den ramar in och begränsar den
möjliga omvärlden (a.a. s 238–239).

Den medborgerliga läroplanskoden
Englund (1986/1999a)2 utvecklar tanken om läroplanskoder som analysbe-
grepp för att förstå vad som konstituerat 1900-talets läroplaner. Han inför
den medborgerliga läroplanskoden som ett övergripande begrepp för utveck-
lingen från skolreformerna 1918/19 och framåt. Den medborgerliga läro-
planskodens huvudprincip är att skapa samhörighet mellan människorna i
samhället (a.a. s 3.21).

Sammanbindningpunkterna mellan individ och samhälle var sålunda
samhörighet, demokrati och arbete under statens överinseende. Staten
var den medborgerliga läroplanskodens yttersta bestämningspunkt,
under vilken de enskilda intressena måste underordnas (a.a. s 3.20)
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Skolan ska fostra eleverna till goda samhällsmedborgare genom att elever-
na får lära sig de rättigheter och skyldigheter som ett demokratiskt samhäl-
le innebär: att acceptera och inrätta sig efter gemensamma lagar, att arbeta
och att utöva sina demokratiska rättigheter.

Inom ramen för 1900-talets utbildningspolitiska utveckling (från slutet
av 1800-talet och framåt) har Englund använt sig av begreppet utbildnings-
konceptioner  för att beskriva hur den dominerande synen på utbildningens
roll i samhället har förskjutits över tid. Utgångspunkten för konstruktionen
av dessa utbildningskonceptioner är tanken att läroplansreformer måste ses
ur både ett historiskt och ett utbildningspolitiskt perspektiv: I vilket sam-
hälle, och för vilket ändamål, ska utbildningen verka? Konceptionsbegrep-
pet används för att sätta in läroplansbegreppet i ett utbildningspolitiskt sam-
manhang, men ska inte i första hand ses som tidsmässiga perioder utan sna-
rare som samtidigt närvarande men med olika dominans.

Den patriarkala utbildningskonceptionen karaktäriseras av en stark dif-
ferentiering av utbildningen. Ordet ”patriarkal” ska förstås som den grund-
läggande inställning som genomsyrade utbildningen för eleverna som gick i
folkskola och fortsättningsskola och som skulle fostras till dugliga arbetare
som vuxna.

Den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen präglas av en
mycket stark tro på vetenskapens möjligheter och att det utifrån vetenskap-
liga resultat skall gå att fatta ”kloka” beslut på en rationell grund. De poli-
tiska motsättningarna tonas ner till förmån för det ”objektivt bästa”.

Den tredje utbildningskonceptionen slutligen, är den demokratiska ut-
bildningskonceptionen. Den utmanar tanken om det objektiva och det ra-
tionella som grund för skolans verksamhet och för i stället in skolans upp-
gift att belysa konflikter och skilda värderingar för att utbilda eleverna till
medborgare som kan arbeta för politiska ideal som demokrati och jämlik-
het.
  Englund (1986/1999a) urskiljer tre tidsperioder, eller ”vågor”, i utbild-
ningspolitikens historia. Den första vågen sträcker sig från 1800-talets slut
fram till 1927 års skolreform med undervisningsplanerna för folkskolan och
fortsättningsskolan 1918/19 som central läroplansreform. Reformarbetet
leds av liberaler och socialdemokrater som vill att folkskolan ska bli en all-
män bottenskola och som strävar mot en sekularisering av folkundervisning-
en. Den andra vågen tar sin början vid andra världskrigets slut och varar
fram till grundskolereformen 1962, med läroplanen Lgr 62 som en viktig
utbildningspolitisk milstolpe. Perioden präglas i mycket av 1946 års skol-
kommissions program för en skola för demokratisk fostran. Den tredje vå-
gen, slutligen, startade i 60-talets skolpolitik, men med starkt intryck av bl.a.
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SIA-utredningen ifrågasattes den tidigare synen på utbildningsjämlikhet och
ett radikalare program för en skola med mer uttalad demokratisk profil före-
språkades. Läroplanen för grundskolan, Lgr 80, var en viktig reform inom
denna period.

Under den första vågen dominerade den patriarkaliska utbildningskon-
ceptionen, under den andra vågen den vetenskapligt rationella konceptio-
nen medan den demokratiska utbildningskonceptionen var central för den
tredje vågens utbildningspolitiska ambition.

En förändrad läroplanskod vid slutet av seklet?
Det går inte att klart tidsbestämma när olika läroplanskoder dominerar
samhällets tänkande om skolan, eftersom de inte har karaktären av tydligt
avgränsade inriktningar. Tvärtom så lever etablerade synsätt och utbild-
ningsambitioner kvar samtidigt som nya etableras. Men att det händer nå-
got med samhällets förväntningar på skolan under 1900-talets senare del
har såväl Lundgren som Englund markerat.

Lundgren (19983) uppmärksammar statens och samhällets behov av att
kontrollera och påverka massutbildningen genom att med viss regelbunden-
het genomföra läroplansreformer. Därmed blir texter om utbildning viktiga
och den pedagogiska forskningen får en nyckelroll i läroplansutvecklingen.
Samtidigt blir teorier om läroplaner viktiga att kontrollera eftersom det lig-
ger i statens intresse att påverka hur läroplanerna uppfattas. Denna ideolo-
giska dimension tyder på en reifikation (min övers.3) av läroplanen d.v.s. ett
förtingligande av relationen mellan samhället/staten å ena sidan och med-
borgarna/eleverna å andra sidan. Utbildningen genomförs efter föreskrifter
i läroplanen, men varför läroplanen har ett visst innehåll eller utifrån vilka
behov den är framtagen framgår inte längre lika tydligt som tidigare. Efter
den expansiva utbildningsperioden då enhetsskolan byggs upp följer därför
en reifikationsperiod, enligt Lundgren. Eftersom inflytandet över läropla-
nen flyttats över till statliga myndigheter och lärarutbildningar kan man
börja tala om den osynliga läroplanskoden (min övers.4) som en efterföljare
till den rationella läroplanskoden, menar Lundgren. Perioden präglas bl.a.
av ett inkluderande och kompensatoriskt förhållningssätt i undervisningen
som kommer till uttryck i små undervisningsgrupper för elever med behov
av extra stöd, specialundervisning etc. (a.a. figur, s 34)

Englund (1986/1999a) avslutar sin utbildningspolitiska analys med den
tredje utbildningskonceptionen, den demokratiska. Under 1980-talet sker
dock en diskursförändring inom utbildningspolitiken, enligt Englund (1995),
vilket pekar mot att den tredje vågen kan anses sträcka sig fram mot mitten
av 1980-talet. Omsvängningen består i att synen på utbildningen som en
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kollektivt framåtsyftande kraft vänds till ett medel för den individuella ut-
vecklingen. En bidragande orsak till denna förändrade syn är maktutred-
ningens5 diskussion om den kollektiva respektive den individuella demokra-
tisynen. Frågeställningarna som aktualiseras vid slutet av seklet rör mera
frågor som vem som ska ha makten över skolan, lokala politiker eller för-
äldrar, och balansen mellan ”public good” och ”private good”. De för hela
samhället gemensamma framtidsinriktade projekten får stå tillbaka.

Mina redskap för textanalys
Lundgren (1979/1989) har utvecklat en övergripande analys för hur sko-
lans organisation och läroplan utformas d.v.s. hur olika läroplanskoder for-
mas vid olika tidpunkter i samhällsutvecklingen. Han har då rört sig från
antiken och fram till 1970-talet. Mitt tidsperspektiv är betydligt kortare, det
berör tiden mellan 1940-talet och en bit in på 1990-talet, varför jag kom-
mer att koncentrera mig till den period som enligt Lundgren domineras av
den rationella läroplanskoden ”vilken 1946 års skolkommission uttrycker
och 1957 års skolberedning konkretiserar” (a.a. s 112).

Englund (1986/1999a) menar att större delen av 1900-talet, från skolre-
formen 1918/19 och framåt, kan beskrivas som uttryck för en medborger-
lig läroplanskod. Därmed argumenterar Englund mot att en moralisk läro-
planskod skulle vara dominerande så långt in på 1900-talet som Lundgren
antyder.

Den gemensamma skolgången i minst fyra år enligt 1927 års skolre-
form var, i enlighet med de perspektiv som tecknades av den ur-
sprungliga skolkommissionen 1922, i själva verket ett uttryck för den
medborgerliga kodens huvudprincip; att skapa en samhörighets-
känsla mellan människorna i samhället (a.a. s 3.21)

Lundgren och Englund har formulerat respektive läroplanskoder från olika
utgångspunkter. Englund (1986/1999a) för i sitt arbete en diskussion om
läroplanskodens bestämningar, där han menar att det inte går att precisera
den rationella läroplanskoden på samma sätt som de tre tidigare läroplans-
koderna (den klassiska, den realistiska och den moraliska). Under de tids-
perioder när dessa läroplanskoder ansågs dominera läroplanstänkandet
vände sig utbildningen till vissa avgränsade sociala grupper och därmed blev
det också möjligt att i efterhand precisera en enhetlig kod för principerna
för dessa gruppers utbildning. Men Englund ifrågasätter om det också är
möjligt att på motsvarande sätt urskilja en enhetlig kod för den obligatoris-
ka allmänna utbildningen, i form av den rationella läroplanskoden, som i
sig inte inrymmer samma homogena sociala struktur som tidigare undervis-
ningsgrupper utgjorde. Englund vill i stället betona ett samhälle där olika

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.2870



71

sociala krafter strävar efter att påverka utbildningen utifrån skilda intres-
sen. Den rationella läroplanskoden blir i det perspektivet en tillfällig över-
enskommelse om vissa principer för skolans utbildning, formade i ett visst
historiskt och socialt sammanhang och utifrån skilda utgångspunkter.

Mitt syfte med att föra samman den rationella läroplanskoden med den
medborgerliga är att jag behöver båda som utgångspunkter för att forma
mina analysredskap. Den medborgerliga läroplanskoden, som har en mer
övergripande karaktär, kompletterar den rationella genom sin betoning på
samhällets behov av samling kring ’det gemensammas bästa’. Om jag försö-
ker att sammanfatta Lundgrens rationella läroplanskod och Englunds med-
borgerliga läroplanskod i en gemensam figur kan de beskrivas enligt nedan:

Lundgren Englund

Rationell Medborgerlig
läroplanskod läroplanskod

nyttoinriktad (pragmatisk) samhörighet

individcentrerad demokrati

vetenskaplig (rationell) arbete

Figur 2. Sammanfattning av Lundgrens och Englunds principer för sambandet mel-
lan samhälle och individ/utbildning för den rationella respektive den medborger-
liga läroplanskoden

Från den rationella läroplanskoden vill jag fånga upp det individcentrerade
perspektivet som Lundgren betonar. För detta använder jag Individens roll
som utgångspunkt. Från Englunds medborgerliga läroplanskod hämtar jag
begreppen samhörighet och social integration (se Englund 1986/1999a
s 3.20). Utifrån dessa principer formulerar jag rubriken Samhällets behov
av sammanhållning som ett av mina analysredskap. Under denna rubrik
ingår också begreppet demokrati. Båda läroplanskoderna inbegriper arbets-
livet vad gäller samhällets behov av arbetskraft respektive samhällsmedbor-
garens skyldigheter/rättigheter vad gäller arbete. För att väga in denna as-
pekt använder jag rubriken Samhällets behov av kvalificering av arbetskraft
som sökljus. Gemensamt för Lundgren och Englund är uppfattningen om
det omgivande samhällets betoning av en vetenskaplig/rationell syn på sko-
lan vid 1900-talets mitt (jfr. Englunds vetenskapligt rationella utbildnings-
konception). Mitt analysredskap som bygger på detta samband är Forsk-
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ningens roll för utvecklingen av skola och samhälle. Sålunda kommer tex-
terna att analyseras ur följande fyra aspekter:

– individens roll

– samhällets behov av sammanhållning

– samhällets behov av kvalificering av arbetskraft

– forskningens roll för utveckling av skola och samhälle

Analysredskapens funktion blir att systematisera textstudierna så att upp-
märksamheten huvudsakligen riktas mot vissa grundläggande värderingar
som kommer till uttryck i texterna om kommunalisering, decentralisering
och målstyrning av grundskolan. Hur kan jag då ’veta’ att just dessa fyra
faktorer utgör viktiga samhälleliga värderingar som på olika sätt genomsy-
rar det offentliga samtalet om utbildning? Det kan jag inte veta. Det skulle
i princip kunna vara helt andra faktorer som hade varit intressanta att följa
genom kommittébetänkanden. Man skulle också, som jag påpekat tidigare,
kunna tänka sig en helt ’fri’ läsning, där jag hade försökt att läsa in de un-
derliggande värderingarna så som de speglades i varje enskilt dokument.

Att jag har valt att använda de ovan nämnda fyra analysverktygen beror
på att mitt intresse är fokuserat till vilka bakomliggande värderingar, nor-
mer och möjliga formulerings- och handlingsutrymmen som ligger till grund
för det offentliga samtalet om ansvaret för skolan så som det kommer till
uttryck i offentliga utredningar. Min förhoppning är att analysredskapen,
lånade från läroplanskoderna och framtagna för att uttrycka samspelet
mellan samhällets förväntningar på skolan och skolans läroplan, också ska
utgöra användbara instrument för att uttrycka sambandet mellan samhäl-
lets värderingar/normer och synen på ansvarsfördelningen för skolan. Det
vill säga vilka uppfattningar inom diskursen som har varit dominerande vid
olika tidpunkter, vilken värdebas den har lutat sig mot, hur diskursen har
utmanats och brutits, samt vilka möjligheter som diskursen har skapat för
handling.
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Noter
1 Lundgren refererar de tre faktorerna i en rationell läroplanskod, individualismen,
pragmatismen, och rationalismen till den amerikanske filosofen och reformpeda-
gogen John Dewey. Begreppet pragmatism används i det här sammanhanget främst
i betydelsen att läroplanen ”skall bygga på kunskaper som individ och samhälle har
nytta av” (Lundgren 1979/ 1989, s 84). Utgångspunkten för de kunskaper som läro-
planen skulle infatta var de kunskaper som individen behövde för att klara sig väl i
samhället.

I inledningen till John Deweys ”Demokrati och utbildning”(1916/1999) beskriver
Englund (1999b) tre olika rörelser som inspirerats av Dewey: den progressiva ut-
bildningsfilosofin, den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin och den neoprag-
matiska rörelsen. Utifrån den indelningen kan Lundgrens användning av begreppet
pragmatism som utmärkande för den rationella läroplanskoden hänföras till den
reformpedagogiska idétradition som ryms inom den progressiva utbildnings-
filosofin. Begreppet pragmatism används också som teoretisk utgångspunkt för före-
liggande arbete, men då i ett vidare vetenskapsfilosofiskt perspektiv. Med fortsatt
referens till Englund ovan motsvaras detta perspektiv av den pragmatiska renässan-
sen eller neopragmatismen. Inom denna filosofiska rörelse betonas det kommuni-
kativa inslaget starkt, där utbildning blir en aspekt av denna kommunikation som
bär upp samhällslivet. Endast genom öppna samtal och dialog mellan jämlikar kan
demokratin verka och rationella beslut fattas. Inom den vetenskapliga riktningen
står pragmatism för ett avståndstagande från ett fast fundament och universalisti-
ska anspråk och förespråkar pluralism och kontingens.
2 Min hänvisning gäller Englund (1986/1999a) vilket är ett manuskript under ar-
bete till en svensk översättning av Englund (1986). Manuskriptet är uppdelat i ka-
pitel varför t.ex. sidhänvisningen 3.21 avser sidan 21 i kapitel 3. Citaten är publice-
rade efter medgivande av författaren.
3 ”This new ideological dimension suggests a reification of curriculum; thus we
describe it as the reification period” (Lundgren 1983, s 34) Reifikation: i marxis-
tisk teori ett förtingligande av sociala relationer. De anonyma relationerna mellan
producenter och konsumenter, kapitalägare och arbetare på den kapitalistiska mark-
naden leder till att dessa framstår som relationer mellan ting, och inte som domi-
nans- och underordningsrelationer mellan människor. Människor ses som objekt,
och deras värde mäts med deras bytesvärde. (Ur Nationalencyklopedin, 1994).
4 ”Because the control of curriculum is now achieved outside the materials them-
selves and in the socialisation processes of teaching curriculum theory to teachers,
we may speak of the rise of an invisible curriculum code” (Lundgren 1983, s 34).
5 SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige.
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KAPITEL 4

Från 1946 års skolkommission till Skola för bildning
Följande fem kapitel omfattar de textanalyser som jag har genomfört av i
första hand statens offentliga utredningar. Eftersom det är diskursen och
diskursens värdebas som är centrala, kan dessa kapitel inte läsas som en
faktaredovisning. Jag har t.ex. inte redovisat de riksdagsbeslut som har följt
av utredningsförslagen. Faktauppgifter om de olika kommittéerna, deras
sammansättning, samt under vilken tidsperiod som de arbetade finns angiv-
na i fotnot efter respektive kapitel. För att underlätta läsningen, och för att
förhoppningsvis göra läsningen mer intressant, har jag ändå försökt att för
respektive beredningstext redogöra för dess uppdrag och huvudförslag. Jag
har inte explicit noterat förändringar mellan de politiska maktblocken, i
stället ser jag politiska förändringar delvis som ett resultat av diskursför-
ändringar och delvis som en faktor som förändrar diskursen.

Jag har grupperat beredningstexterna efter vad jag uppfattat som varan-
de ’samma andas barn’ eller huvudsakligen inom samma värdebas. Sålunda
får 1946 års skolkommission (kapitel fem) representera samhällets förvänt-
ningar på utbildningens roll för samhällsutvecklingen. I nästa kapitel (kapi-
tel sex) uttrycker Skolstyrelseutredningen och 1957 års skolberedning  sina
tankar inför den nya grundskolan. Kapitel sju, som innehåller SIA-utred-
ningen, Länsskolnämndsutredningen, SSK-utredningen och Skoladministra-
tiva kommitténs förslag avviker från den gemensamma syn som präglat de
båda förra kapitlen, för här utmanas diskursen och beredningsförslagen
pekar åt olika håll och utgår från olika grundvärderingar. Kapitel åtta, med
Förskola-skola-kommitténs förslag och demokratiutredningens delrapport
för skolan, får symbolisera en samsyn på vad som närmast kan benämnas
en tro på människans inneboende resurser och deltagardemokrati. Kapitel
nio, slutligen, bryter mönstret med statliga utredningar. Det inleds med styr-
ningsberedningens förslag (i två delar). För att visa på det diskursbrott som
jag menar inträffar under denna diskussionsperiod, måste jag också refere-
ra till några propositioner eftersom vissa väsentliga steg togs efter bered-
ning inom utbildningsdepartementet och redovisades i form av regerings-
propositioner. Detta kapitel omfattar således de texter som hanterar en för-
ändrad ansvarsfördelning för skolan, och det avslutas med Läroplanskom-
mitténs förslag till ny läroplan för grundskolan som får beteckna den sista
byggstenen i den nya ansvarsuppbyggnaden.

Vart och ett av de fem kapitlen är disponerade på samma sätt. De inleds
med en beskrivning av kommitténs uppdrag, diskussion och huvudsakliga
förslag i syfte att ge en bred belysning av de tre begreppen kommunalise-
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ring, decentralisering och målstyrning, med deras över tid förändrade inne-
börd i fokus. Därefter följer rubriken ”Samtida samhällsprocesser” där jag
försöker att ge en glimt av parallella sociala praktiker och enskilda händel-
ser för att visa på möjliga påverkansfaktorer på rådande diskurs. Den för-
djupade textanalysen sker under rubriken ”Grundläggande värderingar” där
jag använder mig av de fyra analysredskapen som jag redovisat tidigare och
som tydliggörs genom underrubrikerna Individens roll, Samhällets behov
av sammanhållning, Samhällets behov av kvalificering av arbetskraft och
Forskningens roll för utveckling av skola och samhälle. Tillsammans utgör
avsnitten ”Samtida samhällsprocesser” och ”Grundläggande värderingar”
underlag för det jag kallar för diskursens värdebas. I kapitlens respektive
avslutningsavsnitt, som har rubriken ”Den rådande synen på ansvar och
styrning”, försöker jag att redogöra för en diskursiv syn på ansvaret för
skolan. I de fyra första kapitlen redogörs för förskjutningar inom diskursen
och utmaningar av densamma. I det femte kapitlet bryts diskursen och en
ny ansvarsdiskurs formas.

Avsnitten under rubriken ”Samtida samhällsprocesser” är avsedda att ge
en uppfattning om det omöjliga begreppet ’tidsandan’. Jag försöker att bild-
ligt talat placera mig i kommittéledamöternas arbetsrum och titta ut genom
fönstret. Vad handlar löpsedlarna om? Vilken diskussion förs vid arbetsplat-
sens kafferast och på tidningarnas ledarsidor? Vilka internationella frågor
påverkar debatten? Vilka skolspecifika? Det handlar inte om fakta i form
av födelsetal och arbetslöshetssiffror, även om de kan vara nog så väsentli-
ga, men de har hanterats i andra arbeten. Det handlar i stället om ’signal-
händelser’, händelser som väcker känslor eller som får stor principiell bety-
delse eftersom min tes är att denna typ av händelser, som griper tag i oss
eller engagerar oss, positivt eller negativt, påverkar våra värderingar och
normer. Jag tror t.ex. att rivningen av Berlinmuren får en större påverkan
på vår samhällsuppfattning jämfört med Sveriges placering i OECD:s väl-
färdstabell.

För att skildra dessa parallella samhällsprocesser, eller den rådande tids-
andan, har jag huvudsakligen använt mig av två typer av källor. Dels har
jag refererat till sådana källor där försök till sammanfattande analyser re-
dan har gjorts och dels har jag refererat till rena nyhetsåtergivningar i form
av sammanfattande nyhetspublikationer. Urvalet blir med nödvändighet
personligt. Det utgår från min uppfattning om vad jag bedömer vara intres-
santa parallellprocesser.

I detta arbete är det grundskolan som står i fokus. Utgångspunkten för
studierna av beredningstexterna kan sägas vara två:
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– dels är jag intresserad av att försöka utröna vilka grundläggande värden,
eller värdebaser, som diskursen ”lutar sig mot” (för att använda ett lånat
uttryck från Schüllerqvist). Dessa värden försöker jag identifiera med hjälp
av det som jag kallar mina analysverktyg, nämligen fyra faktorer som inom
läroplansteorins område anses ha utgjort samhälleliga värderingar som på-
verkat synen på skolans uppgift och utformningen av läroplanen. Dessa fyra
faktorer har jag benämnt som individens roll, samhällets behov av samman-
hållning, kvalificering av arbetskraft och forskningens roll för utveckling av
skola och samhälle. Skolan befinner sig dock minst av allt i ett vakuum.
Därför har jag också försökt att, åtminstone skissa på, närliggande samhälls-
processer som kan ha påverkat eller växelverkat med utvecklingen i skolan.
Utifrån kommittébetänkandets faktiska förslag, de underliggande värdeba-
ser som framtonat genom användningen av de fyra analysverktygen och
speglingen av samtida samhällsprocesser, har jag formulerat den rådande
synen på ansvarsfördelningen och styrningen av skolan under en viss period

– dels har jag velat studera utbildningsreformen, i det här fallet utbildnings-
reformen 1990/1991, som en förskjutning eller omdefiniering av innebör-
den i vissa centrala begrepp. Utifrån temat för detta arbete har kommunali-
sering, decentralisering och målstyrning varit sådana centrala begrepp

Dessa analyser utifrån beredningstexterna sammanställs och sammanfattas
i kapitel tio ”Förskjutningar i värderingar och begrepp”.
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KAPITEL 5

En ny värld
1940-talet är ett aktivt årtionde ur skolutvecklingssynpunkt. 1940 tillsattes
en kommitté som antog namnet 1940 års skolutredning. Dess uppdrag var
att dra upp riktlinjerna för en framtida skolorganisation1. Redan ett år in-
nan denna utredning hade slutfört sin uppgift, 1946, tillsattes en särskild
skolkommission som antog benämningen 1946 års skolkommission2. Kom-
missionens uppgift blev att allsidigt belysa skolutredningens fackmässiga
synpunkter med

mera allmänna synpunkter, som erfordras, innan skolproblemen
kunna anses mogna för definitiva beslut (SOU 1948:27, s X).

1946 års skolkommissions betänkande har formen av ett principbetänkan-
de, där de stora riktlinjerna för en genomgripande skolreform dras upp.
Syftet med reformen är få till stånd ”en demokratisering av det svenska skol-
väsendet” (a.a. s 1).

Skolans främsta uppgift ska enligt kommissionen vara att ”fostra demo-
kratiska människor”(a.a. s 3). Då måste också själva undervisningen vara
demokratisk vilket enligt betänkandet innebär att den vilar på ”objektiv
vetenskaplig grundval” (a.a. s 3). Utifrån denna grund ska eleverna själva
kunna skapa sin personliga uppfattning om ideologiska och samhälleliga
frågor. Även själva arbetsmetoderna spelar en viktig roll i skolans demokra-
tisering: ”frågor – och – svarmetoden” (a.a. s 5) anses auktoritär och pas-
siviserande men kommissionen konstaterar samtidigt att det inte kan kom-
ma ifråga att ålägga läraren att undervisa efter en viss metod. Tvärtom upp-
muntrar kommissionen till att läraren ska få stor frihet att själv söka sig fram
till de metoder som ”passar honom bäst”. Det blir också ett medel att till-
handahålla en kontinuerlig skolutveckling. Om läraren följer den pedago-
giska debatten och ”moderna pedagogiska strömningar” (a.a. s 5) och uti-
från sin egen erfarenhet utvecklar sitt arbete hoppas kommissionen på att

varje skola betraktar sig som en försöksskola och att varje lärare
söker egna vägar mot bättre metoder. Först på detta sätt kan man nå
målet: en ständigt fortskridande skolreform (a.a. s 17).

Enhetsskolan växer fram
Den sjuåriga folkskolan är inte längre tillräcklig för att ge den medborgar-
fostran som behövs i ett snabbt föränderligt samhälle. 1940 års skolutred-
ning hade inte lyckats enas om ett förslag till nioårig skolplikt. I stället läm-
nade utredningen ett kompromissförslag: skolpliktstiden skulle utsträckas
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till åtta år med rätt för de skoldistrikt som så önskade att hos Kungl. Maj:t
begära tillstånd att införa nioårig skolplikt i sina distrikt.

1946 års skolkommission har däremot en mera bestämd uppfattning i
skolpliktsfrågan. Kommissionen föreslår en generell nioårig skolplikt men
endast om denna utökning av skolplikten sker i samband med att enhets-
skolan införs. Tanken på en enhetsskola fanns med redan i 1918 års skol-
kommission och nu anser 1946 års skolkommission att det är dags att sätta
punkt för det parallellskolesystem som innebär att folkskolans senare klas-
ser åldersmässigt sammanfaller med realskolans tidigare klasser. Hädanefter
ska alla elever få undervisning inom samma skolform, enhetsskolan, t.o.m.
åk 9.

Härigenom skulle plats beredas för en utvidgad medborgerlig utbild-
ning; all ungdom skulle kunna föras fram till en realexamen, som
visserligen måste avpassas efter lärjungarnas varierande möjligheter
men som dock åt alla gåve en medborgerligt likvärdig avslutning på
arbetet i den allmänna skolan; slutligen skulle man inom den obliga-
toriska skolans ram kunna inrymma den förberedande yrkesutbild-
ning, som skulle ge de sista skolåren påtagligt intressebetonad prägel
och eleverna ett incitament till fortsatt arbete med sin utbildning
(SOU 1948:27, s 8).

Med lanseringen av enhetsskolan som framtidens skola följer flera nyheter:

– skolan bör vara uppdelad på tre stadier: lågstadium, mellanstadium och
högstadium. Undervisningen på högstadiet ska bedrivas av akademiskt utbil-
dade ämneslärare, medan klasslärare ansvarar för undervisningen i årskurs
1–6. Förslaget att organisera en för alla elever gemensam undervisning ledd
av en klasslärare t.o.m. åk 6 motiveras med två skäl: dels för att understry-
ka vikten av ”individuell omvårdnad” av eleven, vilket klasslärarsystemet
anses bättre lämpat  för än ämneslärarorganisationen och dels för att under-
lätta samordningen mellan de olika ämnena

– två nya ämnen införs på schemat: ämnet samhällskunskap introduceras
som en fortsättning på den hembygdskunskap som eleverna undervisas i på
lågstadiet. Det nya ämnet samhällskunskap omfattar årskurserna fyra till
nio. Samtidigt blir engelska ett obligatoriskt ämne från och med årskurs fem
till och med årskurs sju. Kommissionen föreslår samtidigt en modernare
målsättning för undervisning i främmande språk. Att som dittills lägga hu-
vudvikten vid ordagrann översättning från svenskan till t.ex. engelska an-
ses inte särskilt meningsfullt. I stället rangordnar förslagsställarna ambitio-
nerna med språkundervisningen enligt följande: viktigast är att skapa en god
läsförmåga i det främmande språket, så att eleverna kan läsa skön- och fack-
litteratur. Därefter kommer förmågan att förstå och kunna föra ett samtal
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på det främmande språket och först i tredje hand färdigheten att skriva på
ett främmande språk – även om det enligt kommissionens uppfattning tro-
ligen inte skulle komma till praktisk användning särskilt ofta

– den obligatoriska skolans uppgifter utvidgas till att också gälla yrkesfost-
ran. Yrkesorienteringen har dubbla syften, dels att ge eleverna en god kän-
nedom om yrkeslivet och dels att hjälpa eleverna till ett eget yrkesval. I års-
kurs nio görs en linjedelning inför framtida yrkesutbildning: en linje som
förbereder för gymnasieskolan (9 g), en linje som leder till praktisk yrkesut-
bildning (9 y) och en linje som visserligen förbereder för vidare studier men
av mer allmän karaktär (9 a)

– kommissionen konstaterar att elevernas hälsa uppmärksammas i skolan
t.ex. genom skolsköterska, tandvård, skolbad och skolgymnastik. Däremot
har skolan inte gjort några insatser för elevernas ”mentala omvårdnad”.
Därför menar kommissionen att skolpsykologer har en stor funktion att fylla
vad gäller skolans skyldighet att uppmärksamma elevens psykosociala situ-
ation

– lärarhögskolor bör inrättas för att ge samtliga blivande lärare en yrkesut-
bildning

Ett kommunalt projekt
Förslaget om en obligatorisk nioårig enhetsskola förutsätter en annan re-
form, nämligen den nya kommunindelningen som ska vara genomförd 1950
och som innebär att antalet kommuner i landet minskar och att invånaran-
talet per kommun ökar. 1946 års skolkommission föreslår att det upprättas
en nioårig skola i varje kommun. Den yttre förutsättningen för en sådan
utbyggnad av skolan är just att varje kommun efter 1950 ska vara tillräck-
ligt stor för att kunna ’bära’ ett sådant skolprojekt.

Skolkommissionens förslag innebär att skolväsendet blir kommunalt. Det
åvilar kommunen att planera för sin lokala skolorganisation och ansvaret
för all skolverksamhet inom kommunens geografiska område flyttas över
till den kommunala skolstyrelsen. Därmed kommer även statsläroverken
under ett kommunalt ansvar. För att komma ifrån en byråkrati, som upp-
levs allt för betungande, föreslår skolkommissionen ett ökat lekmannain-
flytande och en decentralisering av skolan. Lekmannainflytandet ska stär-
kas på samtliga nivåer: för skolans centrala instanser, för dess mellaninstan-
ser samt på det lokala planet. En rad uppgifter kan därmed flyttas över från
centrala till lokala organ. Det är skolstyrelsen som, i samråd med rektor,
lärare, föräldrar och elever, ska utforma sin skola efter lokala förhållanden
och behov, menar skolkommissionen.
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1940 års skolutredning hade i ett av sina betänkanden betonat vikten av
centralisering när det gällde folkskolans utbyggnad. Nu understryker kom-
missionen att en av förutsättningarna för en nioårig medborgarskola är en
ytterligare centralisering. Kommissionen föreslår en generell centralisering
efter klass, 6 d.v.s. en centralskola för årskurs 7–9 med klassrum, specialsa-
lar för övningsämnen samt

de institutioner och de speciallärare, som högstadiets karaktär av
realskola kräver (SOU 1948:27, s 57).

Däremot vill kommissionen undvika en ”fullständig centralisering”, d.v.s.
en centralisering som även inbegriper lågstadiet. De yngre barnen bör få gå
kvar nära sin hemmiljö, medan årskurserna fem och sex med fördel kan för-
läggas i anslutning till centralskolan. I och med införandet av denna nioår-
iga medborgarskola skapas också ”för första gången en fullgod skola för
landsbygden” (a.a. s 11).

Denna lösning på skolproblemet innebär dock väsentligt utvidgade kost-
nader. Alla barn i varje kommun ska gå nio år i skolan. Det ställer stora
krav på utbyggnad av skolor och skollokaler samt medför ökade lönekost-
nader för det utökade antalet lärare som behöver anställas. Centralisering-
en kan därför inte, den här gången, innebära besparingar, påpekar kommis-
sionen och anser därför att särskilt statsbidrag måste utgå även om inga
besparingseffekter av centraliseringen kan påvisas.

Målsättningen i centrum
1946 års skolkommission betonar målsättningens betydelse för verksamhe-
tens utformning. Kommissionen menar att det råder en förhållandevis stor
enighet om huvudinriktningen för skolans målsättning och att den därför
kommer att ligga fast under lång tid framöver. Däremot kan, och bör, del-
mål och vägar att nå målen vara föremål för ständiga diskussioner. Målsätt-
ningens centrala roll motiveras av dess betydelse för undervisningens inne-
håll och arbetssätt. Är skolans huvudmål att fostra demokratiska männis-
kor måste arbetssättet i skolan utformas så att eleverna utvecklar sin för-
måga till självständigt tänkande och till samarbete, anser kommissionen.

För att utbildningen ska bli effektiv behövs en noggrann analys av målet
för studierna. Därefter bör man undersöka vilket arbetssätt som bäst leder
fram till målet. Slutligen måste målsättningen och verklighetens resultat jäm-
föras med varandra. Denna modell för uppläggningen av undervisningen
skapar samtidigt en frihet för lärare och elever. Att finna vägarna att nå
målen är ett professionellt ansvar. Skolan har en lång rad mål att förhålla
sig till:
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Den skall ge social fostran till familjeliv och samhällsliv, vidare hälso-
fostran och fysisk fostran, praktisk fostran, en grund för fortsatt
yrkesutbildning, träning av de elementära skolfärdigheterna, samt
studievana, innefattande övning att på egen hand och med omdöme
skaffa sig kunskaper. Vidare måste skolan ge allmänbildning i fråga
om naturföreteelserna och kulturlivets olika grenar, den skall svara
för utveckling av estetiska och andra värdefulla intressen samt för en
allsidig personlighets- och karaktärsutveckling. Men skolan skall inte
endast förbereda barnet för den vuxnes liv, den bör också ge trivsel
och livsglädje under uppväxttiden (SOU 1948:27, s 86).

Med denna anhopning av olika målsättningar krävs det en prioritering. Den
praktiska erfarenheten kan ge ledning om vilka delmål som är viktiga men
kommissionen ser gärna att det i framtiden ska gå att använda sig av forsk-
ningens resultat vid utarbetandet av mera detaljerade mål. Själv prioriterar
kommissionen elevernas behov av kunskaper för att kunna orientera sig i
det moderna samhället.

Individernas aktuella behov i det nutida samhället  bör ha den största
betydelse för detaljutformningen av studiearbetet. En viss hänsyn
måste emellertid också tagas till kontinuitet och tradition (a.a. s 86).

Skolkommissionen betonar det omöjliga att i skolan förutsäga alla behov
av kunskaper och färdigheter som eleverna kommer att behöva under sitt
vuxenliv i ett snabbt föränderligt samhälle. Därför blir det viktigt att hjälpa
eleverna att utveckla en egen förmåga att orientera sig, hantera nya situa-
tioner och förhålla sig till nya frågeställningar.

Samtida samhällsprocesser
1934 kom Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan som
väckte stor debatt. Huvudbudskapet i boken är att nativiteten i landet är
alltför låg och att det krävs omfattande reformer i samhället för att vända
den nedåtgående trenden och därigenom värna om landets fortbestånd. En
kommission tillsätts, Befolkningskommissionen, för att utreda frågan vida-
re (Krönika 1988).

Betydligt mindre betydelse hade antagligen följande händelse, men den
är intressant som ett tecken i tiden. I april 1941 framläggs en petition till
regeringen om att åtgärder för att främja nativiteten måste vidtas. Petitio-
nen är undertecknad av prins Gustaf Adolf, ordförande i Gymnastik- och
idrottsföreningarnas riksförbund, och ärkebiskop Eidem samt företrädare
för ett fyrtiotal organisationer. Undertecknarna påpekar att det för närva-
rande endast föds 70 procent av det antal barn som krävs för att hålla folk-
mängden konstant och de efterlyser ett permanent organ som kan lägga fram
förslag till åtgärder, för om inget görs ”kommer vår svenska stam att
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försvinna”(a.a.). Trots ett pågående världskrig, med ett stort antal männis-
kor på flykt, framstår ett ökat barnafödande som den enda lösningen på
problemet med befolkningsutvecklingen.

Olika åtgärder vidtas också för att hjälpa barnfamiljerna. 1947 införs ett
allmänt barnbidrag för barn upp till 16 år. Reformen hade planerats sedan
30-talet och syftet var att utjämna standarden mellan barnfamiljer och fa-
miljer utan barn samt att bryta den ogynnsamma befolkningsutvecklingen.
När barnbidraget väl infördes hade födelsetalen börjat stiga och det blev
den ekonomiska utjämningen som framstod som den viktigaste faktorn
(a.a.).

Samma år öppnas barnbyn Skå utanför Stockholm. Skå ska drivas av
barnpsykolog dr Gustav Jonsson som står för en ”annorlunda syn” på barn-
uppfostran. Nyckelorden demokrati och frihet ställs mot gamla tiders disci-
plin och tvång. Barnen skall utbildas i sin egen takt och bli fria från ångest
och skuldkänslor. Men striden om Skås idéer blir häftig och vid flera inspek-
tioner klagas det över oordning och brist på disciplin (a.a.).

Olsson (1997) påvisar den koppling som finns mellan familjepolitik, häl-
sopolitik och skolpolitik. Framför allt gäller det frågan om fria skolmålti-
der som först föreslogs av Befolkningskommissionen3 och som sedan åter-
kom i Betänkande om skolmåltiderna4. Skolmåltidsberedningen menar att
förslaget om fria och allmänna skolmåltider har en stor social- och befolk-
ningspolitisk betydelse. Förutom skolbarnens behov av näringsriktiga mål-
tider utreds också barnens hälsa och hur den kan förbättras via åtgärder i
skolan5. Det handlar dels om hur elevernas skoldag ska disponeras för att
bäst främja hälsan och dels om förebyggande hälsoarbete före skolåldern.
Syftet är att uppmärksamma skolbarnens hälsotillstånd och fysiska utveck-
ling ”eftersom ett stört kroppsligt välbefinnande inte kan förenas med goda
skolresultat (SOU 1943:7)” (Olsson 1997, s 79).

Inom det pedagogiska området pekar Lundgren (1979/1989)  på den tyd-
liga påverkan av progressivismen som kommer till uttryck i skolkommissi-
onens arbete. Progressivismen grundade sin pedagogik på John Deweys ut-
bildningsfilosofi och var från en början en amerikansk rörelse som snabbt
spred sig utanför USA:s gränser. En bärande tanke för Dewey var att indivi-
den utvecklas i växelverkan med sin omgivning, därför bör utbildningen
utgå från elevens behov och organiseras så att eleven lär genom att handla.
Detta samspel mellan kunskap, handling och omgivning kom att benämnas
”learning by doing”, men handlade inte om något förenklat ”pröva sig
fram” utan om att socialiseras in i ett samhälle. Skolans uppgift var att re-
producera en kultur, men i denna socialisationsprocess fanns också en tro
på möjligheten till utveckling och förändring.
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Utbildning har till syfte att reproducera en kultur men samtidigt –
och just därigenom – kan den bli ett instrument för en progressiv sam-
hällsutveckling (a.a. s 81).

Detta var en pedagogisk inriktning som i mycket svarade mot samhällets
behov. Den hade sin förankring i humanism och liberal människosyn, den
ställde individen i centrum och när utbildningen fick en allt mer central roll
för såväl individ som samhälle så anvisade den pedagogisk-progressiva rö-
relsen en väg att utveckla skolan (a.a.).

Grundläggande värderingar

Individens roll
Skolans främsta roll är att fostra demokratiska människor. Demokratin
bygger på att alla medborgare fritt väljer att samverka för det gemensam-
mas bästa.

En sådan samverkan måste i sin tur bygga på fria personligheter (SOU
1948:27, s 3)

En sådan personlighetsdaning är skolans angelägnaste uppgift slår kommis-
sionen fast, men vad innebär den egentligen? Lösningen på den s.k. differen-
tieringsfrågan, som 1940 års skolutredning fastnade på, blev för skolkom-
missionen att i stället för differentierade linje- eller skolval tillämpa en sam-
manhållen undervisning. För att eleverna skall kunna undervisas tillsam-
mans till och med åk 8 i de flesta ämnena måste man i stället tillämpa ett
annat slag av differentiering nämligen individualiseringen.

Den enskilde elevens individualitet och personliga förutsättningar bör
i skolan inte endast uppmärksammas och respekteras utan vara själva
utgångspunkten för uppläggningen av fostran och undervisning (a.a.
s 3).

Skolkommissionen ger således differentieringen en ny innebörd. Det hand-
lar inte längre om att välja ut elever för att börja i en annan skolform (real-
skolan), i stället gäller det att ge skolans elever en studieplan som lämpar
sig för varje enskild individ. Men kommissionen tillstår att det är svårt, åt-
minstone för den som är van vid klassundervisning (och det var väl de flesta
lärare vid slutet av 40-talet).

Individualiseringen hör samman med moderna undervisningsme-
toder, med arbetsskolan, med aktivitetspedagogik. Skolkommis-
sionen vågar inte räkna med att de traditionella undervisningsmet-
oderna snabbt skall kunna utträngas av de mera aktivitetsbetonade.
Detta kommer att ske först så småningom (a.a. s 71).
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Kommissionen betonar starkt individens roll i skolan. Eleven ska bli sedd
och respekterad som den hon/han är, både med sina starkare och svagare
sidor. Undervisningen ska anpassas till var och en genom att t.ex. tillämpa
nivågruppering i vissa ämnen, att omväxlande arbeta individuellt, i grupp-
arbeten eller i gemensamma klassgenomgångar. Individualiseringen kan
gälla svårighetsgrad och arbetstempo men också arbetets innehåll vilket med
fördel kan få påverkas av elevens egna intressen.

’Frihet’ och ’självständighet’ är  nyckelbegrepp för att beskriva elevens
roll i skolan. Endast fria och självständiga individer kan garantera demo-
kratins fortbestånd. Skolan ska tillhandahålla en sådan miljö att den befräm-
jar ”barnets fria växt”. En fri uppfostran och ett självständigt sökande efter
”sanningen” är ett ideal som kommer tydligt till uttryck i kommissionens
förslag till nya riktlinjer för skolan.

Kommissionen kräver ett helhetsperspektiv av skolan. Hittills har skolan
tagit alldeles för lite hänsyn till barnets/ungdomens hela person och sociala
situation, menar man.

Huvudansvaret för den mentala omvårdnaden om eleverna måste
dock alltid åvila läraren. Denne bör i vida större utsträckning än nu
anförtros själsvårdande och sociala uppgifter (a.a. s 4).

För att underlätta för lärarna att ta sig an detta nya ansvarsområde vad
gäller relationen till eleverna införs psykologi och sociologi i kommissionens
förslag till ny lärarutbildning. Det är skolans ansvar att etablera en förtro-
endefull kontakt mellan lärare och elev och mellan skolan och hemmet.

Även om skolkommissionens hela förslag går ut på en till allra största
delen sammanhållen skola, åtminstone under åtta av de nio skolåren, så
gäller den sammanhållningen ändå inte för alla individer. Alla elever ska
känna sig välkomna och accepterade vilka studieförutsättningar de än har,
slår kommissionen fast, och poängterar vidare att skolans uppgift är att ta
hand om alla barn och att någon utsortering inte får förekomma. Samtidigt
är ändå ’normaliteten’ ett accepterat begrepp som används på ett relativt
okritiskt sätt. Kommissionen skriver t.ex. apropå förtjänsterna med den nya
befattningen ”skolpsykolog” att skolpsykologerna kan fylla en stor funk-
tion

bland annat då det gäller att i samarbete med lärare, skolläkare m.fl.
öka skolans möjligheter att bedöma och avhjälpa beteenderubb-
ningar, läs- och skrivsvårigheter och andra avvikelser från det nor-
mala samt att avskilja lärjungar för särundervisning (a.a. s 4).

eller angående obligatorisk undervisning i engelska i årskurs 5–7:

Detta betyder tre till fem års undervisning i engelska åt all svensk
ungdom (hjälpklassklientelet undantaget) (a.a. s 7).
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Samhällets behov av sammanhållning
1946 års skolkommission är mycket tydlig i sin uppfattning att skolan är en
institution i samhällets tjänst (och inte främst i individens). ”Skolan i sam-
hällets tjänst” var också titeln på ett av de betänkanden som lämnades av
1940 års skolutredning.

Närmare bestämt betyder detta, att skolreformen skall ta sikte på att
omdana skolan till överensstämmelse med det demokratiska samhäl-
lets struktur och liv (SOU 1948:27, s 1).

Det är inte främst en undervisning i demokratins grunder och ideologi som
kommissionen efterfrågar utan en undervisning som sker i demokratiska
former och med ett demokratiskt förhållningssätt. För att uppnå detta lyfts
tre nyckelbegrepp fram i kommittébetänkandet: frihet, självständighet och
samarbete. Det demokratiska samhället behöver fria och självständiga män-
niskor, som intar ett kritiskt förhållningssätt till olika doktriner, för att vara
motståndskraftigt mot totalitära regimer. I betänkandet varnas dock för att
alltför ensidigt hylla självständigheten, eftersom denna också kan slå över i
egocentricitet och karriärism. Därför måste skolan samtidigt fostra till sam-
arbete som ett naturligt sätt att förhålla sig till andra människor, vare sig
det gäller att lösa uppgifter eller att umgås. Eleverna ska i skolan fostras till
att se samarbetet som en naturlig livsform.

Den demokratiska skolans uppgift är således att utveckla fria män-
niskor, för vilka samarbetet är ett behov och en glädje (a.a. s 4).

 Den nioåriga skolplikten i sig ses av kommissionen som en stor tillgång ur
”allmänt medborgerlig fostringssynpunkt”. Medborgarna i det snabbt för-
änderliga samhälle som växer fram under efterkrigstiden behöver en utö-
kad grundutbildning för att möta de nya kraven som kommer att ställas på
samhällsmedborgarna. Även skolan i sig måste vara kapabel till kontinuer-
lig förändring allteftersom samhällsutvecklingen fortskrider. Skolan som
institution ska lämnas ett sådant mått av frihet att den av egen kraft dels
kan anpassa sig efter omvärldens förändringar och dels själv kan utgöra en
kraft i detta förändringsarbete.

Även i rent fysisk bemärkelse bör skolan utgöra en sammanhållande kraft
som en form av ”community centre”, där andra aktiviteter som folkbiblio-
tek, lokaler för bildningsförbund, föreningsmöten och fritidssysselsättning-
ar bör kunna läggas i, eller i nära anslutning till, skolbyggnaderna.

Samhällets behov av kvalificering av arbetskraft
Skolkommissionen gör en koppling mellan ett demokratiskt skolsystem,
differentieringsfrågan och samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. Om
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skolan med hjälp av testning, betyg och läraromdömen gör en differentie-
ring av eleverna tidigt under skolsystemet menar kommissionen att det finns
en risk att

alla ungdomar med teoretisk studiebegåvning föres in på de teore-
tiska studiernas väg, varigenom de praktiska och manuella yrkena
och de stora folkgrupper, som ägnar sig åt dem, komme att utarmas
på teoretiska begåvningar. Grunden för ett demokratiskt samhällsliv
skulle därigenom undermineras (SOU 1948:27, s 9).

Enligt kommissionen riskerar samhället att klyvas i två delar om differentie-
ringen endast sker med ”studiebegåvning” som utgångspunkt vilket det finns
en fara för vid tidig differentiering. Går eleverna i huvudsakligen samman-
hållna klasser tills senare under skoltiden kommer i stället andra kriterier in
vid valet av studieväg t.ex. speciella anlag eller intresseinriktningar.

Skolkommissionen förordar därför en uppdelning i olika utbildningslin-
jer från och med åk 9.Under det sista läsåret i enhetsskolan väljer eleverna
om de vill gå en gymnasieförberedande utbildning eller en yrkesförberedan-
de. Skolkommissionen föreslår samtidigt att yrkesvägledningen bör förstär-
kas och byggas ut samt att eleverna ska få en grundläggande yrkesutbild-
ning efter det yrkesförberedande år som enhetsskolan erbjudit. Denna
grundläggande yrkesutbildning kan ske antingen direkt i näringslivet, even-
tuellt kombinerat med några kortare kurser på yrkesskolan, eller genom en
utbildning huvudsakligen i yrkesskolor. Anknytningen till yrkeslivet är ett
starkt argument för en lokal förankring av skolan.

En förskjutning av avgörandena till de lokala myndigheterna skulle
göra skolan till en vida mer central medborgerlig angelägenhet i skol-
kommunen än nu. Redan förslaget om en nioårig enhetsskola inne-
bär en sådan förskjutning. Denna skola måste nämligen vara kom-
munal, även på realskolestadiet. Då skolans utformning, speciellt på
högstadiet och särskilt i fråga om den praktiska och yrkesbetonade
undervisningen, i mycket måste bli beroende av skolkommunens
näringsgeografiska struktur och andra lokala förhållanden samt öns-
kemålen på orten, kommer skolfrågorna att ta det medborgerliga
intresset inom kommunen starkt i anspråk (a.a. s 16).

Till de skäl som kommissionen anfört för en nioårig enhetsskola, nämligen
demokratins behov av bättre medborgarfostran och landsbygdens behov  av
likvärdig utbildning, läggs också samhällets ekonomiska behov. Industri-
samhället kräver arbetskraft med god yrkesutbildning som i sin tur bygger
på en mer gedigen allmänutbildning. Landets kompetens och resurser be-
höver tas till vara och den viktigaste produktionsfaktorn är den mänskliga
arbetskraften.
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Forskningens roll för utveckling av skola och samhälle
1946 års skolkommission betonar den praktiska erfarenheten och den veten-
skapliga forskningen som grund för hur skolan bäst ska nå sina uppställda
målsättningar. Men viktigast är vetenskapen.

Den psykologiska och pedagogiska forskningens ord bör tillmätas en
avgörande betydelse i fråga om problem, där omfattande och nog-
granna vetenskapliga undersökningar hittills hunnit genomföras
(SOU 1948:27, s 86).

Kommissionen hyser stora förhoppningar till vad framför allt den psykolo-
giska forskningen ska kunna bidra med. Det gäller områden som urval av
lärostoff, planering av undervisningen i relation till barns olika utvecklings-
stadier och utformning av arbetssätt. Samtidigt konstaterar kommissionen
att Sverige inte ligger så långt framme i den psykologisk-pedagogiska forsk-
ningen som vissa andra länder och att Sveriges forskning inom detta områ-
de inte i lika hög grad har inriktats direkt på undervisningssituationen. Där-
för anser kommissionen att det är oerhört viktigt för skolans utveckling att
samhället också satsar ordentligt på vetenskaplig forskning inom utbild-
ningsområdet.

Redan om forskningen åstadkommer några procents effektivitets-
förbättring av t.ex. läsundervisningen eller undervisningen i studie-
teknik, måste emellertid den samhällsekonomiska vinsten, till följd
av att så många blir föremål för undervisning, gå upp till belopp av
en helt annan storleksordning än de anslag till forskning som kan
komma i fråga (a.a. s 87).

Skolkommissionen tillmäter de vetenskapliga forskningsresultaten så stor
betydelse att de lämnar dittills outforskade områden öppna för kommande
förändringar. En viss forskning förekom inom kommissionens eget arbete6

och dessa resultat användes som underlag för kommissionens egna slutsat-
ser, men kommissionen betonar särskilt att man inte får binda upp verksam-
heten alltför hårt inom områden som fortfarande är outforskade. Skolre-
formen kan inte genomföras en gång för alla, eftersom all kunskap inte finns
tillgänglig vid ett och samma tillfälle. I stället måste skolreformerna bli öpp-
na och pågående på så sätt att de kontinuerligt kan revideras allt eftersom
nya forskningsresultat presenteras.

Den rådande synen på ansvar och styrning

Det starka samhället
Diskursens  värdebas, som den framtonat i föregående analys, präglas av en
stark tro på skolans möjligheter att fostra demokratiska medborgare och

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.2889



90

därmed säkra demokratins fortbestånd. Betoningen läggs på individ och
samarbete. Samhällets behov av sammanhållning uppmärksammas och en
så långt möjligt för alla lika utbildning ska förstärka medborgarnas  gemen-
samma referensram. Beredningstexten vittnar om en stor tilltro till samhäl-
lets och vetenskapens möjligheter att förbättra människors levnadsvillkor.
Skolkommissionen introducerar ”ett klart brott i sättet att tala om och be-
skriva skola” (Haldén 1997, s 58). Med begreppet demokrati som utgångs-
punkt förmår kommissionen att formulera ett sammanhängande program
som inbegriper såväl en demokratisk skola som ett demokratiskt samhälle.

Enligt Arvidsson; Berntson & Dencik (1994)7 uppstod en stark kritik mot
kapitalismen efter mellankrigstidens kriser. Flera samhällstänkare med stor
auktoritet, som Keynes och Myrdal, argumenterade för att marknadseko-
nomins negativa effekter måste balanseras av ingripanden från statens sida.
Det var den demokratiska statsmakten som kunde se till helheten och det
gemensammas bästa och därmed var det staten som kunde garantera väl-
färdens uppbyggnad och spridning till alla medborgare. Mot det civila sam-
hället, som kännetecknades av särintressen, ställde nationalekonomin och
statsvetenskapen en kollektiv rationalitet som både ansågs kunna ta tillvara
det främsta av tidens kunnande och samtidigt utgöra svaret på folkets vilja
som den kommit till uttryck i demokratiska processer.

I detta perspektiv fick den politiska makten en högre dimension. Den
utgjorde centrum och drivkraft i ett civilisatoriskt framåtskridande,
i en övergripande bildningsprocess som höjde de breda folklagren ur
fattigdom och okunskap. Inte bara samhället utan till och med den
enskilde individen blev i dessa teorier ett objekt som lät sig formas
och utvecklas efter det politiska förnuftets viljeyttringar (a.a. s 99).

Betänkandet från 1946 års skolkommission är skriven i denna anda och från
dessa utgångspunkter. Hela betänkandet andas nystart. Det är ett nytt pro-
jekt som dras igång, det är ett land som ska ’lyftas’. Medborgarna i landet
ska få bättre utbildning och bättre hälsa och därmed möjlighet till ett bättre
liv och en högre levnadsstandard. Skillnaderna mellan utbildningsförhållan-
dena i landsbygden och i städerna ska jämnas ut. Nationen som helhet ska
stärkas genom en förhöjd utbildningsstandard över hela landet.

Tonen i betänkandet andas inte bara framtidstro; det finns också ett drag
av elitism. Det är en mindre grupp insiktsfulla som har insett vad som krävs,
vilka vinster förslagen kan ge och som har ett helhetsgrepp om reformför-
slagen. Skolkommissionen tillhör dessa insiktsfulla som vet vad som behö-
ver göras ’för allas bästa’. Medborgarna är snarare föremål för åtgärder än
medspelare i ett gemensamt projekt.
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Med den utgångspunkten är det naturligt att utbildningsreformerna ad-
ministreras från centralt håll; av dem som har insikt och vet vilka åtgärder
som behöver vidtas. ”Centralisering” är ett nyckelbegrepp. Staten ska an-
svara för genomförandet så att inte idéerna försvinner eller förfuskas på
vägen och genom att staten samtidigt finansierar reformen  garanteras en
likvärdig satsning över hela landet. Kommunerna blir visserligen ansvariga
för driften av verksamheten, men driftsmedlen och verksamhetsformen för-
fogar staten över. Centraliseringen ska dels garantera ekonomisk bärkraft
och dels garantera kompetens. På något annat sätt kan inte reformen med
att införa allmän grundskola genomföras eftersom perspektivet är ett ’upp-
ifrån’-perspektiv. Det finns ingen påtaglig tilltro till jämlik kompetens eller
jämlik ’insikt’ mellan de som har dragit upp riktlinjerna för reformen och
de som ska bli föremål för den, inte heller mellan de centrala och lokala
organen. Tilltron riktas  i stället mot det ’nya’ samhället som ska skapas och
individen som ska få sin utbildning i den ’nya’ skolan. Den individen tilltros
möjligheten att fatta förnuftiga beslut byggda på kunskap och demokratis-
ka ideal.
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Noter
1 Till ordförande i 1940 års skolutredning utsågs chefen för ecklesiastikdepartemen-
tet professor Gösta Bagge. I övrigt utgjordes kommittén av fjorton ledamöter som
genom sina olika befattningar arbetade med skolfrågor d.v.s. kommittén hade ka-
raktären av en expertkommitté. Under de sju år som utredningen arbetade lämnade
den inte mindre än tio betänkanden och sex mer omfattande bilagor.
2 Till ordförande i 1946 års skolkommission utsågs i januari samma år statsrådet
Tage Erlander. Han lämnade kommissionen i oktober 1946 och efterträddes av stats-
rådet Josef Weijne. När kommissionen i juni 1948 överlämnade sitt principbetän-
kande hade den följande sammansättning: ordförande statsrådet Josef Weijne, re-
daktör fru Märta de Laval, professor vid Göteborgs högskola Ingemar Düring, leda-
moten av riksdagens andra kammare Bertil von Friesen, förbundssekreteraren Hil-
ding Färm, studierektorn fru Alva Myrdal, ledamoten av riksdagens andra kammare
Gustav Nilsson, ledamoten av riksdagens första kammare Emil Näsström, redaktö-
ren Knut Olsson, ledamot av riksdagens första kammare Ivar Persson, ledamot av
riksdagens första kammare Anna Sjöström-Bengtsson samt ledamoten av riksdagens
andra kammare Adolf Wallentheim. Till kommissionens sekreterare utsågs Stellan
Arvidsson och Per Åsbrink. Till kommissionen knöts ett stort antal experter ”med
insikt och erfarenhet från olika områden av kulturlivet och skolväsendet” (SOU
1948:27, s XI). Det förberedande utredningsarbetet hade förlagts till tolv olika de-
legationer t.ex. delegationen för lärarutbildningsfrågor, kursplanedelegationen,
skolpsykologiska delegationen, delegationen rörande skolväsendets lokala organi-
sation och ledning etc.
3 SOU 1938:57. Slutbetänkande avgivet av Befolkningskommissionen.
4 SOU 1945:47. Betänkande om skolmåltiderna.
5 SOU 1943:7.  Hygieniska förutsättningar för skolarbetet.
6 T.ex. genomförde professor John Elmgren en rad psykologiska undersökningar för
skolkommissionens räkning. Bland annat undersöktes begåvningsfördelningen
bland svenska skolungdomar, till exempel fördelning av teoretisk och praktisk be-
gåvning.
7 De tre författarna representerar tre olika perspektiv, det historiska, det statsveten-
skapliga och det socialpsykologiska. Utgångspunkten för deras bok har varit den
svenska välfärdspolitiken och i centrum för deras analys står balansen mellan sta-
ten, marknaden och de civila gemenskaperna. Jag kommer att återkomma till denna
referens för att få hjälp att beskriva övergripande skeenden i samhällsutvecklingen,
och min förhoppning är att det ’flerperspektiviga’ samarbetet ska kunna bidra till
en nyanserad beskrivning av samhällsutvecklingen för att komplettera den analys
som kan göras direkt ur beredningstexterna.
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KAPITEL 6

En skola för alla
Efter 1950 års skolreformsbeslut, vars centrala inslag är upprättandet av en
nioårig enhetsskola, är det dags att gå vidare och se över vilken organisa-
tion som krävs för att stödja en uppbyggnad av den nioåriga obligatoriska
skolan. Dessutom hade riksdagen fattat beslut om utbyggnad av en frivillig
yrkesinriktad utbildning som skulle kunna utgöra en fortsättning på genom-
gången enhetsskola.

Skolan ska ledas via tre instanser: skolöverstyrelsen, regionala organ el-
ler mellaninstanser och de lokala styrelserna. Det saknas emellertid enhetli-
ga system för lokala och regionala ansvarsområden. För att avgränsa olika
instansers kompetensområden och arbetsuppgifter från varandra tillsätts
1951 års skolstyrelseutredning1.

På det lokala planet finns folk- och fortsättningsskola (enhetsskola), högre
folkskola, kommunal realskola, praktisk kommunal realskola, kommunal
flickskola, kommunala skolor för yrkesundervisning, allmänt läroverk samt
statsunderstött, men av kommunen ägt, handelsgymnasium – var och en
med sin egen lokala skolledning d.v.s. egen styrelse och egen facklig ledning.

Mellaninstanserna är tre stycken för folkskolans del: domkapitel, läns-
styrelser och folkskoleinspektion. De allmänna läroverken, de högre teknis-
ka läroverken, handelsgymnasierna och de kommunala yrkesskolorna sak-
nar egentlig regional ledning.

Den tredje instansen, skolöverstyrelsen, står inför en kraftig utbyggnad
inför enhetsskolans införande och en av skolstyrelseutredningens uppgifter
är att utreda om hela den förväntade expansionen ska ske centralt.

Inrättande av skolstyrelser
Utredningen föreslår att en skolstyrelse ska inrättas i varje kommun. Skol-
styrelsen ska utgöra styrelse för hela det kommunala och statliga skolväsen-
det i kommunen. Med inrättandet av en gemensam skolstyrelse i kommu-
nen finns det ett organ som har ett övergripande ansvar för planering och
drift av all skolverksamhet, något som tidigare saknats och som inneburit
att det t.ex. inte funnits något lokalt organ med ansvar att inrätta utbild-
ningar utöver folkskolorna. Detta har lett till stora skillnader i utbildnings-
utbud mellan olika kommuner.

Den samordnade skolstyrelsen ses som en viktig förutsättning för att
kunna driva igenom enhetsskolan, så att den inte ska hindras av lokala mot-
sättningar.
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Det viktigaste motivet till att införa en först och främst för nämnda
skolformer gemensam styrelse ser utredningen i den betydelse en så-
dan åtgärd måste få som en förberedelse för övergången till den nya
skolan. Det torde nämligen inte kunna bestridas, att i den mån en så-
dan övergång blir beroende av kommunernas initiativ, utsikterna till
att dylika initiativ tages blir avsevärt mycket större med en gemen-
sam skolstyrelse, medan fortvaron av särskilda styrelser för olika
skolformer med stor säkerhet kan antagas verka konserverande på
den bestående ordningen. Under alla omständigheter bör ett omedel-
bart införande av en gemensam skolstyrelse underlätta enhetsskolans
genomförande (SOU 1955:31, s 44).

Med denna gemensamma skolstyrelse finns det förutsättningar att dels byg-
ga upp enhetsskolan och dels yrkesskolväsendet. Den gemensamma skol-
styrelsen, med ett vidgat kompetensområde och en större förvaltning, gör
det också möjligt att decentralisera beslut och vidga befogenheterna för den
lokala ledningen. En av grundtankarna från skolkommissionen var att sko-
lan skulle bli en central medborgerlig angelägenhet och därmed skulle sko-
lan komma högt upp på den kommunala dagordningen. Detta för att ge
skolan ökad frihet och möjlighet till organisatorisk och pedagogisk utveck-
ling. Med en utvidgad lokal plattform för skolan, och ett mindre beroende
av initiativ uppifrån, tar skolstyrelseutredningen ett steg vidare mot detta
mål.

Skolstyrelseutredningen föreslår vidare att det i varje kommun ska fin-
nas en skolchef som är ansvarig för skolan i organisatoriskt och pedago-
giskt hänseende. För det obligatoriska skolväsendet ska rektorstjänster in-
rättas.

Skolväsendets regionala ledning
Skolstyrelseutredningen föreslår att domkapitlens befattning med skolären-
den skall upphöra. I stället ska länsskolnämnder inrättas, en kvalificerad
mellaninstans som  på regional nivå ska ansvara för det obligatoriska skol-
väsendet, de högre kommunala skolorna, kommunala gymnasier och yrkes-
skolor, handelsgymnasier, de allmänna läroverken, de högre tekniska läro-
verken och de centrala verkstadsskolorna.

Länsskolnämndernas viktigaste uppgift blir att planera och samordna
utbyggnaden av skolväsendet så att detta sker på ett rationellt sätt. Den re-
gionala planeringen är nödvändig för utbyggnaden av den 9-åriga obliga-
toriska skolan och för utbyggnaden av yrkesskolväsendet. Med ökad kom-
petens och kapacitet på mellannivå kan ärenden från central nivå decentra-
liseras och en del av den planerade expansionen av skolöverstyrelsen kan
ske på regional nivå. Förutom planering, samordning och pedagogiskt stöd
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föreslås interkommunala frågor, byggnadsärenden och disciplinära ärenden
hänskjutas till länsskolnämnderna.

Lärartillsättning
Enhetsskolans införande innebär att folkskolan, den kommunala realsko-
lan och den statliga realskolan smälter samman till en skola. Var och en av
dessa skolformer har sitt eget system för lärartillsättning. Det finns två sto-
ra frågor att lösa:

– ska tillsättningen av lärare vara en angelägenhet för den lokala skolsty-
relsen eller för central statlig myndighet? och

– ska den lokala styrelsen ha rätt att inom vissa ramar friare bedöma vilken
lärare som ska tillsättas eller ska den tillsättande myndigheten vara skyldig
att utse den enligt givna regler mest meriterade bland de sökande?

Skolstyrelseutredningens förslag innebär att utredningen vill konstruera ett
enhetligt tillsättningsförfarande för samtliga lärarkategorier såväl beträffan-
de själva procedurerna som principerna för urvalet. Detsamma gäller för till-
sättningen av skolledare. De lärarkategorier som ingår i skolstyrelsernas an-
svarsområden ska också i princip anställas av den lokala skolstyrelsen. För
ordinarie tjänster gäller att länsskolnämnden ska granska skolstyrelsens
förslag till lärartillsättning. Vad gäller urvalet ska tillsättningen vara objek-
tiv, men det innebär inte enligt utredningen att det endast är poängtal som
räknas utan att också vissa andra faktorer som kan bidra till en helhetssyn
på lärartillsättning ska kunna tas i beaktande. Utredningen konstaterar dock
att fasta meritvärderingssystem ska ligga till grund för urvalet av sökande.

Att lärarna nu ska tillsättas av skolstyrelserna, och ”att kommunen skall
vara huvudman i förhållande till lärarna med skyldighet att i juridiskt avse-
ende ansvara som deras arbetsgivare” (SOU 1955:31, s 440) innebär inte
att banden med staten kapas.

Det svenska skolväsendet bygger sedan gammalt och kommer fram-
gent att bygga på en samverkan mellan stat och kommun. Utred-
ningen är enig om att den form för den framtida lärartillsättningen,
som skall skapas, också skall inrymma en sådan samverkan (a.a. s
440.).

Grunden för ansvarsfördelningen mellan stat och kommun är fortfarande
att staten skall ombesörja lärarnas utbildning, staten skall fastställa behö-
righetskrav och föreskriva hur tjänsterna ska tillsättas, staten ska bestrida
lönekostnaderna och statsmakterna ska reglera lärarnas rättsliga ställning.
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Motiv för decentralisering
Skolstyrelseutredningen hade också att ta hänsyn till ett principuttalande
från 1947, av decentraliseringsutredningen, vid avvägningen mellan centra-
la, regionala och lokala ansvarsfrågor. Syftet med decentraliseringen är att
ge de lokala organen större handlingsfrihet och självbestämmanderätt. För-
delarna med ett decentraliserat ansvar anses framför allt vara en snabbare
handläggning och en bättre personlig kontakt mellan allmänhet och beslu-
tande myndighet. Det handlar dock inte endast om att utvinna fördelar med
decentralisering utan också att motverka en alltför långt gången centralise-
ring.

Med hänsyn till att den nuvarande ärendesfördelningen inom förvalt-
ningen verkställts under trycket av en allmän centraliseringstendens,
torde emellertid den huvudlinjen böra uppställas, att decentralisering
bör ske icke blott om påtagliga fördelar därigenom vinnas i det sär-
skilda fallet, utan även om det endast kan sägas, att handläggning av
ärendena av underordnade organ skulle med hänsyn till alla förelig-
gande omständigheter vara lika ändamålsenlig som central handlägg-
ning (ur Decentraliseringsutredningens princippromemoria återgiven
i  SOU 1955:31, s 275).

Två krafter verkar mot varandra i diskussioner om centralisering och decen-
tralisering. För centralisering talar enhetlighetskravet. Det är åberopandet
av enhetliga system för olika ärendegrupper som har lett till fram till beho-
vet av centrala instanser. För decentralisering talar kraven på kännedom om
lokala förhållanden och därmed en minskad risk för schablonbeslut. Decen-
traliseringsutredningen menar att kravet på enhetlighet kan upprätthållas
även på andra sätt än genom en central beslutsnivå. De centrala myndighe-
terna kan utfärda råd och anvisningar, de kan fatta vägledande beslut i be-
svärsmål och de kan informera och handleda genom skrifter, kurser och
konferenser.

Grundskolan
Efter tjugo års utredningar, debatt och försöksverksamhet tillsätts 1957 års
skolberedning för att förverkliga huvudtankarna i 1946 års principförslag
om en obligatorisk nioårig gemensam skolgång2. Denna utredning har såle-
des ett annat uppdrag och en annan karaktär än kommissionens betänkan-
de. De principiella frågeställningarna är redan formulerade och debattera-
de. För 1957 års skolberedning innebär uppgiften att nu gå från ord till
handling, vilket tydligt framgår av direktiven till beredningen:

Över huvud måste utredningens arbete i mycket hög grad präglas av
att vi nu står i slutskedet av den reformcykel, som påbörjades med
tillsättandet av 1940 års skolutredning. Det gäller nu framför allt att
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dra ut de praktiska konsekvenserna av detta omfattande arbete och
att efter övergångstidens provisorier färdigställa ritningarna till ett
organisatoriskt sammanhållet skolsystem på det område försöksverk-
samheten täcker (SOU 1961:30, s 62).

Vissa frågor betraktas som avgjorda redan när skolutredningen tillsätts. Till
dessa hör att skolan ska vara indelad i tre stadier, att obligatorisk undervis-
ning i engelska ska införas från och med årskurs 5, att praktiska ämnen ska
ingå på skolans samtliga stadier samt att yrkesorientering blir obligatoriskt
för årskurserna 7 och 8. Utredningen ska koncentrera sig på den nioåriga
obligatoriska skolan, varför förskolefrågorna inte är aktuella inom denna
berednings arbete. Vad gäller undervisningen i engelska föreslår beredning-
en i sitt betänkande, trots direktivens utgångspunkt, att den i stället skall
påbörjas från årskurs 4.

Viktiga uppgifter för skolberedningen blir således den nya skolans struk-
tur och målsättning. Differentieringsfrågan skall nu drivas fram till ett kon-
kret ställningstagande.

Utredningens mest krävande uppgift och kärnpunkten i dess arbete
blir enligt direktiven den förnyade avvägningen mellan inre, pedago-
gisk och yttre, organisatorisk differentiering (a.a. s 63).

Samhällets krav och skolans tradition. En internationell utblick
Skolberedningen ägnar ett kapitel i sitt betänkande åt att anlägga ett inter-
nationellt perspektiv på den obligatoriska skolan. Syftet är att belysa socia-
la, historiska och ekonomiska faktorer som påverkar skolans utveckling,
men också att peka på de utvecklingsmönster som  är gemensamma för ut-
bildningen i flertalet industriländer. Beredningens internationella utblick
grundar sig på följande utgångspunkter:

– att skolan utgör en mycket viktig faktor i ett samhälle med expanderande
ekonomi. Att utbildningen görs tillgänglig för alla, allt efter förmåga och
intresse, är en förutsättning för såväl kollektiva som individuella framgång-
ar för de industrialiserade länderna

– skolans reformer måste ses i ett historiskt sammanhang. Skolans utveck-
ling åstadkoms inte främst genom direktiv och förordningar utan genom
åtgärder som lärarutbildning och fortbildning som påverkar den praktiska
vardagen ute på fältet.

Beredningen konstaterar att ”liksom kyrkan och rättsväsendet” är skolan
”präglad av institutionaliserande krafter med starkt vanebildande effekt”
(SOU 1961:30, s 103). Därför uppstår spänningar mellan samhällets krav
och skolans tradition vilket förklarar varför skolan ”alltid i organisation och
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innehåll har speglat ett tidigare samhällsstadium” (a.a. s 103) i stället för
att utgöra en framåtdrivande kraft.

Gemensamt för de industrialiserade länderna är att det finns ett behov av
att ompröva målsättningarna för den obligatoriska skolan samt att öka skol-
pliktstiden. Syftet med den allmänna folkskola som infördes under 1800-
talet i Västeuropa var att ge en viss medborgerlig bildning. Några krav från
näringslivet förelåg knappast. Vid mitten av 1900-talet har situationen för-
ändrats radikalt. Det högindustriella utbildningssamhället ställer krav på ut-
ökad och kvalificerad yrkesutbildning. Den utökade kontakten mellan oli-
ka länder aktualiserar behovet av att behärska ett eller flera främmande
språk och ett allt rörligare samhälle medför krav på social fostran.

Begåvningarna börjar betraktas som en nationell tillgång, som det
gäller att tillvarata på samma sätt som naturtillgångarna (a.a. s 104).

I ett alltmer komplicerat samhälle kan inte längre familjerna ensamma stå
för fostran och utbildning, i stället har det allmänna i ökad omfattning fått
träda till. Därmed har målsättningsfrågorna varit aktuella i såväl USA som
Sovjetunionen under 1950-talet.

Diskussionen i USA har handlat om att närma skolan till samhället vad
avser både undervisningens former och innehåll. Färdigheter och social fost-
ran har fått större utrymme. I USA blev skolan från början en allmän med-
borgarskola som drevs av trossamfund eller kommuner, och därmed har
USA inte haft den spänning mellan elitskolor och skolor för allmänheten
som präglat Europa, enligt skolberedningen. I Sovjetunionen har den tioår-
iga skolan, som främst funnits utbyggd i de större städerna, fått kritik för
att vara alltför teoretisk och intellektuell. Inför 1958 års skolreform pläde-
rade Krusjtjev för att göra undervisningen mer polyteknisk3 och låta ”alla
elever utan undantag delta i socialt nyttigt arbete i företagen, i kollektivjord-
bruken osv. efter att ha genomgått klass sju eller åtta” (a.a. s 105).

I USA och Sovjet finns differentieringsproblemet på det pedagogiska pla-
net och debatten har gällt hur långt upp i skolsystemet som klasserna ska
vara sammanhållna. I Europa har diskussionen i stället gällt hur en utbygg-
nad och en förändrad organisation ska ge alla tillgång till en för alla gemen-
sam och allmänbildande grundskola som sedan kan knyta an till vidare stu-
dier i läroverk.

Gemensamt för skolutvecklingen i 1900-talets industriländer med expan-
derande ekonomi är en utökning av skolpliktstiden. Därför blir inträdet i
skolpliktsåldern också en aktuell fråga. I Storbritannien infördes under
1940-talet en skolplikt för barn från fem år, medan de fransk- och tysksprå-
kiga länderna har skolplikt från det år barnen fyller sex år. Det är endast i
de nordiska länderna som barnen börjar skolan det år som de fyller sju år.
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Lösningen på differentieringsproblemet
Hur löste då 1957 års beredning den frågan som skulle utgöra ”kärnpunk-
ten i dess arbete” nämligen differentieringsfrågan?

Beredningen framhåller att en strävan efter en förbättrad allmänbildning
måste innebära att den för alla gemensamma utbildningen sträcker sig så
långt upp i årskurserna som möjligt för att den gemensamma referensramen
ska bli så stor som möjligt. Vidare anser beredningen att ju senare eleverna
delas in i skilda grupper desto mer utjämnas de skillnader som finns mellan
elever på grund av deras olika uppväxt- och hemförhållanden. Därmed blir
det sammanhållna högstadiet ett led i utbildningens demokratisering. Skol-
beredningen föredrar egentligen ett helt sammanhållet högstadium, men
väljer ändå att föreslå en läroplan med tillvalsämnen samt en linjedelning i
åk 9.

Beredningen, som finner argumenten för det sammanhållna och
odifferentierade högstadiet vägande, har dock blivit övertygad om att
det av pedagogiska skäl åtminstone för dagen inte är genomförbart.
Det skulle, för att över huvud taget nu kunna genomföras, ställa så-
dana anspråk på förnyelse av den pedagogiska metodiken, förbätt-
ring av lärarnas resurser, förnyelse av läroboksbeståndet och hjälp-
medel i övrigt, som för närvarande knappast är möjliga att realisera.
Under sådana förhållanden har beredningen funnit, att grundskolan
inte nu kan organiseras med en i hela sin längd sammanhållen under-
visning (SOU 1961:30, s 291).

Det fria tillvalet är ett av fundamenten för den nya skolan. Principen med
fria tillval innebär att det är den enskilde eleven som får beslutanderätt om
vilken typ av utbildning som den obligatoriska skolgången ska ge. Dock
måste dessa tillvalsämnen, som ska väljas utifrån elevernas intressen och
önskemål, ligga inom ramen för vad skolan och samhället kan erbjuda.
Denna övergång från urval till tillval är också den ett led i en pågående de-
mokratiseringsprocess menar beredningen.

Sammanfattningsvis innebär beredningens förslag att klasserna hålls ihop
i samtliga ämnen till och med årskurs 6. I årskurserna 7 och 8 är eleverna
samlade i de gemensamma ämnena medan de, med hänsyn till sina respek-
tive val, delas upp i tillvalsämnen och i ämnen med alternativ kursupplägg-
ning. I årskurs 9 sker en uppdelning i nio linjer: en gymnasieförberedande,
en humanistisk, en allmänpraktisk, en teknisk, en mekanisk, en för kontors-
utbildning, en för handelsutbildning, en social-ekonomisk och en hushålls-
teknisk. Om särskilda skäl föreligger ska det också finnas möjlighet att in-
rätta en estetisk linje. Skolberedningen föreslår att den obligatoriska nioår-
iga skolan ska benämnas ”grundskolan”.
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Grundskolans mål
Skolberedningen anser inte att det går att sätta upp fixerade kunskapsmål
för grundskolans elever

av den anledningen att den helhet som skolans samtliga elever utgör
och som omfattar alla begåvningsgrupper, i princip skall vara och i
praktiken är heterogen (SOU 1961:30, s 143).

Skolberedningen uppfattar i stället sin uppgift att formulera målsättningen
för grundskolan så att det gäller att ange färdigheter som eleverna behöver
inöva  och kunskapsområden inom vilka de ska arbeta samt egenskaper och
attityder som skolans fostran ska befrämja.

Utgångspunkten är att skolans mål måste bestämmas utifrån  individens
behov och samhällets krav. På en nivå behöver det inte uppstå några mot-
sättningar mellan dessa båda utgångspunkter. Skolan ska hjälpa eleven att
utvecklas till en självständig individ och till att förverkliga sig själv. Samti-
digt bygger det demokratiska samhället på att självständiga och fria män-
niskor lever tillsammans och gemensamt skapar regler för sitt samhällsliv.
En förutsättning för att individen ska kunna utveckla sina inneboende möj-
ligheter är att hon/han också ingår i en gemenskap. Därför måste fostran
till självständighet kompletteras med fostran till samarbete.

När det kommer till innehållet i läroplanen kan det däremot uppstå pro-
blem mellan individens och samhällets behov. Här måste skolan göra den
nödvändiga avvägningen. Samhällsutvecklingen står dessutom inte stilla
vilket innebär att skolan kontinuerligt måste anpassa sina mål och uppgif-
ter för att dessa ska hållas tidsenliga.

Beredningen för en diskussion om begreppet ”allmänbildning”. Den
menar att den diskussion som förekommer om elevernas behov av allmän-
bildning

efter hand bringat skolan till en situation, som kännetecknas av orim-
liga krav på kunskaper inom de mest skilda områden (a.a. s 181)

Därför försöker beredningen i stället att ”uppställa ett nutida allmänbild-
ningsmål”.

Allmänbildning synes då lämpligen böra beteckna sådana attityder,
vanor, färdigheter och kunskaper, som inte är av den art att de är
direkt nödvändiga för individens mer eller mindre specialiserade yrkes-
arbete (a.a. s 182).

Grundläggande kunskaper i läsning, skrivning och räkning samt eventuellt
främmande språk ingår i en sådan allmänbildning. Vidare ingår vissa fär-
digheter som individen behöver för att kunna leva i hem och samhälle, men
allmänbildningens innehåll måste skifta i takt med att individens och sam-
hällets behov förändras.
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Skolans målsättningsdiskussioner tenderar att delas upp i ”fostran” och
”undervisning” men skolberedningen anser att någon sådan tudelning inte
kan göras. All undervisning innebär en påverkan på personligheten, därför
har all undervisning en fostrande effekt. Samtidigt anger beredningen att det
är individens fostran som är ”det i grunden väsentligare” (a.a. s 150) och
därför måste, vad gäller skolans målsättning, begreppet undervisning un-
derordnas begreppet fostran. Beredningen väljer att i sin framställning an-
vända termen fostran i en vid mening som inbegriper såväl undervisning som
fostran.

Grundskolans idé innebär huvudsakligen två förändringar jämfört med
tidigare skolsystem: utbildningen organiseras så att undervisningen blir ge-
mensam för alla elever under längre tid och i högre grad jämfört med tidi-
gare samt att, som en följd av detta, det nu ställs större krav på ett hänsyns-
tagande till den enskilde elevens behov, förutsättningar och intressen. Där-
för konstaterar skolberedningen att grundskolan har en delvis annan mål-
sättning än de skolformer som den ersätter.

Dess huvuduppgift är personlighetsfostran: den skall medverka till
att eleverna utvecklas till fria och livsanpassade personligheter. I detta
avseende skiljer sig grundskolan förvisso inte från de tidigare skol-
formerna; också dessa har som huvuduppgift haft personlighets-
fostran. Men under vårt eget sekel med dess snabba samhällsutveck-
ling har uppfattningen om innebörden av begreppet personlighets-
fostran förändrats, och detta gäller både mål och medel. Mer än tidi-
gare understryker man numera vikten av att skolan fostrar till själv-
ständighet och till gemenskap. Mer än tidigare betonar man, att sko-
lans främsta instrument för personlighetsfostran är själva skolarbe-
tet. Huvuduppgiften för den inre skolreformen måste därför i dagens
läge bli att utveckla arbetssättet i skolan så att det verkligen blir
personlighetsfostrande (a.a. s 765).

Skolberedningen ställer således sitt hopp till ett förändrat arbetssätt i sko-
lan. Det är genom att tillämpa ett individualiserat och demokratiskt arbets-
sätt som skolans mål ska nås. Skolarbetet är själva verktyget för att fostra
eleverna till ”dugliga samhällsmedborgare”.

Kommunaliseringen klar
1957 års skolberedning nämner knappast begreppen ”kommunalt ansvar”
eller ”decentralisering”. Det är inte så konstigt med tanke på att det är en
fråga som redan har ’klarats av’ i och med den skolstyrelsereform som träd-
de i kraft 1958. Skolstyrelsereformen innebar en stor förändring av skolans
yttre organisation. I varje län inrättades statliga regionala organ, länsskol-
nämnderna. Dessutom inrättade varje kommun en gemensam skolstyrelse
för de skolor som bedriver utbildning inom kommunen d.v.s. grundskola,
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läroverk, yrkesskola etc. Därmed blev landets allmänna skolväsende ett
kommunalt ansvar.

När det gäller grundskolans organisation har skolberedningen i stället att
ta hänsyn till de skilda förhållanden som råder i olika kommuner. Skolbe-
redningen menar att när det gäller att bygga upp nioåriga grundskolor i hela
landet är förhållandena i tätorterna mycket gynnsamma jämfört med möj-
ligheterna i de mindre landsbygdskommunerna. Därför blir det viktigt för
beredningen att i sitt resonemang utgå från vad de mindre kommunerna är
mäktiga att klara av. En sammanhållen organisation för låg- och mellansta-
diet med en klasslärare underlättar t.ex. väsentligt för dessa mindre kom-
muner som har svårt att konkurrera om lärarna med de större tätorterna.
Beredningens ambition är att bygga upp en skolorganisation som är så flex-
ibel att den kan nå godtagbar standard på landsbygden samtidigt som den
inte hindrar skolans utveckling i tätorterna.

Skolstyrelsereformen innebar också beslut att inrätta skolchefstjänster i
varje kommun, förutom i de allra minsta kommunerna, och att bygga upp
rektorsinstitutioner för den obligatoriska skolan. Därmed förstärktes den
kommunala skolledarorganisationen. Skolberedningen uppmärksammar
rektorernas arbetsledande funktioner och föreslår att rektorerna ska få
möjlighet att vidareutbilda sig på särskilda skolledarkurser. Beredningen
påpekar också vikten av att kommunerna bistår sina rektorer med tillräck-
lig biträdeshjälp.

1957 års skolberedning föreslår att även skolhälsovården blir ett kom-
munalt ansvar under skolstyrelsen. Detsamma ska i princip gälla även för
skolpsykolog- och skolkuratorsverksamheten, som ska byggas upp i sam-
band med att grundskolan införs. För skolpsykologverksamheten ska det,
enligt beredningens förslag, också byggas upp en organisation med en stat-
lig skolpsykologtjänst för varje län.

Samtida samhällsprocesser
1950-talets skolutredningar präglas av arvet från 40-talet. ”1940-talet var
en tid fylld med planer för framtiden” skriver Richardson (1983).

Det som 1950-talets politiker och skolpraktiker fick ta över var ett
komplicerat arv: ett visserligen enhälligt men ytterligt oklart riksdags-
beslut om riktlinjer för en ’enhetsskola’, ett praktiskt utvecklingsar-
bete med 3-åriga realskolor och en krisartad brist på läroverkslärare.
Allt samverkade i denna riktning mot ett enhetligare skolsystem (a.a.
s 410).

Utbildningen sågs som ett instrument i samhällsförändringen och det var
dags att gå vidare från principresonemang till en mera konkret planering och

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28102



103

omorganisation av skolan. Enhetlighet blir ett nyckelbegrepp liksom pro-
fessionalisering. Den metodiska förnyelsen anses avgörande för att den sam-
manhållna skolan ska lyckas i sina målsättningar och en grupp experter på
metodisk förnyelse, som t.ex. konsulenter vid skolöverstyrelsen, växer fram.
Andra professioner än lärare börjar arbeta inom skolan, dörren öppnas för
skolsköterskor, kuratorer, syo-konsulenter och skolmåltidspersonal (a.a.).

1950 besöker Maria Montessori Stockholm för att hålla föredrag om det
undervisningssystem som hon själv har skapat. Undervisningen bygger på
respekt för barnet som individ och principen att varje barn ska arbeta och
lära i sin egen takt. Montessori, som är läkare och som började utforma sin
metod i Rom 1906, betonar att det finns ett samband mellan intellektuell
och motorisk utveckling och att båda måste främjas parallellt (Krönika,
1988).

Från och med 1 januari 1955 gäller lagen om allmän obligatorisk sjuk-
försäkring. Ett principbeslut fattades av riksdagen 1946 men reformen har
skjutits upp vid två tillfällen. Beslutet innebär att den obligatoriska sjukpen-
ningen är olika hög beroende på den försäkrades inkomst och att kostna-
derna för sjukhusvård betalas via sjukförsäkringen. Administrationen av
sjukförsäkringen ska ombesörjas av allmänna sjukkassor (a.a).

En ny sociallag ersätter 1918 års fattigvårdslag. Fattigvård försvinner
definitivt som begrepp och kallas i stället för socialvård. Det ska finnas en
socialnämnd i varje kommun och kommunen är skyldig att hjälpa den som
av olika skäl inte är förmögen att arbeta. Till skillnad mot tidigare är soci-
albidragstagaren och hans anhöriga bara i begränsad mån skyldiga att be-
tala tillbaka det de fått i bidrag (a.a.).

Vid en folkomröstning om pensionsfrågan 1957, ATP-omröstningen, seg-
rar den socialdemokratiska linjen. Den innebär en obligatorisk, statsadmi-
nistrerad tilläggspension från 67 års ålder. Värdebeständigheten skall garan-
teras av staten (a.a.).

Det är således en period som präglas av konkreta reformer inom många
områden. Enhetlighet och statligt inflytande går som en röd tråd genom
reformeringsarbetet. Välfärdssamhället byggs upp genom ett enhetligt sys-
tem för utbildning, sjukförsäkring, socialvård och ålderspension. Staten
garanterar rättvisa och kontinuitet i systemen.

Även internationellt inträffar en rad händelser som kommer att få åter-
verkningar långt framåt i tiden. Med grundandet av NATO (1949) och
Warszawapakten (1955) fastslås motsatsförhållandet öst – väst. I USA på-
går en intensiv jakt på kommunister och under bara ett par månader under
hösten1953 avskedas 1456 statstjänstemän för påstådda kommunistsym-
patier (a.a.).
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1957 undertecknar sex stater, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländer-
na, Luxemburg och Västtyskland, ett fördrag i Rom som lägger grunden till
den europeiska gemenskapen (EEC) (a.a.).

Samma år meddelar sovjetiska vetenskapsmän att de har lyckats skjuta
upp en jordsatellit i rymden. En nyhet som väcker stor uppmärksamhet i
väst. För första gången har människan lyckats konstruera en satellit som
beskriver en bana runt jorden utanför jordatmosfären. Ett år senare gläds
USA  åt att en amerikansk satellit ”äntligen” har skjutits upp i rymden (a.a.).
Därmed har rymdkapplöpningen mellan Sovjetunionen och USA inletts, en
tävlan som också kommer att påverka utbildningsdebatten.

Grundläggande värderingar

Individens roll
1957 års skolberedning uttrycker klart att det är den enskilde eleven som
står i centrum för skolans verksamhet. Viktiga utgångspunkter är ”aktning-
en för elevens människovärde, hans personlighet och egenart” (SOU
1961:30 s 145). Skolans uppgift är att, utifrån den enskilde elevens förut-
sättningar, ge honom kunskaper och inlemma honom i samhällsgemenska-
pen. För att detta ska bli möjligt framhåller beredningen att det är viktigt
att läraren lär känna sina elever så väl som möjligt.

Detta innebär, att läraren bör söka göra sig förtrogen med elevens
begåvning på olika områden, hans emotionella egenskaper, tempera-
ment och intressen, hans kroppskonstitution, hälsa och hemför-
hållanden (a.a. s 145).

Efter denna uppräkning frestas man att påpeka att det saknas ett perspektiv
i ”aktningen för elevens människovärde, hans personlighet och egenart”,
nämligen aktningen för hans integritet. Det är ett ’ovanifrånperspektiv’ som
anläggs. Eleven ska studeras och kartläggas, visserligen i all välmening, men
långtifrån ur någon form av jämställt perspektiv. Att eleven genomgående
är en ”han” kan också vara intressant att notera, det är pojken och yngling-
en som utgör normen.

I betänkandet finns också skrivningar om ”elevmaterialets differentie-
ring”. Då är den enskilde eleven plötsligt försvunnen och individerna har
snarast förvandlats till ett kollektivt neutrum. Paradoxen uppstår genom att
när beredningen själv diskuterar organisationen är den enskilde eleven
mycket långt borta och elevernas behov får vägas samman med kommuner-
nas kapacitet och tillgång till lärare etc. Det är först när beredningen talar
om vad skolan ska göra som den enskilde individen blir central. Förutsätt-
ningen för grundskolans idé är att när alla elever ska gå i sammanhållna
klasser så måste undervisningen och förhållningssättet individualiseras.
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Samhällets behov av sammanhållning
Skolans roll som sammanhållande kraft i samhället har inte intagit någon
central position i betänkandet, eftersom uppgiften för 1957 års skolbered-
ning är att mer konkret utarbeta riktlinjerna till en skolorganisation som
bygger på skolkommissionens principbetänkande. Detta framgår tydligt av
direktiven till skolberedningen.

Givetvis måste de principiella grunderna för utredningens förslag i
korthet redovisas, men arbetet bör alldeles övervägande vara inrik-
tat på att åstadkomma genomtänkta praktiska organisationsförslag
(SOU 1961:30, s 62).

Differentieringsfrågan är, som tidigare nämnts, en huvudfråga för beredning-
en. Två skilda åsiktsinriktningar står mot varandra.

Den ena riktningen, som företrätts av skolkommissionen, vill lägga
huvudansvaret för undervisningens differentiering på den enskilde
läraren och inskränka den yttre, organisatoriska differentieringen.
Den andra begär mindre av läraren men förordar en desto rikare linje-
organisation (a.a. s 63).

Differentieringsdiskussionen i sig uppstod ur ett ökat behov av skolan som
en gemensam sammanhållande kraft i samhället, men den argumentationen
stod skolkommissionen för. För skolberedningen gäller i stället att konkret
utforma hur den sammanhållna skolan ska se ut. Då kommer också en an-
nan hänsyn att spela roll, nämligen sammanhållningen inom nationen. Sko-
lans grundkonstruktion måste utformas så att en likvärdig standard kan
upprätthållas över hela landet. Även om skolornas organisation underlät-
tas av ett tätortsboende får inte följden bli att städerna erbjuder bättre
grundutbildning än landsbygden.

Skolberedningen anser att den obligatoriska skolans uppgift är att med-
dela en grundläggande allmänbildning. Denna allmänbildning ska dels ge
en nödvändig grund för vidare teoretiska eller yrkesinriktade studier och dels
ge en grund för individens roll som samhällsmedborgare. Beredningen ar-
gumenterar för vikten av att denna gemensamma allmänbildning blir så
omfattande som möjligt.

Den minsta gemensamma nämnare av kunskaper och färdigheter, av
erfarenheter, attityder och värderingar som en individ har behov av
för att vara allmänbildad måste växla med den givna kultur-
situationen, men den måste också vara så stor som möjligt, och den
allmänbildande undervisningen måste därför för alla omfatta en så
stor del av skoltiden som möjligt. Den för alla gemensamma allmän-
bildningen blir ett föreningsband som gör det lättare för människor
att nå personlig kontakt, utbyta åsikter och samarbeta i de skiftande
och invecklade kollektiv där de lever och verkar (a.a. s 779).

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28105



106

Allmänbildningen, eller det gemensamma kunskapsarvet, utgör en av de
krafter som ska verka för ett väl sammanhållet samhälle.

Samhällets behov av kvalificering av arbetskraft
Enligt tidigare beslut skulle grundskolan även erbjuda yrkesförberedande
utbildning. Skolberedningen beskriver behovet av yrkesförberedelser på tre
nivåer:

– för den grupp elever som ska gå vidare till teoretiska studier och som där-
igenom inte kommer i direkt kontakt med yrkeslivet på ytterligare några år

– för de elever som ska vidare till någon form av yrkesutbildning och

– för de elever som ska gå direkt ut i yrkeslivet efter genomgången grund-
skola.

Grundskolan ska inte innehålla någon form av direkt yrkesutbildning. Där-
emot kommer moment av yrkesförberedande utbildning och yrkesoriente-
ring in i högstadiets läroplan för att på ett lämpligt sätt förbereda samtliga
elever för deras kommande verksamhet i arbetslivet.

Beredningen föreslår att grundutbildningen bör koncentrera sig på ett
fåtal vida yrkesområden för den förberedande utbildningen samt att yrkes-
orienteringen sker inom en större sektor av yrkeslivet. Yrkesvalet kan däri-
genom skjutas upp till senare i livet vilket skolberedningen ser som en för-
del.
Samhällets behov av kvalificering av arbetskraft är oomtvistad, men för
grundskolans del innebär den att eleverna bibringas en så stor del av gemen-
sam allmänbildning som möjligt. Den direkta yrkesförberedande utbildning-
en, såväl praktisk som teoretisk, förläggs till den efterföljande utbildning
som ska anknyta till grundutbildningen.

Forskningens roll för utveckling av skola och samhälle
Tron på vetenskaplig forskning som grund för skolans utveckling är fortfa-
rande stark. Skolkommissionen grundade flera av sina ställningstaganden
på omfattande undersökningar som rörde elevernas begåvningsstruktur och
”faktoriella mognad”. Skolberedningen bör, enligt direktiven, nu följa upp
den fortsatta forskningen för att se om nya rön inom utvecklingspsykologin
kan få praktiska konsekvenser för den nya skolorganisation som beredning-
en är satt att utreda.

Till grund för beredningens arbete ligger, förutom tidigare utredningar,
den tioåriga försöksverksamheten med enhetsskola. Därtill kommer veten-
skapliga undersökningar som har genomförts inom ramen för skolbered-
ningens psykologisk-pedagogiska forskningsprogram. Flera av dessa projekt
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belyser på olika sätt differentieringsfrågan. En av undersökningarna visar
på differenserna mellan olika egenskaper hos en och samma individ, en
annan undersökning beskriver elevernas prestationsutveckling i olika diffe-
rentieringsmiljöer. Den senare undersökningen, den s.k. Stockholmsunder-
sökningen, får betydelse för skolberedningens avståndstagande till ett skol-
system där ”s.k. negativt gallrade klasser uppkommer” (SOU 1961:30,
s 777). Dessutom har ett forskningsprogram om kursplaneundersökningar
genomförts, vilkas resultat har påverkat utformningen av den nya grund-
skolans läroplaner. Inom beredningens forskningsprogram togs också initi-
ativ till undersökningar om stabiliteten i elevernas yrkesplaner samt studie-
och yrkesorienteringens inverkan på elevernas ämnesval.

Grundtanken är således att beredningens förslag till så stor del som möj-
ligt ska grundas på vetenskapliga rön. Detta stöter dock på problem för be-
redningen, för vad är det som är vetenskap? I debatten om differentierings-
frågan restes en hel del kritik mot försöksverksamheten med enhetsskolan.
En invändning var att försöksverksamheten inte hade varit tillräcklig veten-
skaplig, en annan att den hade varit för stor och splittrad och en tredje att
skolöverstyrelsen inte i tillräcklig grad hade utövat styrning över försöken.
I den diskussion som beredningen för angående vilka slutsatser som kan dras
av försöksverksamheten skriver man bl.a.:

För att en försöksverksamhet skall kunna bli vetenskaplig i ”labo-
ratoriemässig” mening erfordras stora ingripanden såväl i kommu-
nernas handlande som i den enskilde lärarens sätt att bedriva sin
undervisning. Alldeles frånsett att man kan ifrågasätta om det över
huvud taget är möjligt att göra för ett experiment erforderliga, till-
rättaläggande ingripanden inom en samhällsfunktion som skolan
utan att man samtidigt ändrar viktiga förutsättningar för den verk-
samhet man vill undersöka, bör också erinras om att försöksverksam-
heten är ett frivilligt kommunalt åtagande (SOU 1961:30, s 87).

Vetenskap är något som förknippas med experiment och laboratorier och
som genomförs under starkt kontrollerade former. Föreligger inte dessa för-
utsättningar kan inte heller resultaten betraktas som ’vetenskapligt bevisa-
de’ och därmed tillmäts de inte samma tyngd utan kan ifrågasättas på ett
annat sätt än regelrätta ’laboratorieundersökningar’.

Skolberedningen skiljer sig dock på en väsentlig punkt från skolkommis-
sionen i sin syn på vetenskapens roll för skolutvecklingen. Medan skolkom-
missonen var beredd att fortlöpande revidera sina förslag vartefter forsk-
ningen kommit ikapp och påvisat att andra lösningar skulle vara bättre, så
påpekar skolberedningen att samhällsutvecklingen inte kan underställas
vetenskapens slutsatser utan måste drivas via politiskt fattade beslut.
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Men vetenskapen kan inte ha det avgörande ordet beträffande sko-
lans organisation och arbete. Ingen, som företräder den pedagogiska
forskningen, torde heller vilja hävda en annan mening. Det är sam-
hället, som skall ange målsättningen för skolans verksamhet. Förverk-
ligandet av målsättningen är i hög grad beroende av det sätt på vilket
skolans verksamhet organiseras och bedrives och det måste därför i
sista hand vara samhället, som i stora drag anger riktlinjerna för
denna (a.a s 286).

Den rådande synen på ansvar och styrning

En stark stat
Diskursens värdebas, som den framträtt i de två beredningstexterna om skol-
styrelse- respektive grundskolereformen, domineras av tanken om centrali-
sering och enhetlighet som en förutsättning att erbjuda medborgarna så lika
villkor som möjligt. En gemensam skolstyrelse kan t.ex. ses som en garant
för att enhetsskolan genomförs enligt liknande kvalitetsnormer överallt i
landet och att kommunerna får ett odelat ansvar för att eleverna får tillgång
även till utbildning över grundskolenivå. Den sammanhållna skolan och den
gemensamma allmänbildningen som denna ska bibringa eleverna ses som
en viktig sammanhållande faktor för samhället. Skolberedningens förslag
grundar sig på uppfattningen att ju vidare gemensamma referensramar vi
ger ungdomarna desto större möjlighet för alla ungdomar att gå vidare i
utbildning och arbetsliv oberoende av social bakgrund.

De närmaste årtiondena efter krigsslutet kom att präglas av de huvudte-
ser som formulerades i det s.k. efterkrigsprogrammet4 med full sysselsätt-
ning, rättvis fördelning och ökad effektivitet och demokrati inom näringsli-
vet som mål. Staten får en reglerande och balanserande roll. Den kan ge-
nom sina ingripanden dämpa marknadskrafternas negativa effekter, och blir
därigenom den institution som organiserar välståndet och står för den ge-
mensamma hushållningen. Staten kom att förknippas med värden som soli-
daritet, rättvisa och jämlikhet, och blir därmed garant för uppbyggnaden
av det nya välfärdssamhället. Det ligger därför nära till hands att staten får
en mycket starkt styrande roll inom de nya välfärdssystemen som t.ex. sjuk-
försäkring. Och i de system som inte helt kan styras i statlig regi, som den
obligatoriska utbildningen, kan staten styra genom en stark reglering och
finansiering av verksamheten (Arvidsson; Bentsson & Dencik 1994).

De stora reformerna som nämnts genomdrevs under betydande motsätt-
ningar. Obligatoriet inom sjukförsäkringen motarbetades t.ex. av de borger-
liga partierna. Skolreformerna med gemensam skolstyrelse och förändrad
lärartillsättning skapade ett starkt motstånd bl.a. från de då redan etablera-
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de skolformerna som inte efterfrågade några förändringar. Största motstån-
det mötte kanske ATP-frågan, hur pensionssystemet skulle byggas upp, där
den borgerliga sidan förlorade den s.k. ATP-striden om obligatorisk pen-
sionsförsäkring och pensionsförvaltning i statlig regi.

Styrningsdiskursen präglas av stark statlig styrning och finansiering.  Om-
råden som sjukförsäkring, pensioner, omsorg och utbildning skattefinansie-
ras. Kraven på enhetlighet, rättvisa och jämlikhet garanteras genom en stark
central styrning. Det innebär samtidigt att staten alltmer behöver ta in och
omfördela samhällets resurser. Staten växer fram som en dominerande kraft
i samhället för att kunna genomdriva den önskvärda jämlikheten.

Den centrala styrningsdiskursen för skolan uppehåller sig samtidigt myck-
et vid eleven som individ och individuella utgångspunkter. All individuali-
sering ska dock ske inom de sammanhållna systemen och det ankommer på
lärarna att tillgodose varje elevs behov. Lite tillspetsat kan förhållningssät-
tet formuleras så att det ankommer på lärarna att genom sitt arbetssätt lösa
de behov av individuellt bemötande som styrningen och organisationen av
skolan inte kan möta. Lärarnas uppgift blir att balansera den kollektiva
kraften, som behövs för samhällets sammanhållning, med ett individuellt
förhållningssätt, som behövs för elevens lärande och utveckling. Men nå-
gon draghjälp från utbildningens organisation eller styrning får lärarna
knappast. Den hjälpen kommer i stället från de sociala funktionerna med
bl.a. skolpsykolog, skolsköterska och kurator som börjar byggas upp kring
skolverksamheten.

Att skolundervisning bedrivs är ett kommunalt ansvar. På så sätt kan man
säga att skolan från och med den här perioden är kommunaliserad. Men
hur utbildningen bedrivs, dess organisation, dess resurser och dess innehåll,
är en fråga för staten. Staten styr skolverksamheten med de lokala skolstyrel-
serna närmast som verkställighetsorgan och staten får en tydligt kontrolle-
rande funktion, inte minst genom inrättandet av länsskolnämnderna som
har att granska och bedöma om kommunerna bedriver verksamheten efter
de riktlinjer som de utkvitterade statsbidragen angett.

Om ’samhället’ var den starka aktören i styrningsdiskursen för den tidi-
ga efterkrigsperioden så har den aktörsrollen ett decennium senare snarare
glidit över till ’staten’. Det sammanhänger med att principdiskussionerna om
det nya välfärdssamhället så småningom övergick till förslag och beslut om
konkreta system för dess genomförande. Styrningsdiskursen för skolan blir
mera byråkratisk och skolan är bara ett av flera stora välfärdssystem som
är under uppbyggnad.
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Noter
1 1951 års skolstyrelseutredning tillsattes av statsrådet Hildur Nygren den 29 juni
1951. Vid betänkandets överlämnande bestod kommittén av följande ledamöter:
ledamot av riksdagens första kammare, kommunaldirektören Emil Näsström (ord-
förande), disponent Hilding Flinck, ledamöterna av riksdagens andra kammare
Bertil von Friesen och Carl-Erik Johansson, rektor Arthur Klum, folkskoleinspektör
Sven Zetterlund, folkskollärare Gustaf Bodestam, lantbrukare Harald Johnsson
samt rektor Torsten Sävborg. Till sekreterare utsågs Arne Sönnerlind. Skolstyrelse-
utredningen överlämnade sitt betänkande i september 1955
2 1957 års skolberedning tillkallades av chefen för ecklesiastikdepartementet i mars
1957. När skolberedningen lade fram sitt slutbetänkande i juni 1961 hade den föl-
jande sammansättning: Till ordförande utsågs dåvarande statssekreterare Ragnar
Edenman som 1957 utsågs till statsråd och chef för departementet. Edenman var
således statsråd vid överlämnandet av betänkandet. Övriga ledamöter i skolbe-
redningen var ledamöterna av riksdagens andra kammare Stellan Arvidsson, Gun-
nar Helén, Birgitta Sjöqvist och Harald Larsson; fru Maj Larsson, direktör Matts
Bergom Larsson och ombudsman Tore Karlsson. Huvudsekreterare var undervis-
ningsrådet Jonas Orring.
3 Polyteknisk bildning var en grundprincip i östblockets skolsystem. Den innebar
en strävan att ge barn på alla utbildningsnivåer kunskaper om produktion och tek-
nik samt att förena en bred yrkesutbildning med allmänbildning på gymnasienivå
(ur Nationalencyklopedin, 1994, band 15).

1957 års skolberedning skriver följande angående termen ’polyteknisk’:

Talet om behovet av att göra undervisningen ”polyteknisk” torde ha lik-
nande innebörd som det vid sekelskiftet av amerikanen John Dewey fram-
förda kravet på ”learning by doing” (SOU 1961:30, s 105).

4 Efterkrigsprogrammet baserades på de ”de 27 punkterna” i arbetarrörelsens ef-
terkrigsprogram. Det var ett handlingsprogram för den ekonomiska politiken som
upprättats gemensamt av det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen.
Programmets tre huvudpunkter var: Full sysselsättning; Rättvis fördelning och höjd
levnadsstandard; Större effektivitet och ökad demokrati inom näringslivet. Ur-
sprungligen togs detta program för att möta en befarad depression och massarbets-
löshet som man trodde skulle uppstå efter kriget. Den ekonomiska utvecklingen efter
kriget tog emellertid snabbt en annan vändning än den man räknat med, varför bara
delar av programmet genomfördes. Till dessa hörde de sociala och kulturella
reformprogrammen som solidarisk lönepolitik, trygghet för barn och äldre, en de-
mokratisering av utbildningen och allmän sjukförsäkring (Nationalencyklopedin).
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KAPITEL 7

Åt var och en efter behov
Trots 60-talets stora skolreformer med en i stort sett sammanhållen utbild-
ning från årskurs 1 till och med årskurs 9 så vill lugnet inte infinna sig inom
skolområdet. I början av 70-talet uppstår en intensiv skoldebatt med huvud-
sakligen två teman. Den ena stora frågan som diskuteras är utvärderingen
av skolan. Vilket resultat har skolreformerna givit upphov till? Uppdraget
för skolans utvärdering ligger på skolöverstyrelsen och i den skolpolitiska
debatten riktas kritik mot att skolöverstyrelsen ’utvärderar sig själv’ efter-
som samma myndighet utövar ett stort inflytande över skolans verksamhet1.
Den andra stora frågan som debatteras rör skolans vardag: Får eleverna
arbetsro i skolan? Lär de sig vad de ska? Sammanfattningsvis ger ett antal
riksdagsmotioner angående skolfrågor ett starkt intryck av oro för brister i
skolans arbetsmiljö (SOU 1992:94).

Detta kapitel inleds med ett avsnitt om SIA-utredningen vars uppgift är
att utreda skolans arbetsmiljö. Därefter behandlas tre utredningar som samt-
liga har fått i uppdrag att begrunda skolans yttre organisation. De aktuella
utredningarna är Länsskolnämndutredningen, Utredningen om staten, sko-
lan och kommunerna (SSK-utredningen) samt Skoladministrativa kommit-
téns utredning.

Organisationen klar – men fungerar verksamheten?
I direktiven till SIA – utredningen2 konstaterar statsrådet Carlsson att de nya
skolformerna, grundskolan och gymnasieskolan, också innebär starka krav
på en förändring av skolans inre arbete för att kunna ta hänsyn till varje
elevs särskilda förutsättningar.

Redan i propositionen 1968:1293 hade regeringen betonat att en av
grundskolans huvuduppgifter är att ta tillvara det unika hos varje elev och
att anpassa läromedel och arbetssätt efter elevens förutsättningar. Skolans
uppgift handlar inte bara om att förmedla kunskaper utan i lika hög grad
att ge eleverna möjligheter att utvecklas till aktiva samhällsmedborgare.
Ingen elev ska behöva stå utanför denna möjlighet till kunskap och inskol-
ning i ett demokratiskt samhälle, tvärtom har skolan ett särskilt ansvar för
elever som har svårigheter i skolarbetet.

Statsrådet anser att många elever upplever svårigheter i skolarbetet till
följd av yttre omständigheter som i sig inte direkt har med deras studieför-
utsättningar att göra. Eleverna upplever inte skolarbetet som tillräckligt sti-
mulerande och därför presterar de under sin egentliga förmåga. Det är såle-
des inte tillräckligt att erbjuda alla elever samma rätt till utbildning. Det
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behövs också särskilda insatser för att varje elev ska få en likvärdig studie-
situation, annars lämnar många elever skolan otillräckligt förberedda för
både yrkesverksamhet och fortsatta studier.

Frågan om arbetstrivsel och arbetsmiljö i skolan gäller… såväl be-
teendeproblem som inställning och attityder hos alla dem, som arbe-
tar inom skolan, till skolans mål, arbetsformer, innehåll och organi-
sation. Frågan har således betydelse för alla i skolan verksamma, oav-
sett arbetsuppgifter (SOU 1974:53, s 65).

Regeringens syn på problemen i skolan kan sammanfattas med att statsmak-
terna nu har lagt fast organisationen för skolan för en ansenlig tid framöver
och de fortsatta reformsträvandena måste därför ske inom denna ram d.v.s.
direkt i skolans verksamhet och inre organisation. Problembeskrivningen
kan sammanfattas i följande punkter:

– individualiseringen inom klassens ram har inte infriat politikernas för-
väntningar. Därför måste ansträngningarna intensifieras. Ett stort problem
är att elever ”underpresterar” d.v.s. att de på grund av bristande stimulans
och motivation inte engagerar sig i skolarbetet

– skolpersonalens attityd till eleverna behöver lyftas fram. Skolans perso-
nal måste på alla sätt förmås att uppmärksamma varje enskild elev samt att
skapa en sådan arbetsmiljö så att varje individ får en stimulerande skolverk-
samhet

Utifrån ovanstående plattform formuleras sedan direktiven till SIA-utred-
ningen som följaktligen kommer att spänna över många och vida områden4.

En stark tro på samhällets gemensamma insatser
SIA-utredningen konstaterar att skolans arbetsmiljö dels präglas av långsik-
tiga beslut som skolbyggnader, omgivande bebyggelse, lärarutbildning etc.
och dels av trender, planering och krav inom andra samhällssektorer. För
att skapa en öppnare skola krävs ett samarbete mellan skolstyrelse, social
centralnämnd, fritidsnämnd, kulturnämnd och frivilliga organisationer och
därmed en gemensam planering och prioritering i kommunen. ”Modern
forskning” har påvisat vikten av familjebakgrund och föräldrarnas attityd
till skolan för elevernas förmåga att inhämta kunskaper, vilket understry-
ker betydelsen av ett nära samarbete mellan hem och skola. Mot denna
bakgrund anser utredningen att skolmiljön ska utvecklas till

ett centrum för en aktiv barn- och ungdomspolitik i kommunen, en
medelpunkt för utbildning, fritid och kultur (SOU 1974:53, s 92).
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För att nå detta mål lämnar utredningen förslag till bl.a. följande åtgärder:

– grundskolan bör införa arbetsenheter för att ”skapa en mindre skola inom
den större skolans ram” och därmed se till att den inre organisationen av
skolan präglas av en organisatorisk sammanhållning och helhetssyn på
eleverna. Arbetsenheten är både en undervisningsenhet och en elevvårdsen-
het och endast i yttersta undantagsfall ska en elev behöva lämna arbetsen-
heten. Förslaget om arbetsenheter motiveras också med arbetsmiljöskäl; de
ska skapa frihet och ansvar som stimulerar arbetet för såväl lärare som elev-
er. Planeringen i arbetsenheterna förutsätts nämligen ske i nära samarbete
mellan lärare och elever

– skolan måste nå längre i att ge eleverna en ”medborgerlig fostran” d.v.s.
träning i samarbete, ansvarstagande, kritisk granskning etc. Eleverna ska
därför ges utrymme att i ökad utsträckning delta i planeringsarbete och stoff-
urval men också få konkret ansvar för olika områden inom skolmiljön

– lärarna bör få en begränsad tjänstgöringsskyldighet. Lärarnas arbetstid
är endast reglerad till antal undervisningstimmar per vecka. Övrigt lärarar-
bete är oreglerat och går därför inte att styra. Lärare kan heller inte tjänst-
göra på annat sätt än att bedriva undervisning eftersom tjänstgöringstiden
endast beräknas via antalet lektioner. En öppnare och mer socialt engage-
rad skola kräver en annan lärarroll som inte endast är uppbunden vid un-
dervisning i klass, men för att kunna ge möjlighet för en vidgad syn på lära-
rarbete måste först den totala arbetstiden regleras så att den inte beräknas
utifrån antalet lektioner per vecka

– skolans kontakter med hem och föräldrar måste förbättras. Utredningen
föreslår därför att samhällets resurser används så att föräldrar får möjlighet
att delta i ett nära samarbete med skolan t.ex. genom att få rätt att under ett
visst antal dagar delta i skolans arbete

– elevrepresentanter, personalrepresentanter och föräldrarepresentanter bör
tillsammans utgöra en bestyrelse för skolan. Bestyrelsen bör efter förslag av
berörda grupper utses av skolstyrelsen. Varje bestyrelse ska vara skyldig att
följa upp och analysera den resursfördelning som gjorts på skolan. Därefter
ska skolstyrelsen ta del av bestyrelsernas utvärderingar och göra en egen
analys av den resursfördelning som skett mellan skolorna i kommunen

En friare resursanvändning – ett sätt att möta elevernas behov
SIA-utredningens beskrivning av 70-talets skola och deras övergripande
förslag till lösning av dessa skolproblem  pekar tydligt mot  decentralisering
och målstyrning:
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Skolan styrs framför allt – inte genom mål och personal- och ledarut-
bildning – utan genom detaljerade resurspreciseringsregler som obe-
roende av skolmiljöns skiftningar och oberoende av den sociala pro-
blembild, som är aktuell för den enskilda skolan, i huvudsak anger
hur resurserna skall användas. Svaret på hur man på skolan skall
handla i olika situationer finns i stadgor, läroplan och anvisningar.
Detta minskar rimligen initiativkraften och intresset för resultat-
uppföljning hos skolledning och skolpersonal. Det är ett system, som
knappast tar tillvara engagemang och konstruktiv förmåga ute på
skolorna (SOU 1974:53, s 93).

SIA-utredningen anser att ett väsentligt medel för att åstadkomma en bättre
skolmiljö skulle vara att skapa möjligheter för varje skola att utveckla den
egna skolans åtgärdsprogram. Detta fordrar bl.a. rätt till en friare resursan-
vändning. Den enskilda skolan skall få större frihet att disponera sina resur-
ser, och därmed mera effektivt kunna inrikta sig på att lösa just den egna
skolans problem. Med friare resursanvändning följer också kraven på ut-
värdering. Utredningen anser att principen böra vara att varje nivå utvärde-
rar sina insatser och prioriteringar d.v.s. att skolorna först genomför sin
utvärdering på enhetsnivå och med de utvärderingarna som grund kan kom-
munen sedan formulera sina bedömningar på kommunnivå.

SIA-utredningen hänvisar till skolforskningsresultat, men också till erfa-
renhet, som visat att såväl orsakerna till elevernas problem i skolan som
deras lösningar är så  komplexa att de inte går att åtgärda enbart med hjälp
av ytterligare ett antal lektioner. Med de resurspreciseringsregler som står
till buds är resurserna låsta till att endast distribueras i form av lektioner.
SIA-utredningen vill i stället också se andra åtgärder som t.ex. stöd till fri-
tidsaktiviteter, tid till hemkontakter och tid för samtal med elever. En för-
ändring av principerna för resursfördelning är nödvändig för att ge alla elev-
er samma chanser, menar utredningen. Tanken om elevers lika rätt att till-
godogöra sig sin utbildning förutsätter att man satsar olika mellan olika
skolor och att man inom skolan gör egna prioriteringar om hur resurser och
personal bäst ska användas.

Skolan – inte bara lektioner
En decentralisering av resurserna utgör en viktig förutsättning för utredning-
ens förslag om en samlad skoldag för eleverna, där omsorg om barnen och
resurser för denna omsorg kan avsättas också för tid utanför lektioner.
”Samlad skoldag” är kanske det begrepp som framför allt kom att förknip-
pas med SIA-utredningen och som också kom att väcka stor debatt. Den
samlade skoldagen utgjorde en del av konceptet med en skola som skulle
forma en helhetsmiljö för alla barn, med en allsidig social och personlighets-
mässig utveckling som en betydelsefull del av sitt mål. Skoldagen bör enligt
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utredningen betraktas som en helhet på samma sätt som barnens vistelsetid
i förskolan. Framför allt gäller detta för de lägre årskurserna.

Utredningen föreslår därför att en skoldag delas in i fasta aktiviteter, fria
aktiviteter och frivilliga aktiviteter. De fasta aktiviteterna avser lektionerna
som regleras via timplan och läroplan. De fria aktiviteterna ska ge skolda-
gen ett mer varierat innehåll genom att t.ex. erbjuda föreningsanknutna
aktiviteter som ett led i den obligatoriska verksamheten:

Skolans insatser bör leda till att den befrämjar konstruktiva verksam-
heter, idéburna, hobbybetonade, idrottsliga och estetiska samt för-
medlar kännedom om och kontakt med fritidsgrupper och organisa-
tioner utanför skolan (SOU 1974:53, s 274).

De frivilliga aktiviteterna kan förläggas före och/eller efter de obligatoriska
inslagen i den samlade skoldagen, och kan ses som en form av fritidshem
för de elever som behöver utökad tillsyn utöver den obligatoriska skolda-
gen.

SIA-utredningen sammanfattar sina motiveringar till att ge ett ökat lo-
kalt inflytande över regler och resursanvändning för att utveckla skolans
arbetsdag i följande sex punkter utan inbördes rangordning:

– skolans möjligheter till omsorg om barnen, främst på låg- och mellansta-
dierna, bör förbättras. Den höga frekvensen förvärvsarbetande föräldrar (ca
70 procent för gifta kvinnor med barn) gör att den omsorg som erbjuds
eleverna under icke lektionstid är otillräcklig

– en samlad skoldag som innehåller såväl fasta som fria aktiviteter tillgo-
doser viktiga jämlikhetskrav. Skolan är den plats där barn och ungdom lät-
tast kan möta ett mångsidigt föreningsliv eftersom alla barn och ungdomar
vistas i skolan; därmed hoppas utredningen kunna utjämna den tydliga
ojämlikheten i utnyttjandet av fritidsresurser

– den samlade skoldagen tillgodoser ett pedagogiskt krav. Genom att sko-
lans utbud av aktiviteter ökar förbättras möjligheterna till individualisering
och

allt fler elever finner områden i skolans arbete där de kan få uppleva
glädjen av att lyckas (a.a. s 258).

– skolan ska ge eleverna social träning till samverkan och eget ansvar. I de
grupper som kan bildas inom fria aktiviteter där elever från olika årskurser
men med samma intresse samlas, utökas möjligheterna att utveckla den
sociala kompetensen och ansvarstagandet

– frivilliga organisationer spelar en stor roll inom svensk demokrati, därför
är det en väsentlig uppgift för skolan att stödja de ideella organisationerna
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– skolans personal får mer varierande arbetsbetingelser om skoldagen får
ett mer varierat utbud av aktiviteter

Individualiseringen löser inte alla problem
I slutet av 60-talet och början av 70-talet handlade skoldebatten till stor del
om hur elever med skolsvårigheter skulle få hjälp och diskussionen koncen-
trerades oftast till de organisatoriska formerna d.v.s. huruvida stödet skulle
ges i vanlig klass, i specialklass eller i klinikklass.

Det blev inte så helt lätt att individualisera undervisningen inom klassens
ram. Först hänvisade man ofta till bristen på lämpliga läromedel, men det
visade sig så småningom att inte heller avancerade material – metodsystem
kunde avhjälpa bristerna. Den individualiserade undervisningen aktualise-
rade också andra problemställningar. Den ensamme läraren i klassen blev
hänvisad till att använda sig av ”programmerat material”, övningshäften
och stenciler, för att kunna anpassa sin undervisning efter varje enskild elev
eller elevgrupp. Då accentuerades samtidigt behovet av god läsförmåga och
verbal förmåga samt god förmåga till självständigt arbete. Saknade elever-
na dessa förutsättningar skapade de nya metoderna genast delvis nya pro-
blem.

Metoderna existerar emellertid inte oberoende av andra förhållan-
den i utbildningssystemet. De är… delvis givna av de organisatoriska
ramarna för verksamheten (SOU 1974:53, s 222).

I början av 70-talet växte insatserna som gick under beteckningen ”special-
undervisning” mycket kraftigt. SIA-utredningen konstaterar:

I dag erhåller mellan 35 och 40 procent, ibland upp till 60 procent
av eleverna i grundskolan tidvis undervisning på timmar som kallas
specialundervisning (a.a. s 228).

Men av hela denna undervisning utfördes endast 27 procent av specialut-
bildade lärare. Specialundervisningen hade i stället blivit ett annat namn för
resurstimmar d.v.s. man delade klassen i grupptimmar eller förstärkte lär-
artätheten på annat sätt. Själva specialundervisningsbegreppet höll på att
förflackas.

Det var mot denna bakgrund inte förvånande att utredningen hade fått i
uppdrag att arbeta fram ett förslag till programåtgärder som innehöll ”pe-
dagogiska förändringar och kompensatoriska åtgärder” för elever med svå-
righeter i skolan. SIA-utredningen gjorde en grundlig behandling av frågan
om elevernas skolsvårigheter och pekade på att dessa kunde vara såväl in-
dividrelaterade som socialt relaterade och skolrelaterade. Utredningens ana-
lys byggde till övervägande del på en genomgång av aktuell svensk och in-
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ternationell forskning inom respektive problemområde. Dessutom hade ut-
redningen själv initierat viss försöksverksamhet och egna studier.

SIA-utredningens slutsatser när det gäller elever som möter olika former
av svårigheter i skolan är att det helt enkelt inte finns några enkla lösningar
på dessa svårigheter. Det går framför allt inte att bemöta svårigheterna med
att från centralt håll dela ut ett ökat antal undervisningstimmar eftersom
denna lösning långt ifrån alltid är svaret på problemet. Utredningen före-
slår i stället åter en friare resursanvändning.

SIA-utredningen förordar att arbetet inom skolan skall inriktas på me-
todfrågor och den samlade miljö som skolan utgör. Vad gäller metodfrågor
menar utredningen att det krävs en omfattande fortbildning av alla lärare
och ett nära samarbete mellan speciallärare och övrig personal. Det är an-
geläget att återge specialpedagogiken en kvalitativ innebörd som kan utgö-
ra en viktig del i väl utarbetade s.k. åtgärdsprogram.

Arbetsmetoder och åtgärdsmodeller
Avsnittet ”Arbetsmetoder och åtgärdsmodeller” är, med sina 150 sidor, det
i särklass mest omfattande avsnittet i utredningen. Det är uppenbart att SIA-
utredningen har tolkat analysen av situationen för elever med särskilda be-
hov som sitt huvuduppdrag.

De sakkunnigas arbete bör leda fram till ett programförslag med
avseende på de pedagogiska förändringar och kompensatoriska åt-
gärder, som är nödvändiga för att de elever, som i dag inte finner till-
räcklig stimulans i skolarbetet skall uppleva undervisningen som
meningsfull (ur direktiven, SOU 1974:53, s 66).

Utredningen uppehåller sig mycket vid begreppet ”motivation” och tar till-
gänglig psykologisk och sociologisk forskning till hjälp för att utreda be-
greppet, dess definition och dess betydelse för inlärning. Bl.a. tas Maslows
behovshierarki5  som utgångspunkt för en diskussion om vad som krävs inn-
an eleverna kan motiveras för inlärning. Utredningen betonar också den
starka relationen till elevernas hemförhållanden.

En annan tongivande forskare som fått betydelse för utredningen är Bern-
stein6. Han har utifrån engelsk forskning visat hur elever från olika språk-
miljöer kan få svårigheter när de möter skolans språkmiljö. Bernstein me-
nar att varje social miljö skapar bestämda språkformer vilka också överför
normer och beteenden. I skolan råder inte likaberättigande mellan olika
språkbruk. Där dominerar medelklassens språkanvändning och den bildar
då också norm för ’hur det ska vara’ vilket gör att elever från andra språk-
miljöer hamnar i underläge.
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För att komma närmare visionen av en skola där alla elever får möjlighet
att lyckas för SIA-utredningen en ingående diskussion och lägger fram för-
slag till olika åtgärder. Jag kommer här att koncentrera mig på de delar som
jag kan se är besläktade med, eller återfinns i, diskussionerna kring 90-ta-
lets grundskola.

Motivationen förstärks av mål
Undervisningsteknologin, som framstått som en möjligheternas väg framåt
för att förbättra studieresultaten, hade betonat sambandet mellan effektiv
inlärning och individuella mål. En noggrann analys av målens funktion i sko-
lan görs också i SIA-utredningen. Följande faktorer anses väsentliga för att
målen ska bli ett effektivt verktyg för eleverna:

1. Målets klarhet (pregnans)

Effektiv inlärning förutsätter att målet är så klart och entydigt for-
mulerat att eleven helt förstår dess innebörd.

2. Målets betydelse (relevans)

Först när målet anknyter till elevens behov, intressen och attityder
samt är avpassat efter hans förmåga förmår det väcka djupare enga-
gemang.

3. Målets närhet i tiden

Elevernas varierande förmåga att arbeta för avlägsna mål måste beak-
tas vid målformuleringen.

4. Förhållandet mellan olika mål

Motsättningar mellan olika mål kan verka hämmande på motivation
och inlärning (SOU 1974:53, s 303).

När betydelsen av att arbeta mot tydligt formulerade mål i skolarbetet be-
tonas av SIA-utredningen görs det utifrån ett bestämt grundantagande: att
arbeta mot ett för eleverna tydligt mål är motivationshöjande. Bakgrunden
till hela utredningen är att antalet underpresterande elever anses för högt
och utredningen har utifrån sin forskningsöversikt dragit slutsatsen att det
från motivationssynpunkt är betydelsefullt att kunna tillgodose elevernas
kompetens- och gemenskapsmotiv. Upplevelsen av att den egna förmågan
utvecklas, i en gemenskap med andra, understryks av elevens känsla av att
behärska ett stoff eller en färdighet.

Åtgärdsprogram
Ett begrepp som aktualiseras genom SIA-utredningen är ”åtgärdsprogram”.
Åtgärdsprogrammet kan omfatta såväl individuella insatser som allmän
organisationsutveckling. Utmärkande för ett åtgärdsprogram är inte mål-
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gruppen utan dess funktion som ”medvetandegörande” och ”dokumente-
rande”.

Syftet med ett åtgärdsprogram kan vara att främja utvecklingen av indi-
vider, grupper eller den egna skolan som organisation. Det elevvårdande
ansvaret ligger främst på klassföreståndare och rektor. Till sin hjälp har de
elevvårdskonferensen som hade gjorts till en fast institution i skolan i sam-
band med införandet av Lgr 69. Med den övergång till arbetsenheter som
utredningen förordar föreslår SIA-utredningen att dessa arbetsenheter ska
kunna avlasta elevvårdskonferensen en stor del av dess uppgifter. Arbetsen-
heten skall utgöra bas för elevvården, och utformningen och genomföran-
det av åtgärdsprogram blir därmed en angelägenhet som ska kunna engage-
ra hela arbetsenheten.

Ett kommunalt huvudmannaskap med begränsat inflytande
Nedan redovisas diskussionerna om ansvarsfördelningen mellan skola, kom-
mun och stat i tre utredningar som var verksamma under en tioårsperiod
och som arbetade i tidsmässig nära anslutning till SIA-utredningen.

Länsskolnämndutredningen
Den s.k. Länsskolnämndutredningens7 betänkande (SOU 1973:48) är i det-
ta sammanhang främst intressant för att betänkandet ger en relativt nog-
grann beskrivning av grundskolans formella styrning.  Dels ger därmed kom-
mittébetänkandet en uppfattning om grundskolans styrning tio år efter dess
genomförande och dels beskriver det sambandet, eller snarare bristen på
samband, mellan huvudmannaskap och inflytande.

Länsskolnämndutredningens huvuduppgift är att pröva möjligheterna att
överföra frågor som länsskolnämnderna hanterar till de lokala skolstyrelser-
na. En utgångspunkt bör enligt direktiven vara att vidga kommunernas rätt
att besluta över skolans verksamhet. Parallellt med länsskolnämndutred-
ningen arbetade flera andra utredningar som berörde samma sakområde:
Länsberedningen, Utredningen om skolan, staten och kommunerna, Utred-
ningen om skolans inre arbete samt Kommunalekonomiska utredningen.
Samtliga dessa utredningar kan till en del ses som ett uttryck för ambitio-
nen att ge kommunerna ett ökat inflytande i skilda avseenden.

Ett enhetligt regelsystem
Länsskolnämndutredningen betecknar det svenska utbildningssystemet som
”starkt enhetligt”. Denna enhetlighet har uppnåtts genom att de övergripan-
de besluten om mål, riktlinjer, organisation och resursramar fattas centralt
av regering och riksdag. Därtill kommer att skolväsendets uppbyggnad,
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verksamhet och funktion i detalj regleras av de bestämmelser som skolvä-
sendet omfattas av.

Bestämmelser om skolans verksamhet står att läsa i skollag, Kungl Maj:ts
skolstadga, läroplan och Utbildningsväsendets författningshandbok. Ändå
återfinns den för kommunerna tydligaste styrningen av den obligatoriska
skolan inte i första hand i dessa dokument utan i konstruktionen av skolans
driftsbidrag. Statsbidraget till driften av skolan beräknas efter schablon på
lönekostnader för skolledare och lärare.

Driftsbidragssystemets tekniska utformning har direkt samband med
hela det regelsystem som styr undervisningsplaneringen (SOU
1973:48, s 28).

Eftersom det statliga driftsbidragets storlek är beroende av antalet skolle-
dar- och lärartjänster styrs organisationen i detalj beträffande uppdelning
av klasser och grupper av bidraget. Kommunernas geografiska ansvarsom-
råden för vilka elever som de ska ta emot i sina skolor beslutas av länsskol-
nämnden. Så även vilka skolenheter som ska finnas. Skolstyrelsens förslag
till klassanordning och klassernas fördelning på skolenheterna underställs
länsskolnämnden för beslut. Skolstyrelsen beslutar om vilka läromedel som
ska användas, men är bunden att välja mellan de läromedel som statens lä-
roboksnämnd har granskat och godkänt.

Statens detaljstyrning är begränsad till den del av verksamheten som be-
rör den direkta undervisningen. När det gäller skolhälsovård och psykolog-
och kuratorsverksamhet har kommunerna större frihet att organisera verk-
samheten.

Den statliga styrningen av grundskolans organisation är genomförd
nästan till 100 %. Utöver vad som regleras av statliga organ får de
kommunala initiativen begränsas till vissa pedagogiska och skol-
sociala åtgärder samt i utformningen av skollokaler och skolgårdar
(a.a. s 38).

Genom skollag, skolstadga och läroplan styr staten den långsiktiga skolverk-
samheten. I det korta perspektivet styr staten, via länsskolnämnden, beslut
om klassantal, klasstyper, gruppindelning och samundervisning på högsta-
diet. Via driftsbidraget styr staten antalet rektorer och lärare på de enskilda
skolenheterna.

Huvudmannaskap och inflytande – inte samma sak
Det kommunala huvudmannaskapet för grundskolan innebär i sig inte nå-
gon reglering av inflytandet över skolan. Huvudmannen har visserligen en
skyldighet att organisera verksamheten, anställa personal och tillhandahål-
la lokaler d.v.s. planera, organisera och finansiera utbildningsverksamhe-
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ten. Huvudmannen måste samtidigt följa bestämmelser i lagar, förordning-
ar och regelverk. Åtföljs inte dessa bestämmelser utgår inte heller statsbi-
drag till huvudmannen för att finansiera kostnaderna. Ska utvecklingen mot
en ökad kommunal beslutanderätt inledas måste det ske förändringar i regel-
systemet, anser Länsskolnämndutredningen.

Ett ökat lokalt inflytande
Även om det formellt ligger utanför länsskolnämndutredningens direktiv
anför beredningen ett antal skäl för att öka det lokala inflytandet ”på läng-
re sikt”. Framför allt pläderar utredningen för en förändrad ansvarsfördel-
ning vad gäller de skolorganisatoriska frågorna där man menar att lokala
överväganden och ett lokalt politiskt ansvarstagande måste få större utrym-
me.

Planering kan aldrig schabloniseras till den grad, att beslutsfattaren
kan utnyttja skolstadgan och andra författningar och anvisningar
som en facit ur vilken den i varje särskilt fall rätta lösningen kan
hämtas. Valet av lösning måste därför bygga på en värdering av de
konsekvenser som följer av de tänkbara alternativen (SOU 1973:48,
s 59–60).

Ett annat skäl att utöka det lokala inflytandet utgörs av de strävanden som
finns att samordna flera samhällsinstitutioners verksamhet. Skolan kan sam-
verka med sociala organ, fritidsnämnder och biblioteks- och kulturverksam-
het. Sådan integrering av verksamheterna kan beröra såväl lokaler som per-
sonal och behöver därför samordnas med andra lokala initiativ. Ytterligare
ett skäl för ökad lokal beslutsrätt är att länsskolnämndernas beslutsfunk-
tion innebär ett betydande administrativt arbete på kommunal och regional
nivå, eftersom beslutsunderlag ska upprättas respektive bedömas.

Länsskolnämndutredningens förslag grundar sig på en principiell ansvars-
fördelning där staten anger mål, riktlinjer och innehåll i undervisningen.
Grundskolans organisation vad gäller upptagningsområden, skolenheter och
den enskilda skolenhetens inre organisation ska däremot ställas under kom-
munala beslut, anser utredningen. Ett sådant kommunalt ansvarstagande
förutsätter en förändring av statsbidragssystemets utformning. Det regelverk
som behövs för att garantera lika tillgång till utbildning i landet och en till-
fredsställande kvalitet bör, enligt utredningen, återfinnas i skolstadga och
läroplan.

Därmed mynnar länsskolnämndsutredningens betänkande ut i att läns-
skolnämnderna ska avskaffas, eftersom endast ett fåtal av de ärenden som
ska hanteras på regional nivå kräver medverkan av ett förtroendemannaor-
gan. På sikt (när ett nytt statsbidragssystem har införts) bör de regionala
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skolorganens roll som beslutsfattare upphöra. Tillsyn, konsulentverksam-
het och fortbildning för länets skolor föreslås i stället utövas av ett särskilt
organ under skolöverstyrelsen som benämns länsskoleinspektionen.

Utredningen om skolan, staten och kommunerna
Utredningen Skolan, staten och kommunerna (SSK-utredningen, SOU
1978:65)8 får i uppdrag att se över statsbidragssystemet till kommunerna
samt undersöka hur formerna för ett nytt statsbidragssystem ska kunna öka
det lokala inflytandet. Utredningen ska också se över det rangordningssys-
tem med mycket preciserade regler som gäller vid tillsättandet av lärartjäns-
ter. Även skolöverstyrelsens uppgifter och organisation ska uppmärksam-
mas av utredningen.

SSK-utredningen utgår i sin diskussion från två grundläggande principer
som de benämner enhetligt skolsystem och likvärdig utbildningsstandard.
Med enhetligt skolsystem avses en enhetlig struktur över hela landet för
respektive skolform vad gäller t.ex. gemensamma regler för skolplikt, sta-
die- och årskursindelning, utbud av studievägar etc. Med likvärdig utbild-
ningsstandard menas att:

Alla barn och ungdomar skall ha tillgång till en likvärdig utbildning
oavsett bostadsort, ekonomiska förhållanden, kön, begåvning, ut-
vecklingsnivå, intresseinriktning, föräldrarnas studiebakgrund och
intresse för barnens studier (SOU 1978:65, s 44).

Att eleverna ska få lika rätt och samma möjligheter till skolutbildning inne-
bär, utifrån ovanstående princip om likvärdig utbildningsstandard, inte bara
att eleverna ska ha samma möjlighet till tillträde till utbildningen. Utbild-
ningen ska också se olika ut för olika elever beroende på vilka insatser som
behöver vidtas från skolans sida för elever i behov av särskilt stöd i

syfte att en större jämlikhet ska föreligga vid utbildningens slut än
vid dess början (a.a. s 44).

Samtidigt varnar utredningen för alltför orealistiska förväntningar på sko-
lan. Det är viktigt, menar utredningen, att en decentraliserad styrfunktion
kan ta hänsyn till lokala omständigheter och t.ex. styra resurserna till de
skolenheter som behöver dem bäst, men att skapa jämlikhet är inte endast
en utbildningsfråga utan en bred social-politisk fråga. Därför måste skolans
arbete samordnas med t.ex. familjepolitik och socialpolitik samtidigt som
en ökad satsning på återkommande utbildning bör kunna bli aktuell.  Även
detta samarbete torde enligt utredningen ske bäst med hjälp av ett vidgat
kommunalt ansvar.
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Härigenom kan elevernas särskilda behov bli bättre tillgodosedda än
genom nuvarande system med generella statliga regler, bl.a. därför
att man måste räkna med variation mellan kommunerna och mellan
skolenheterna vad beträffar resurstilldelning, organisation och verk-
samhet när skolan mer medvetet satsar på de elever som har de största
behoven av stöd och stimulans (a.a. s 53–54).

Eleverna ska få en likvärdig utbildningsstandard oberoende av var i landet
de bor. Innebörden av detta tolkar utredningen så att

eleverna oberoende av studieförutsättningar i olika avseenden genom
skolans förmedling skall kunna tillägna sig baskunskaper och grund-
läggande färdigheter som kan betraktas som en rättighet för alla (a.a.
s 53).

SSK-utredningen konstaterar att differensen mellan olika studieresultat är
större inom den enskilda kommunen än mellan kommunerna i landet, var-
för ansträngningarna att styra resurserna till de elever som har det sämsta
utgångsläget måste göras inom kommunen. De statliga bidragen har varit
alltför schabloniserade för att nå denna precision, menar utredningen. Må-
let om en sammanhållen utbildning på grundskolenivå, där alla ska ges så
lika förutsättningar som möjligt genom olika insatser och resurssatsningar,
är tydligt. Syftet är att ”minska spännvidden i skolan” (a.a. s 54).

En betydande kommunal frihet föreslås
Förändringsarbetet med att decentralisera skolans ansvar och resurser hade
inletts med SIA-utredningen, men SSK-utredningen går betydligt längre.

Kommunerna bör ges ett fullständigt ansvar för skolans drift (SOU
1978:65, s 11).

Utredningens utgångspunkt är att staten ska ansvara för skolans mål, en-
hetlighet och likvärdighet. Med ett kommunalt driftsansvar avser utredning-
en att kommunen ska ansvara för

– skolverksamhetens utformning enligt läroplanens mål, riktlinjer, kurspla-
ner och timplaner

– skolans organisation t.ex. elevernas fördelning på olika skolenheter och i
olika klasser

– skolans resursfördelning t.ex. personal, lokaler och utrustning

– skolans administration

– ett ekonomiskt ansvar baserat på ett statsbidragssystem som beräknas
utifrån elevantal i stället för att vara relaterat till kostnader för lärarvecko-
timmar
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För att behålla enhetlighet och likvärdighet över landet föreslår utredning-
en att staten har ”en central översiktlig utvecklingsplanering av skolan” (a.a.
s 13). Denna centrala planering ska anknytas till forsknings- och utveck-
lingsarbete och gälla t.ex. läroplanens målbeskrivning och läroplanens för-
verkligande. Staten ska också ha ansvaret för lärarutbildningen samt stå för
en central rådgivning som även den grundar sig på aktuell forskning och
utvecklingsarbete. Däremot föreslås kommunen få ansvaret för fortbildning-
en. Dessutom ska staten genomföra centrala utvärderingar, bistå med infor-
mation om läromedel samt stötta läromedelsproduktion för vissa grupper.
När det gäller utvärderingen menar utredningen att varje organisatorisk nivå
bör ansvara för utvärderingen av sitt ansvarsområde. Kommunerna ska
också kunna bidra till enhetligheten genom att engagera sig i kommunal
samverkan.

Skolledare och lärare är anställda enligt statlig reglering och genom stat-
liga löneavtal medan skolans övriga personal är kommunalt anställda. I
samband med SIA-utredningens förslag aktualiserades svårigheterna med
olika personalgruppers olika anställningsförhållanden. SSK-utredningen
föreslår i sitt betänkande att samtliga tjänster inom skolväsendet tillsätts av
kommunen även om den statliga regleringen och förhandlingsfunktionen till
stor del bibehålls.

Om SSK-utredningens förslag accepteras av riksdagen får det konsekven-
ser för länsskolnämnderna som därmed fråntas stora delar av sitt ansvar.
De föreslås i stället utvecklas till att bli regionala utvecklingscentra. En ny
organisationsutredning föreslås tillsättas för att utreda skolöverstyrelsens
och länsskolnämndernas framtida roller.

Utredningen betonar att ändringar i ansvarsfördelningen i riktning mot
ett kommunalt driftsansvar måste ske stegvis och under en längre tidsperiod.
Utredningen talar därför i termer om utvecklingslinjer och om olika hand-
lingsalternativ.

Skäl för och emot en decentralisering
SSK-utredningen konstaterar att trots att bl.a. kommunsammanslagningen
skapat förutsättningarna för en utbyggd kommunal förvaltningsapparat
med förmåga att ta över allt fler ansvarsuppgifter som dittills åvilat staten
så är det inte tillväxten av den kommunala kapaciteten i allmänhet som
främst talar för en förändrad ansvarsfördelning för skolan.

I stället lyfter utredningen fram möjligheten att lättare tillgodose elever-
nas skiftande behov av olika åtgärder om dessa beslut kan ske lokalt. Be-
slutsvägarna blir kortare, vilket innebär att handläggningen sker nära be-
rörd elev och skola och insatserna bör därmed kunna ske snabbare och va-
riera mellan kommuner och mellan kommunens skolor beroende på lokala
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behov. Möjligheter till ett ökat inflytande för personal och elever är ett an-
nat skäl till decentralisering som utredningen lyfter fram, samt att det de-
centraliserade ansvaret bör skapa förutsättningar för en rationell drift av
skolan.

Men utredningen ser också problem med ett ökat lokalt inflytande över
skolan. Riskerna med den föreslagna reformen är att skolans enhetlighet är
i fara. En risk som ökar då det ekonomiska utrymmet är begränsat. Utred-
ningen påpekar också att många sakfrågor som berör skolan kommer att
behandlas olika från kommun till kommun. Även personalfrågor som dit-
tills lösts centralt och likformigt över hela landet kommer i fortsättningen
att hanteras lokalt och därmed kommer variationerna i handläggning att
öka. En annan nackdel är att skolenheterna och kommunerna riskerar att
bli mer isolerade och få färre impulser till utveckling av sin skolverksamhet.

Skoladministrativa kommitténs betänkande
I direktiven till skoladministrativa kommitténs arbete9 med en översyn av
den statliga skoladministrationen anser det ansvariga statsrådet att det har
skett betydelsefulla förändringar inom skolväsendet som i hög grad påver-
kar arbetsuppgifter och verksamhetsformer för den centrala och regionala
skoladministrationen. Som exempel på sådana förändringar nämns beslut
om reformering av skolans inre arbete till följd av SIA-utredningens förslag
och ett nytt statsbidragssystem. Dessa beslut, anser statsrådet, innebär att
betydelsefulla steg har tagits mot ett ökat lokalt ansvar för grundskolan,
vilket i sig motiverar att den statliga skoladministrationens arbetsuppgifter
ses över. Till statlig skoladministration räknas den verksamhet som bedrivs
av skolöverstyrelse, länsskolnämnder och sammanlagt sex fortbildningsav-
delningar i lika många län.

Som bakgrund till beslut om en översyn av den statliga skoladministra-
tionen anförs decentraliseringsutredningen som i sitt principbetänkande
Lägg besluten närmare människorna (SOU 1978:52) föreslagit allmänna
principer för decentralisering. För skolväsendets del föreslog decentralise-
ringsutredningen att ”återstående” decentraliseringsarbete borde innefatta
att:

– ompröva skolöverstyrelsens arbete på det centrala planet

– renodla skolöverstyrelsens initierande, utvecklande och rådgivande roll
samtidigt som man rensar ut ärenden som inte absolut kräver central hand-
läggning

– se över fördelningen av befogenheter mellan skolöverstyrelse, länsskol-
nämnd och kommun
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Direktiven till skoladministrativa kommittén anger relativt begränsade ra-
mar för kommitténs arbete. Den skall ange principer för en förändring av
den statliga skoladministrationen, med utgångspunkt i att den statliga skol-
administrationen även fortsättningsvis ska utgöras av en central skolöver-
styrelse och regionala länsskolnämnder. Skolöverstyrelsens centrala uppgif-
ter fastställs redan i direktiven: skolöverstyrelsen ska bedriva forsknings- och
utvecklingsarbete, utvärdera verksamheten samt komma med förslag till
regeringen utifrån det forsknings- och utvärderingsarbete som bedrivits. SÖ
skall också ansvara för den långsiktiga planeringen som krävs för att sko-
lan ska kunna motsvara de krav som ställs på den utifrån ett samhällsut-
vecklingsperspektiv.

Grundläggande vid handledningen av dessa uppgifter måste vara det
faktum att utbildningen i hela landet skall hålla samma standard,
d.v.s. vara likvärdig (SOU 1980:5, s 255).

Inslag av detaljreglering och myndighetsutövning i SÖ:s arbetsuppgifter bör
däremot kunna minska på grund av ett vidgat kommunalt skolansvar, me-
nar regeringen i sitt direktiv, och påtalar att denna utveckling bör få konse-
kvenser för såväl dimensioneringen som inriktningen av den centrala skol-
administrationen. Till utgångspunkterna hör också att länsskolnämnderna
även fortsättningsvis ska ha ansvar för samordning och utveckling av skol-
väsendet i länet, även om dess verksamhet mer än tidigare nu bör inriktas
på pedagogiska frågor.

För kommunernas del kommer ett ökat ansvarstagande för skolan att
innebära ett stort ansvar för den lokala utvärderingen. Även fortbildning
och utvecklingsarbete kommer i högre utsträckning än tidigare att bli ett
ansvar för lokala och regionala organ. Till kommitténs arbetsuppgifter hör
även att analysera vilka ytterligare befogenheter som skulle kunna decen-
traliseras till kommunal nivå.

Syftet bör därvid vara att i ännu högre grad än som redan har skett
befria såväl den centrala som den regionala statliga skoladministra-
tionen från löpande, förvaltningsmässiga och kontrollerande uppgif-
ter. Statliga åtgärder för att underlätta en decentralisering bör upp-
märksammas. Därvid bör också undersökas hur kommunerna skall
kunna påverka utbudet av olika serviceinsatser från statens sida.
Kommittén skall inte lägga fram förslag som innebär ändrat huvud-
mannaskap för skolledare och lärare eller någon förändring i vad
avser nuvarande uppgiftsfördelning mellan stat och kommun beträf-
fande tillsättning av arbetstagare med statligt reglerade tjänster (a.a.
s 256).
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’Rör inte tjänsterna’ är således en tydlig uppmaning. En annan begränsning
som kan vara bra att hålla i minnet är att trots att det i direktiven hänvisas
till förändrade, och underförstått förenklade, statsbidragsbestämmelser om-
fattar ändå den förteckning som kommittén gör över ”nuvarande statsbi-
dragsbestämmelser mm inom  SÖ:s verksamhetsfält” sammanlagt sextiosex
olika punkter med olika former av statsbidrag som fördelas ut till kommu-
nerna. Vad gäller utredningstiden betonar skoladministrativa kommittén att
arbetet har fått bedrivas ”i ett forcerat tempo”, där den effektiva utrednings-
tiden har omfattat knappt tio månader.

Decentralisering
Decentraliseringsbegreppet är centralt, naturligt nog, för kommitténs arbe-
te, och den ägnar också decentraliseringsbegrepp och decentraliseringssträ-
vanden ett ganska stort utrymme.

Med begreppet decentralisering avser vi att uppgifter och befogenhe-
ter flyttas från central nivå till regionala och lokala instanser (SOU
1980:5, s 43).

Denna definition på decentraliseringsbegreppet kan, enligt kommittén, ha
olika karaktär:

– den administrativa decentraliseringen innebär att befogenheter och resur-
ser flyttas mellan administrativa organ (från central till regional eller lokal
nivå)

– den politiska decentraliseringen avser att förstärka de förtroendevaldas
inflytande

Att förstärka det politiska inflytandet på lägre nivåer innebär att detaljstyr-
ningen kan minska.

Ett politiskt ansvar på regional och lokal nivå för handläggningen av
skilda frågor innebär att fler medborgare får möjligheter att delta i,
påverka och granska besluten. Då politiska organ skall fatta beslut,
som innefattar allmänna lämplighetsbedömningar, fordras inte lika
detaljerade tillämpningsregler som när befogenheterna läggs på ad-
ministrativa organ (a.a. s 43).

Decentraliseringen av den offentliga verksamheten innebär en renodling av
den centrala myndighetens uppgifter. Deras uppgift blir i huvudsak att ta
tillvara nationella intressen och initiera reformer samt stödja utvecklingen
av den löpande verksamheten.

En viktig förutsättning för en ökad decentralisering av ansvaret för skol-
verksamheten till kommunal nivå är 70-talets kommunsammanslagnings-
reform som innebar större och mera bärkraftiga kommuner. Skatteut-
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jämningssystemet har också bidragit till en ökad ekonomisk bärkraft för
kommunerna, även om skillnaderna mellan olika kommuner vad gäller in-
vånarantal, geografisk storlek, ekonomiska och personella resurser etc. fort-
farande är ganska stora, konstaterar kommittén.

Ur politisk synpunkt motiveras decentraliseringssträvandena av framför
allt två skäl. Det första är att decentraliseringen är av vital betydelse för ut-
vecklingen av en levande demokrati genom att beslutsbefogenheter som flyt-
tas från central till regional eller lokal nivå förutsätts öka intresset för ett
vidgat medborgarinflytande i samhällsarbetet. Det andra skälet är att de-
centraliseringen bör skapa förutsättningar för en snabbare och smidigare
handläggning av ärenden. Samtidigt noterar kommittén att decentralise-
ringsmålet kan komma att stå i motsatsförhållande till ett annat angeläget
mål, nämligen kravet på en enhetlig rättstillämpning och lika tillgång till
samhällsservice.

En avvägning mellan dessa motstående intressen måste göras från fall
till fall (a.a. s 45).

Skoladministrativa kommittén konstaterar att decentralisering är ett poli-
tiskt mål, vilket har framkommit genom riksdagens markeringar om det
angelägna i att överföra beslutsfunktioner från central nivå till regionala och
lokala instanser. På samma gång påpekar kommittén att decentralisering inte
bara är ett mål i sig, utan också ett medel att nå andra angelägna mål som
t.ex. en bättre anpassning till lokala förhållanden, ökat medborgarinflytan-
de och större effektivitet.

Decentralisering kan därför inte ses som en överordnad princip. Den
bör i stället ses som ett viktigt mål, som en väsentlig strävan vilken
hela tiden får ställas i relation till andra strävanden och mål. Den
slutliga avvägningen måste ske från fall till fall (a.a. s 46).

Enligt skoladministrativa kommitténs uppfattning kan decentralisering bli
aktuell endast inom de områden där den kan förväntas leda till en lika bra
eller bättre måluppfyllelse jämfört med vad som åstadkoms inom den stat-
liga regleringen. Det framgår emellertid av kommitténs diskussion att stat-
lig reglering i sig inte garanterar likvärdighet.

Utgångspunkten för decentraliseringsarbetet på utbildningsområdet
måste vara att principen om en likvärdig utbildningsstandard skall
gälla. Även om principen f.n. gäller, pekar olika undersökningar på
att en likvärdig utbildningsstandard  inte uppnås. Det är därför vik-
tigt att skapa ökade  förutsättningar för att nå detta mål, vilket inne-
bär att de fastställda målen och riktlinjerna måste få ökad genom-
slagskraft i alla kommuner och skolor. Statsmakten måste sålunda ha
medel till sitt förfogande för att åstadkomma detta. Decentralisering
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av beslutsrätt till kommuner och enskilda befattningshavare eller
konferenser av anställda och elever kan vara ett sådant medel som i
vissa fall är det bästa för att förverkliga olika mål (a.a. s 48).

Kommittén betonar vikten av att en decentralisering i praktiken ska inne-
bära ett ökat ansvarstagande för skolstyrelsen men också för den enskilda
skolan. Det är de instanser och de personer som är direkt berörda i kom-
mun och på skolenhetsnivå som ska få ett ökat inflytande. Den lokala nivån
står för anknytningen till den lokala arbetsmarknaden och de lokala förhål-
landena, till personalens och elevernas engagemang, intressen och medbe-
stämmande. Den centrala nivån står för enhetlighet. Det är i spänningsfäl-
tet mellan dessa båda poler som skolutvecklingen måste äga rum. Därför
anser inte skoladministrativa kommittén att det är möjligt att åstadkomma
en för hela landet allmängiltig metod för decentralisering.

Decentraliseringsläget i grundskolan
Skoladministrativa kommittén konstaterar att det tack vare riksdagens be-
slut om skolans inre arbete, ett nytt statsbidragssystem och en ny läroplan
nu har skapats förutsättningar för en långtgående decentralisering. Syftet
med decentraliseringen av skolorganisationen har varit att man lokalt snab-
bare och bättre ska kunna hjälpa elever med svårigheter.

Regelstyrningen ersattes med en målstyrning, som avser en behovs-
inriktad resursfördelning. En utvärdering av SIA-reformen och det
nya statsbidragssystemet bör enligt vår uppfattning främst belysa hur
kommuner och skolor förverkligar detta ansvar och om ytterligare
insatser fordras, exempelvis i form av utbildning. Först därefter kan
det bli aktuellt att ytterligare öka det lokala ansvaret för grundsko-
lans organisation (SOU 1980:5, s 53).

Kommittén menar således att det inte behövs några ytterligare decentralise-
ringsåtgärder för grundskolans del. I stället bör arbetet inriktas på att an-
passa den statliga skoladministrationen till de decentraliseringsåtgärder som
redan är beslutade. Den traditionella skoladministrationen, som är förknip-
pad med myndighetsutövning och karaktäriseras av detaljreglering, kontroll
och administrativa beslutsfunktioner, har spelat ut sin roll. Nu behövs, mer
än tidigare, att skoladministrationen präglas av handledning, rådgivning och
stimulans för det lokala arbetet. För den centrala skoladministrationen fö-
reslår kommittén en  aktiv tillsyn, som innebär att tillsynsarbetet koncen-
treras till ledning och utveckling.

Tyngdpunkten  i den statliga skoladministrationens arbete ska läggas vid
överläggningar med skolstyrelser och skolledning samt vid skolbesök. Vid
dessa besök i kommuner och i skolor ska bl.a. arbetsplaner, utvärderingsre-
sultat och resursfördelning studeras och diskuteras. En viktig uppgift vid
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dessa besök i skolverksamheten blir att följa hur målet att stödja elever med
skolsvårigheter uppnås. Denna form av tillsyn ger samtidigt skoladminis-
trationen ett kunskapsunderlag som den kan använda i sitt FoU-arbete, ut-
värdering, läroplansarbete och fortbildning.

Vad gäller de statliga regionala organen, länsskolnämnderna, rekommen-
deras även deras verksamhet att förändras i samma riktning som skolöver-
styrelsens i och med att flera beslut decentraliseras till kommunerna. Såväl
centralt som regionalt kan antalet anställda minska vartefter uppgifter som
sammanhör med myndighetsutövning och detaljreglering minskar.

Sammanfattning av diskussionerna om
ansvarsfördelningen för skolan
Samtliga diskussioner om ansvarsfördelningen för skolan i länsskolnämnd-
utredningen, SSK-utredningen och skoladministrativa kommitténs utredning
uppehåller sig mycket vid frågan om ökad decentralisering. Denna diskus-
sion förs inte endast inom skolans område, den ska snarast ses som en mer
allmän viljeinriktning från statsmakternas sida som gäller för hela den of-
fentliga sektorn.

Utgångsläget är, som länsskolnämndutredningen konstaterar, en nära nog
hundraprocentig statlig styrning även om verksamhetsansvaret för grund-
skolan ligger på kommunnivå. I och med den noggrant utformade statliga
regleringen som bl.a. tar sig uttryck i villkor för erhållandet av statsbidrag
är det i praktiken staten som styr grundskolans organisation och verksam-
het. Det borde i sig kunna garantera ett enhetligt skolsystem och en likvär-
dig utbildningsstandard, men mycket talar för att så inte är fallet vad gäller
en likvärdig utbildningsstandard. SSK-utredningen påpekar att studieresul-
taten varierar mer inom kommunerna än mellan kommunerna, vilket indi-
kerar att den statliga styrningen, trots sin detaljrikedom, ändå är ett alltför
trubbigt instrument för att styra resurserna ner till skolenhetsnivå. Skolad-
ministrativa kommittén kommer till en liknande slutsats, när de skriver att
trots att principen om likvärdig utbildningsstandard gäller så pekar olika
undersökningar på att denna likvärdiga standard inte uppnås.

Vad är det då för typ av decentralisering som åsyftas? Det handlar till
övervägande del om en strävan att flytta beslut av administrativ karaktär
från central till regional nivå respektive från regional till lokal nivå, även
om SSK-utredningen i förlängningen kan tänka sig en mer omfattande ut-
läggning av driften för skolorna på kommunerna. När skoladministrativa
kommittén beskriver att det nu finns förutsättningar för ”långtgående de-
centralisering” hänvisar man t.ex. till det förändrade statsbidraget som inne-
bar en uppdelning av bidraget i basresurs och förstärkningsresurs. Basre-
sursen (antalet klasser/lärartjänster) fastställdes av länsskolnämnden med-
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an förstärkningsresursen (grupptimmar och speciallärartimmar) kunde för-
delas mellan kommunens skolor genom lokala beslut. En annan nyhet var
att kommunen kunde besluta om fördelningen av veckotimmar inom ett
stadium. T.ex. kunde två veckotimmar i engelska som dittills legat i åk 3 nu
fördelas till en veckotimme i åk 2 och en veckotimme i åk 3 i stället. Vad
som däremot inte är aktuellt att diskutera är regleringen av skolans anställ-
da personal, även om SSK-utredningen anger en möjlig kompromiss där den
statliga regleringen av tjänsterna bibehålls men  där samtliga tjänster till-
sätts av kommunen.

Nu introduceras också begreppet ”målstyrning”. Skoladministrativa
kommittén beskriver nuläget så att regelstyrningen har ersatts med en mål-
styrning. Av sammanhanget framgår att med målstyrning avses ”en behovs-
inriktad resursfördelning” men i övrigt uppmärksammas eller kommente-
ras inte målstyrningsbegreppet närmare.

Sammanfattningsvis anges skälen för decentralisering i huvudsak vara att
resurserna ska kunna styras till de elever som behöver dem bäst. En likvär-
dig utbildningsstandard innebär inte att alla skolor eller elever ska ha lika
mycket resurser. I stället ska den likvärdiga standarden uppnås genom att
skolorna får olika resurser för att kunna ge extra stöd till de elever som bäst
behöver det. Andra skäl är att minska administrationen och en växande
insikt om att hur detaljerade anvisningar man än ger så går det inte att regel-
vägen täcka in alla verklighetens varianter. Som politiska mål för ökad de-
centralisering anges ett ökat engagemang från medborgarna och kortare
beslutsvägar.

Min uppfattning är att det är de administrativa, och inte de politiska,
motiveringarna som står i fokus för de tre utredningarnas överväganden.
Skoladministrativa kommittén ställer sig mest avvaktande i decentralise-
ringsdiskussionen. En decentraliseringsåtgärd måste ”avgöras från fall till
fall” eller ”ha samma grad av måluppfyllelse” som på närmast högre nivå.
Den skoladministrativa kommittén anser för övrigt att grundskolan inte
behöver någon ytterligare decentralisering för närvarande.

Tillsynen över skolorna anses utgöra en viktig funktion men lösningarna
varierar. Länsskolnämndutredningen föreslår en ny regional tillsynsfunktion
och menar att länsskolnämnden därmed kan läggas ner. Skoladministrativa
kommittén föreslår också en aktiv tillsyn men genom länsskolnämndernas
försorg. Tyngdpunkten för tillsynen ska läggas på ledning och utveckling,
och den statliga skoladministrationen ska i ökad utsträckning koncentrera
sig på handledning, rådgivning och stimulans.
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Samtida samhällsprocesser
I januari 1971 håller den nya enkammarriksdagen sitt första sammanträde.
Flera genomgripande reformer träder i kraft under 70-talets början. En stor
skatteomläggning genomförs, vars främsta syfte är att ge låginkomsttagare
en högre levnadsstandard. Samtidigt införs individuell beskattning av arbets-
inkomst (Krönika, 1988).

Under samma år införs den nya gymnasieskolan med uppdelning i yrkes-
skola, fackskola och gymnasium. Städerna avskaffas som begrepp och an-
talet kommuner kommer att bli färre i och med den beslutade kommunsam-
manslagningen som genomförs under första hälften av 70-talet. (a.a.)

I oktober 1973 beslutar staterna kring Persiska viken att höja råoljepri-
set med 17 procent och i december samma år lägger regeringen fram ett kris-
paket på energiområdet. Bensinransonering införs, medan industrins tillgång
till energi prioriteras för att trygga sysselsättningen (a.a.)

Mot mitten av 70-talet kommer kärvare signaler från statens sida. I rap-
porten ”Sveriges ekonomi 1975–1980” presenterar finansminister Gunnar
Sträng ett ganska dystert framtidsperspektiv. Enligt finansministern måste
konsumenterna börja dra åt svångremmen eftersom svenskarna har levt över
sina tillgångar och landets utlandsskuld har börjat öka betänkligt. Enligt
budskapet i rapporten finns det inte längre något utrymme för dyra refor-
mer eller några större löneökningar. I stället måste industriinvesteringar och
export öka (a.a.).

De fördelar som Sverige haft genom att stå utanför andra världskriget är
vid 1960-talets slut inhämtade, enligt Arvidsson et al. (1994). Bland de åter-
hämtade respektive unga industristater som rycker fram märks Tyskland och
Japan men också länder med snabbt expanderande ekonomier som Sydko-
rea, Hongkong, Taiwan och Singapore. Inriktningen i dessa länder är till stor
del lagd på högteknologisk produktion, vilket får konsekvenser även för
Sveriges möjligheter att hävda sig på världsmarknaden. Ett av de tydligaste
tecknen på att nya villkor håller på att etableras för den svenska industrin
är företagets Facits öde. Efter att i decennier ha varit världsledande inom
sitt affärsområde, mekaniska skriv – och räknemaskiner, försvann deras
marknad i ett slag när de obegripligt små och snabba elektroniska produk-
terna gjorde entré. Dock inte genom Facits försorg, utan via utländska kon-
kurrenter. Förutom den ökande konkurrensen kom också 70-talets oljekri-
ser att påverka utvecklingen för den svenska industrin.

Det stora expansionsområdet under denna period är inte i första hand
industrin utan den offentliga sektorn. Välfärdspolitiken kräver utbyggnad
av den offentliga servicen, vilket innebär en betydande ökning av antalet an-
ställda. Även bostads- och byggnadssektorn stimuleras. Mot slutet av 70-
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talet passerar Kommunalarbetarförbundet Metallarbetarförbundet som
största enskilda fackförbund inom LO. Den offentliga sektorns framväxt
sker utan alltför stora motsättningar mellan olika politiska partier, men när
den väl är etablerad uppstår i stället en ny skiljelinje: den mellan dem som
är beroende av den offentliga sektorn och dem som är beroende av indu-
strin och exportmarknaden (a.a.)

Olsson (1997) beskriver utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet,
som förutom utbildningen är det stora offentliga projektet, i termer av en
närmast total offentlig kontroll mot slutet av 1970-talet. Utmärkande för
den hälsopolitiska diskursen är en inriktning mot utbyggnad, institutioner,
organisation, bemanning, utbildning och reglering av verksamheten.

Grundläggande värderingar

Individens roll
Det individuella perspektivet är klart uttalat i SIA-utredningen, men det sker
utifrån vissa bestämda utgångspunkter. Skolan ska uppmärksamma det
unika hos varje elev och utgå från varje elevs speciella förutsättningar. Re-
surserna ska inte fördelas lika. För att få en likvärdig undervisningssitua-
tion krävs särskilda insatser för elever som fått olika typer av svårigheter i
skolarbetet. Såväl orsakerna till elevernas problem som lösningen på dem
står att finna i den omgivande miljön, i hemmet och i skolan. Skolan ska
tillämpa arbetsmetoder och förhållningssätt som underlättar och förebyg-
ger och hela skolmiljön ska erbjuda skilda aktiviteter så att elevernas olika
behov kan tillgodoses.

Trots den starka betoningen på individualisering i elevsyn och undervis-
ning tar utredningen ändå bestämt avstånd från det som de betecknar som
skolans benägenhet att se elevernas svårigheter som individuella problem.
Motivationsproblemet, för det är runt denna fråga som diskussionen foku-
seras (”Hur ska skolan motivera lågpresterande elever till bättre resultat?”)
måste behandlas från en generell utgångspunkt menar utredningen. Genom
att på olika sätt positivt påverka alla elevers studiesituation ska skolan i
möjligaste mån förebygga uppkomsten av svårigheter och bristande studie-
motivation.

Ett problemorienterat arbete fordrar därför en friare resursanvänd-
ning och en ökad utbildning och medvetenhet hos dem som arbetar i
skolan om svårigheternas bakgrund och om skilda arbetsformers
betydelse (SOU 1974:53, s 227).
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Även om åtgärdsprogrammen ska kunna upprättas för att främja utveck-
lingen för enskilda individer påpekar utredningen att samtidigt

är det uppenbart, att de åtgärdsprogram som utarbetas i samband
med skolsvårigheter inte kan riktas mot en enskild individ i skol-
miljön för att anpassa denne till krav från omgivningen. Det gäller
mera att utveckla relationerna mellan individerna i samspelspro-
cessen, inte minst genom påverkan av de förutsättningar under vilka
man arbetar (a.a. s 352).

Utredningen betraktar huvudsakligen individen som ett resultat av sin mil-
jö; vill skolan uppnå förändringar hos individen måste således i första hand
miljön förändras.

Samhällets behov av sammanhållning
Eleverna ska få en likvärdig utbildningsstandard oberoende av var i landet
de bor. Innebörden av detta tolkar SSK-utredningen så att samtliga elever
ska kunna tillägna sig baskunskaper och grundläggande färdigheter i sko-
lan. Detta ska vara en grundläggande rättighet för alla.

SSK-utredningen konstaterar att differensen mellan olika studieresultat
är större inom den enskilda kommunen än mellan kommunerna i landet,
varför ansträngningarna att styra resurserna till de elever som har det säm-
sta utgångsläget måste göras inom kommunen. De statliga bidragen har varit
alltför schabloniserade för att nå en sådan precision, menar utredningen.
Målet om en sammanhållen utbildning på grundskolenivå, där alla ska ges
så lika förutsättningar som möjligt genom olika insatser och resurssatsning-
ar, är tydligt. Syftet är att ”minska spännvidden i skolan” (SOU 1978:65,
s 54). Risken för bristande enhetlighet och likvärdighet betraktas av utred-
ningen som en av de största nackdelarna med en kommunaliserad driftsform
av skolan.

SIA-utredningen poängterar att till skolans allmänna mål hör att utveck-
la elevernas ansvarskänsla och förmåga till samarbete, att främja deras ut-
veckling till harmoniska människor. Redan av direktiven framgår att ut-
gångspunkten för kommitténs förslag till pedagogiska förändringar är att
skolan ska utgöra ett organisatoriskt sammanhållet system som motverkar
social åtskillnad och ökar förståelsen människor emellan. Skolan måste bli
bättre på att ge eleverna en medborgerlig fostran, menar utredningen. En
ökad elevmedverkan i planeringsarbetet och ett ökat ansvarstagande inom
skolans arbetsmiljö ska stärka denna fostran. Skolans roll som en samman-
hållande länk i samhället betonas starkt, både i utgångspunkter och förslag.

Verksamheten måste därför arrangeras så, att eleven hela tiden har
möjlighet att uppleva hur den egna förmågan utvecklas i en gemen-
skap med andra, där han känner sig accepterad och uppskattad. Om
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skolan på detta sätt förmår möta elevernas skilda motiv, tillfredsstäl-
ler den därmed också ett övergripande behov av trygghet (SOU
1974:53, s 300).

Utredningens slutsats blir att det inte är den enskilde eleven som ska anpas-
sa sig till skolans mönster utan skolan som ska sätta sig in i elevernas språk-
mönster och lära känna deras sociala miljö:

Skolan måste hos alla elever söka bibehålla respekten för deras egen
sociala identitet och ge dem upplevelsen att erfarenheterna från den
egna miljön är betydelsefulla i skolan. Om läraren kan anknyta till
dessa erfarenheter i sin undervisning skapas också möjlighet för alla
elever att generalisera utifrån de upplevelser man har i skolan (a.a.
s 314).

Samhällets behov av kvalificering av arbetskraft
Hela utredningsarbetet i de här refererade fyra undersökningarna är ur peda-
gogisk synvinkel koncentrerat till frågan om hur alla elever ska kunna till-
godogöra sig utbildningen på ett så bra sätt som möjligt. Vilken utbildning,
eller avsikten med utbildningen, berörs knappast och i den mån den kom-
menteras är det utbildningens roll för att skapa goda samhällsmedborgare
snarare än utbildningens roll för arbetskraftskvalificering som diskuteras.

Forskningens roll för utveckling av skola och samhälle
SSK-utredningen stöder sig på aktuell forskning i sin diskussion om en änd-
rad ansvarsfördelning. Rubriker som ”Skolans sociala differentiering”, ”So-
cioekonomisk struktur och studievägar” och ”Socioekonomisk struktur och
skolprestationer” antyder att det är sociologiska forskningsresultat som står
i centrum för utredningens intresse.

Genom internationell och svensk forskning försöker SSK-utredningen få
svar på frågor som om elever med vissa bestämda studieförutsättningar på-
verkas av den socioekonomiska statusen på den skola de går i eller om de-
ras resultat blir ungefär desamma oberoende av i ’vilken sorts skola’ de får
sin utbildning. Forskningsresultaten, som byggde på olika statistiska beräk-
ningar av kunskapsprestationer, kunde inte visa att skolan i sig hade någon
avgörande effekt för elevernas prestationer. Andra faktorer vägde tyngre,
men utredningen varnar för ett resonemang utifrån forskningsresultaten  om
”att skolan inte gör någon skillnad”. I stället blir utredningens slutsats att
eleverna uppnår sin kompetens genom ett komplicerat samspel mellan upp-
växtmiljö och skola.

Den pedagogiska forskningen tillmäts stor betydelse i SIA-utredningen.
Till den får då också räknas delar av sociologisk och psykologisk forskning.
Utredningen tog fram flera egna rapporter under arbetets gång. Dessutom
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publicerades flera studier som utförts på uppdrag av utredningen som rap-
porter inom vetenskapliga institutioner. Men det är inte främst den egna
försöks- och forskningsverksamheten som betonar sambandet mellan forsk-
ning och utveckling. Det handlar mera om ett förhållningssätt som genom-
syrar hela utredningen. I direktiven föreskrivs att utredarna ska använda sig
av tillgängliga forskningsresultat inom området och i utredningens resone-
rande delar hänvisas flitigt till svensk och internationell forskning som un-
derlag för förslag till åtgärder. Framför allt får forskningsresultat en fram-
trädande roll för belysning av frågeställningar som effekten av specialunder-
visning, socialt relaterade svårigheter, elevmotivation och studieavbrott.
Angående orsakerna till studieavbrott skriver t.ex. SIA-utredningen:

Men senare års forskning kring vilka faktorer som bestämmer skol-
prestationer tycks ganska övertygande peka mot de sociala bak-
grundsfaktorernas tyngd. De mest uppmärksammade vetenskapliga
bidragen till denna syn utgörs av Coleman-rapporten i USA (Cole-
man 1996) och Plowden-rapporten i England (1967). Torsten Husén
har med bl.a. svenskt material som grund påvisat samma förhållande
i en OECD-rapport (1972) (SOU 1974:53, s 505).10

Vetenskapen spelar också en betydande roll för att förutsäga vilka inlär-
ningsmetoder som är effektiva:

Inlärningen blir mera effektiv om målet är anpassat efter elevens be-
hov och förutsättningar. I gällande läroplaner har detta förhållande
beaktats. Genom den moderna undervisningsteknologin har hithö-
rande frågor kommit att ägnas ökad uppmärksamhet. Ett enligt vissa
regler preciserat mål betraktas som en första förutsättning för effek-
tiv inlärning (a.a. s 302).

Den rådande synen på ansvar och styrning

En retorisk decentralisering
I den värdebas som diskursen ”lutar sig mot” ingår en mycket stark tro på
miljöns betydelse för individens förmåga. Borta är resonemangen om olika
sorters, och olika grader av, begåvningar från tidigare beskrivning av värde-
basen. Om bara eleven får rätt sorts stimulans, miljö, uppmuntran och moti-
vation så kan eleven också visa upp ett bra resultat. För att klara detta måste
skolverksamheten också bedrivas utanför klassrummet och ta hjälp av an-
dra sektorer inom det kommunala utbudet, som t.ex. fritids- och kulturför-
valtningens verksamhet.

Denna uppfattning kan sammanfattas med ordet helhetssyn. Denna hel-
hetssyn talar för en starkare lokal styrning av skolan. Genom ett ökat lo-
kalt ansvar kan resurserna skräddarsys nästan efter den enskilde elevens
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behov, eller åtminstone efter de enskilda skolenheternas behov. Dessutom
kan resurserna samordnas och samutnyttjas med andra kommunala verk-
samheter och med den lokala föreningsverksamheten. Ytterligare ett inslag
i helhetssynen är SIA-utredningens inriktning mot ett ökat åtagande från
skolans sida att bedriva fritidsverksamhet före och efter skoldagen. Detta
för att tillgodose behovet av tillsyn på grund av båda föräldrarnas förvärvs-
arbete. De statliga och kommunala åtagandena tangerar varandra således
allt mera.

En fortsatt tydlig värdering är också samhällets behov av en sammanhål-
len skola. Det är viktigt att alla undervisas inom samma skolorganisation i
sammanhållna klasser och skolan måste bli bättre på att ge en medborgerlig
fostran. Detta är det överordnade målet och för att garantera att det hålls i
fokus krävs en stark central styrning.

Mellan dessa till synes motsatta poler, den starka betoningen av indivi-
dens behov och rätt till en utvecklande miljö samt betoningen av samhällets
behov av enhetlighet och likvärdighet, pendlar diskursen för skolans ansvar
och styrning. Därför uppstår också den kluvna inställningen att man strä-
var mot, och talar om, en decentralisering av besluten samtidigt som den
statliga kontrollen av skolans resurser och verksamhet är mycket stark. För-
klaringen till detta tudelade förhållningssätt är att skolan inte har förmått
att leva upp till de målsättningar som  uttryckts på nationell nivå. Alla elev-
er lyckas inte, och trivs inte, i skolan. Detta löses alldeles uppenbart inte
med flera statliga regler och därför står hoppet till kommunerna och ett ökat
lokalt engagemang. Genom en ökad lokal styrning av skolans  resurser och
en ökad samverkan med andra samhällsinsatser ska eleverna få ett bättre
stöd. Decentraliseringen motiveras till stor del av kraven att förbättra situ-
ationen för elever som möter svårigheter i skolarbetet.

Diskursen förespråkar decentralisering, och frågan blir därmed i vilken
utsträckning som ansvaret för skolan ska decentraliseras. Utgångsläget är
att styrningen i realiteten präglas av en stark centralisering. Diskussionen
pendlar mellan ställningstagande för ett reellt kommunalt driftsansvar till
att decentraliseringen redan drivits tillräckligt långt. En gemensam uppfatt-
ning om vilken innebörd begreppet decentralisering ska ges saknas. Därför
kan decentraliseringen främst karaktäriseras som ’retorisk’ – den förordas
samfällt men viljan till förverkligande varierar.
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Noter
1 Resultatet av denna debatt blev tillsättandet av pedagogiska nämnden som hade
en rådgivande funktion till skolöverstyrelsen när det gällde att värdera SÖ:s utveck-
lingsarbete (SOU 1992:94, s 39). Pedagogiska nämnden inrättades 1971. Den be-
stod av politiker och forskare och dess uppgift var att bereda ärenden som rörde
pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive utvärdering av skolverk-
samheten. 1981 avvecklades nämnden med motiveringen att FoU-frågorna inte
borde behandlas separat inom SÖ (Richardson 1994).
2 1970 tillsatte dåvarande chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Ingvar
Carlsson, en utredning om skolans inre arbete – den s.k. SIA-utredningen. Utred-
ningen bestod av sju sakkunniga och arbetade under ordförandeskap av skolöver-
styrelsens generaldirektör Jonas Orring.

När slutbetänkandet överlämnades i juli 1974 bestod kommittén av följande leda-
möter: generaldirektör Jonas Orring (ordf.), sekreterare Carin Beckius, ledamöterna
av riksdagens första kammare Thorsten Larsson, Alvar Mårtensson och Gunnar
Richardson, ledamoten av riksdagens andra kammare Britt Mogård och fil kand
Levi Svenningsson. Huvudsekreterare var Sven-Åke Johansson.
3 Proposition 1968:129. Angående revidering av läroplan för grundskolan.
4 De sakkunniga i utredningen ska bl.a. pröva:
– om de särskilda insatser som gjorts för elever med studiesvårigheter har hjälpt
dessa elever att få behållning av sin skolgång. Arbetet avser främst pedagogiska frå-
gor och utredarna ska utnyttja resultat från det forsknings- och utvecklingsarbete
som bedrivits inom området. Utredningen får också möjlighet att hos Kungl Maj:t
begära medel för att initiera egna undersökningar

– den enskilde lärarens situation. Eftersom lärarens uppgift i allt mindre grad blir
att vara ämnesspecialist och i allt högre grad blir inriktat på att skapa bästa möjliga
studiesituation för varje elev genom handledning och en gradvis breddning av elev-
ens intresseområde måste den förändrade lärarrollen fokuseras. ”Ju mer den indivi-
dualiserade undervisningen betonas, desto större vikt måste man tillmäta lärarens
roll” (SOU 1974:53, s 67). Lärarens arbetsförhållanden, arbetsmiljö och personal-
vård ska uppmärksammas av utredningen. Lärarutbildningen hanteras parallellt i
två andra utredningar

– hur hem- och skolmiljön på bästa sätt ska kunna samverka för att elevernas skol-
situation ska bli så bra som möjligt. Även barns och ungdomars fritidsmiljö ska
behandlas utifrån perspektivet att den har betydelse för skolarbetet. Skolbarnens
fritid behandlas samtidigt i Barnstugeutredningen som tillsattes 1968

– hur ett fastare samarbete mellan skola och socialvård kan hjälpa elever med olika
former av sociala handikapp i de fall där de pedagogiska insatserna inte räcker till
utan elevens hela levnadsmiljö måste beaktas. Här ska också skolans elevvård, dess
arbetsformer och resultat, behandlas. I detta sammanhang ska utredningen upp-
märksamma de resultat som den sociala forskningen kommit fram till inom detta
område
5 I SIA-utredningen refereras till: Maslow, Abraham H (1954): Motivation and
Personality. New York: Harper & Row.
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6 I SIA-utredningen refereras till: Bernstein, B.1965: A Socio-linguistic Approach to
Social Learning. I: Penguin Survey of the Social Sciences. Ed. Gould J.

– 1970: A Critique of the Concept of ’Compensatory Education’. I: Education for
Democracy. Ed. Rubinstein, D & Stoneman, C.
7 Genom beslut den 13 november 1970 tillsatte chefen för utbildningsdepartementet
en utredning med sju sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om länsskolnämnd-
organisationen. Kommittén avlämnade sitt betänkande i september 1973 och hade
då följande sammansättning: kommunalrådet Gösta Fagerberg, ordförande, lands-
tingsman Sven Eric Nordin, nuvarande direktör i Svenska Kommunförbundet Sune
Eriksson, landstingsrådet Hilding Färm, dåvarande skolstyrelseordförande Arvid
Jonsson, skoldirektör Lennart Orehag samt skolrådet Arne Sönnerlind. Till sekre-
terare i utredningen utsågs bitr skoldirektör Lars Höglind.
8 Utredningen om Skolan, staten och kommunerna (SSK-utredningen) tillsattes i
september 1972 av chefen för utbildningsdepartementet. Vid avgivandet av utred-
ningens slutbetänkande 1978 bestod utredningen av följande ledamöter: statssekre-
terare Anders Arfwedson, ordförande, riksdagsman Lennart Andersson, riksdags-
man Åke Gillström, riksdagsman Kerstin Göthberg, internationella sekreteraren
Urban Karlsson, direktör Sten-Sture Landström, riksdagsman Hans Nyhage, fru
Maj-Britt Olsson, överdirektör Lennart Orehag och skolinspektör Bert Stålhammar.
Huvudsekreterare var Stina Nicklasson. Min referens gäller slutbetänkandet Sko-
lan. En förändrad ansvarsfördelning (SOU 1978:65). Inom SSK-utredningen har föl-
jande delbetänkande lämnats:

Skolan, staten och kommunerna (SOU 1974:36)

Huvudmannaskapet för specialskolan och särskolan (SOU 1975:6)

Individen och skolan  (1975:9)

Skolans ekonomi (SOU 1976:10)

Vid tillsättningen avsåg utredningens arbete grundskolan, gymnasieskolan, sär-
skolan och specialskolan, men när gymnasieutredningen tillsattes 1976 kom den att
överta den del av utredningen som berörde gymnasieskolan och omsorgskommittén
arbetade vidare med de frågor som berörde special- och särskola.
9  I december 1978 tillkallade statsrådet Rodhe en kommitté för att göra en översyn
av den statliga skoladministrationen. När kommittén i januari 1980 redovisade sitt
arbete till statsrådet Mogård hade den följande sammansättning: statssekreterare
Anders Arfwedson, ordförande, utredningssekreterare Carl Tomas Edam, riksdags-
man Claes Elmstedt, direktör Sten-Sture Landström, överdirektör Lennart Orehag
och överlantmätare Bo Turesson. Huvudsekreterare var Bror Lukkari.
10 De i citatet nämnda referenserna är:

Coleman. J. 1966: Equality of Educational Oppurtunity. DC: US. Office of
Education. Washington.

The Plowden Report. Children and their Primary Schools. A report of the Central
Advisory Council for Education (England), II: Research and Surveys. London 1967.

Husén. T. 1972: Social Background and Educational Career. OECD-rapport. Paris.
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KAPITEL 8

Samverkan och delaktighet
I början av 80-talet tillsätts en kommitté med uppdrag att belysa frågan om
samverkan mellan förskola och skola1. Avsikten med betänkandet är att

bidra till en intressant diskussion, där även remissinstansernas upp-
fattning kan ligga till grund för framtida beslut (SOU 1985:22, s 4).

Kommittébetänkandet fick titeln ”Förskola – skola”.
Under 70-talet hade riksdagen fattat ett flertal beslut om sociala och pe-

dagogiska insatser för barn. Två stora utredningar kom att påverka för-
skolans respektive skolans organisation, mål och innehåll, nämligen 1968
års Barnstugeutredning2 samt SIA-utredningen3. Den särskilda lagen om
förskoleverksamhet som antogs 1975 ersattes av en barnomsorgslag 1977
som i sin tur inordnades som en del i socialtjänstlagen 1979. Förskollärar-
utbildningen fick under slutet av 70-talet en ny utformning.

För skolans del hade SIA-besluten medfört en decentralisering av beslu-
ten rörande skolans organisation och innehåll. 1978 infördes ett nytt stats-
bidragssystem som innebar en något friare resursanvändning för kommu-
nerna. Samma år kom också utredningen om en ny lärarutbildning4 och
1982 fick skolan en ny läroplan, Lgr 80.

Under 70-talet kom samhällsdiskussionen i mycket att handla om barn-
omsorgens kvantitativa aspekter. ’Ropen skalla – daghem åt alla’ blev en
känd slogan från demonstrationstågen. Innehållet i förskolans verksamhet
skulle lösa sig av sig själv, med utgångspunkt från Barnstugeutredningen.
Vid 80-talets början aktualiserades emellertid en diskussion om de yngre
barnens tillvaro i förskola och skola. Rapporter kom om en ökad oro bland
barnen i förskola och på lågstadiet. I förskola – skolautredningen citeras en
rapport från Sveriges Lärarförbund från 1981:

Fler elever är idag ’omogna, stressade, oroliga, okoncentrerade, ag-
gressiva, överstimulerade och har liten uthållighet’ säger man i rap-
porten (SOU:1985:22, s 14).

Förskola – skola-utredningen anser att de yngre barnens situation långt ifrån
är tillfredsställande och menar att det har bidragit till en ökad debatt om
förskolans och skolans roll i samhället. Den konstaterar också att Barnstuge-
utredningen och SIA-utredningen inte har aktualiserat frågeställningar som
rör gränserna mellan förskola och skola och att de båda utredningarna inte
har utgått från ett gemensamt pedagogiskt och sociologiskt teoriunderlag
vilket hindrar en helhetssyn för de båda verksamheterna.
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När kommittén presenterar sitt betänkande 1985 ingår förskola och skola
i två separata förvaltningar och regleras inom olika lagstiftningsområden:

– skolans läroplan fastställs av riksdagen och statsbidragssystemet skall bi-
dra till att garantera en jämlik utbildningsstandard. Skolöverstyrelsen och
länsskolnämnderna är tillsynsmyndighet och utövar den statliga styrningen

– förskolans arbetsplaner utvecklas inom socialtjänstens tradition med om-
sorg som en viktig faktor och innehållet fastställs på lokal nivå i socialnämn-
den. Statsbidragen utgår till daghem och familjedaghem. Det statliga infly-
tandet utövas genom rådgivning från Socialstyrelsen.

Utvecklingspsykologi och utvecklingsekologi
Förskola – skolakommittén tecknar en bakgrundsanalys om barns utveck-
ling ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och om barns uppväxtbeting-
elser med hjälp av socialisationsteori. Inom utvecklingspsykologins s.k.
stadieteorier har varje fas sin utvecklingsproblematik.

Vilka möjligheter barnet har i förhållande till miljöbetingelserna, att
bearbeta, träna, öva, lära in eller handskas med det fasspecifika inne-
hållet är då avgörande för vad som händer i nästa steg med utlöpare
till de därpå kommande. Faserna kan inte forceras, d.v.s. barnet kan
inte eller ska inte påskyndas i sin utveckling (SOU 1985:22, s 49).

Piaget och E.H. Erikson är två forskare som utredningen hänvisar till, och
som båda utgår från ett stadietänkande. Piaget’s teori betonar den tanke-
mässiga utvecklingen medan Eriksons teori primärt behandlar den sociala
och känslomässiga utvecklingen. Kommittén betonar dock att det inte är de
utvecklingspsykologiska rönen som står i centrum för deras intresse. I stäl-
let vill förskola – skolakommittén lyfta fram den utvecklingsekologiska teo-
rin, socialisationspocesser och forskningsresultat om barns situation i bör-
jan av 80-talet som väsentliga inslag.

Den utvecklingsekologiska diskussionen baseras på en teori av U. Bron-
fenbrenner. Hans utgångspunkt var att det utvecklingspsykologiska synsät-
tet med det enskilda barnet i centrum för en begränsad närmiljö inte var
tillräckligt för att skildra barnens uppväxtbetingelser. Perspektivet måste
vidgas till att också innefatta ett samhällsperspektiv. Barnets närmiljöer i
form av familj, förskola och skola benämns microsystem. Bronfenbrenner
har framför allt påpekat vilken betydelse som relationerna mellan barnets
olika microsystem har för barnets utveckling. Dessutom påverkas barnet
indirekt av förhållanden som föräldrarnas arbetsförhållanden, ekonomiska
förhållanden, tillgång till hälso- och sjukvård etc, s.k. exosystem.
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Tyngdpunkten på begreppet utveckling i det utvecklingsekologiska
perspektivet ligger på vad barnet självt uppfattar av direkta och indi-
rekta budskap, roll och relationer, vad det attraheras av, tänker på,
önskar, är rädd för osv., och hur detta förändras hos barnet som en
funktion av de miljöer det direkt och indirekt har kontakt med och
hur dessa samspelar. Själva utbudet av miljöer spelar också roll. Det
är helt avgörande att förstå, att det är barnets egen uppfattning som
avgör hur och vad det tar in av miljöinflytelserna. Den processen har
mycket litet att göra med en objektiv bedömning av miljöns kvalitet
(a.a. s 58).

Enligt ett utvecklingsekologiskt tänkande är t.ex. det bråkiga och okoncen-
trerade barnet, eller ett barns skolprestationer, resultatet av effekten av en
mängd samverkande faktorer i barnets närmiljö samt i samspelet mellan
dessa miljöer. Det är genom att etablera kontakter mellan dessa för barnet
viktiga miljöer som vuxna bättre kan förstå barnet som en sammansatt per-
sonlighet präglad av närmiljöerna.

Socialisationsprocessen
Förskola – skolakommittén fortsätter med att behandla socialisationspro-
cessen i en människas liv d.v.s. den process genom vilket ett barn växer in i
sitt samhälle. För att tydliggöra bilden av hur barnets verklighet kan se ut
tar kommittén hjälp av statistik. Här sammanfattar jag endast kort de sta-
tistikuppgifter som får tjäna som bakgrund till att beskriva barnens tillvaro
under början av 80-talet.

Nativiteten är låg under 80-talets första år jämfört med mitten av 60-ta-
let. År 1982 föds 92 000 barn, att jämföra med årskullarna från 1960-talets
mitt då det föddes ca 123 000 barn per år. Utredningen drar paralleller till
30-talet och jämför med födelsesiffran vid 30-talets mitt som låg på 85 000
barn, vilket då gav upphov till diskussionen om krisen i befolkningsfrågan.

En alltmer påtaglig separationsfrekvens i äktenskapen och nya samboen-
dekombinationer uppmärksammas också, liksom att föräldrarnas egen skol-
utbildning spelar stor roll för eleverna studie- och yrkesval. Boendeförhål-
landena syns vara goda, någon trångboddhet är det i de flesta fall inte frå-
gan om, men samtidigt konstateras att utvecklingen på bostadsmarknaden
har inneburit successivt stigande hyror. Tillsammans med stigande levnads-
omkostnader och en begynnande arbetslöshet för framför allt ungdomar och
kvinnor med låg utbildning talades det om en ”nyfattigdom”. I september
1983 redovisar Stockholms kommuns utrednings- och statistikkontor att
över 30 procent av socialbidragstagarna antingen har heltids- eller deltids-
arbete men att deras löner inte räcker till att täcka de nödvändigaste utgif-
terna.
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År 1977 har 60 % av barnen samboende föräldrar med förvärvsarbete,
men det är endast 17 % som har två heltidsarbetande föräldrar. Det vanli-
gaste mönstret är att fadern har heltidsarbete och modern deltidsarbete.
Mödrarna sköter merparten av hemarbetet även om båda föräldrarna arbe-
tar heltid.

Inköp och disk synes vara de sysslor männen mest frekvent ändå
ställde upp på. Könsrollsmönstret som förmedlas till yngre genera-
tionen är seglivat gammalmodigt (SOU 1985:22, s 64).

Den kommunala barnomsorgen utnyttjas mycket olika. Det finns en tydlig
social snedfördelning5. Av LO-medlemmarnas barn i förskoleåldern har
37 % plats i daghem och familjedaghem. För barn till TCO-medlemmar är
motsvarande siffra 51 % och för SACO:s medlemmar 71 %.

Utredningen uppmärksammar också barnens massmedievanor. TV är det
massmedium som utnyttjas flitigast. Mest tittar barnen i tio- till tolvårsål-
dern. De tillbringar i snitt två och en halv timme per dag framför TV:n. Hur
detta kan tänkas påverka barnets utveckling har kommittén inget svar på,
eftersom det inte finns någon forskning inom området. I stället förs i utred-
ningen ett mer allmänt resonemang utifrån de tidigare refererade utgångs-
punkterna om utvecklingsstadier och socialisation.

…följande kan tjäna som ett observandum. TV-upplevelserna inne-
bär att barnet passivt tar emot mediets ord och bilder utan att be-
höva anstränga sig mentalt för att tänka och omvandla tanken till ord
i en aktiv process. Det är alltså passiv inlärning i en period som skulle
vara särskilt aktiv ifråga om språkinlärning och begreppsbildning,
och som uttalat kan ifrågasättas när barn ser på TV timme efter
timme och dag efter dag (a.a. s 68)

Med den betoning som utredningen lagt vid socialisationsprocessen får alla
dessa fakta en innebörd för barnet: föräldrarnas separationer innebär att
barnets närmaste miljö förändras, de låga födelsetalen innebär färre syskon
osv. På samma sätt påverkas barnets uppväxt av boendet, utemiljön, mass-
media och föräldrarnas ekonomi och utbildning.

En ökad samverkan mellan förskola och skola
Förskola – skolakommittén menar att ur ett pedagogiskt perspektiv är det
barns relationer till andra människor och till den fysiska miljön som är av-
görande. Intresset är fokuserat till vad som påverkar barn och vilken påver-
kan som är önskvärd utifrån individens behov och samhällets förutsättning-
ar. Kommitténs tankegångar om en ökad samverkan mellan förskola och
skola går i korthet ut på följande:
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– socialtjänstlagens och skollagens målformuleringar bör kompletteras med
identiska målskrivningar för förskola och skola.

– innehållet i förskolan och skolan bör betraktas som en helhet. Förskol-
ans pedagogiska arbete utgör en bas för skolan och förskolans arbetssätt
bör följas upp mer konsekvent på lågstadiet och efter hand tillföras nya in-
fallsvinklar allt eftersom barnens utveckling medger detta

– behovet av ett gemensamt yrkesspråk för personal inom förskola och sko-
la bör beaktas inom grundutbildning och fortbildning

– organisation och personella resurser ska ses som pedagogiska instrument
för att främja barnens utveckling. Förskolegrupperna bör inriktas på att
både anpassas till syskongruppsprincipen och till mer utvecklingsmässigt
sammanhållna grupper för att tillgodose barnen pedagogiskt. Lågstadiets
organisation bör utvecklas i fråga om mer stadieövergripande undervisning
med det enskilda barnets utveckling som utgångspunkt

– barn i behov av särskilt stöd bör uppmärksammas så tidigt som möjligt
och resurser sättas in i förskolan

– barnomsorgens verksamhetsområden är eftersatta ur forskningssynpunkt.
Det är därför angeläget att utbilda forskare med en grundutbildning och en
yrkeserfarenhet från förskolan. För detta behövs inrättande av högskolekur-
ser som kvalificerar för inträde till forskarutbildning.

Decentralisering som en aspekt av demokratifrågan
Inom arbetet i 1983 års demokratiberedning utarbetades ett särskilt förslag
i syfte att öka elevernas och föräldrarnas inflytande i skolan6. Ett inflytande
som enligt direktiven ”skall samspela med personalinflytandet och avvägas
med hänsyn till den styrning som skolstyrelsen och i förekommande fall
lokala organ skall fullgöra” (SOU 1985:30, s 86). Arbetsgruppen inom be-
redningen lämnade sitt betänkande 1985 med titeln Skola för delaktighet.
Förslaget har huvudsakligen två syften, dels att öka elevernas och föräld-
rarnas medverkan, delaktighet och ansvar i skolan och dels att belysa hur
demokratins grundläggande principer, värderingar och olika former kan ges
en mer framträdande roll i undervisningen.

Lgr 80 – en ny läroplan i flera avseenden
Arbetsgruppen framhåller att den nya läroplanen, Lgr 80, på flera viktiga
punkter bryter mot tidigare läroplaner – sett ur ett inflytandeperspektiv.

Lgr 80 understryker en samhälls- och människosyn där både barn och
vuxna förutsätts vara aktiva, skapande, kunskapssökande och villiga
att ta och ge ansvar (SOU 1985:30, s 10).
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Detta synsätt får konsekvenser för skolans innehåll och arbetssätt. I läro-
planen föreslås att skolorna inrättar arbetsenheter d.v.s. grupper där de
vuxna samarbetar och därmed också blir ett viktigt föredöme för eleverna i
praktisk demokrati. Arbetsenheterna ska kunna utvecklas till ”en liten sko-
la inom den större skolans ram” (a.a. s 10) och utgöra en naturlig enhet för
planering, utläggning av teman och överenskommelser om elevernas egna
ansvarsområden och egna insatser i miljön. Denna pedagogiska planering
ska formuleras i en arbetsplan. Arbetsplanen ska sedan utgöra utgångspunk-
ten för utvärderingen. Utvärderingen ska ske på flera nivåer: klass, arbets-
enhet, rektorsområde och kommun.

Lgr 80 betonar elevernas aktiva medverkan både i skolarbetet och i ut-
formandet av skolans miljö. Även föräldrarnas roll kommer att förändras.
Föräldrarna ska kunna utnyttjas som en aktiv resurs i skolan såväl i under-
visningen som i den övriga verksamheten. Föräldrarnas yrkeserfarenhet,
kunskaper och speciella intressen ska på ett bättre sätt tas tillvara i skolan.

Målstyrning
Arbetsgruppen anser att skolan nu har övergått ”från detaljstyrning till mål-
styrning”. Enligt arbetsgruppen började ”man” under 70-talet mer och mer
inse att detaljstyrning ibland var ett hinder för den lokala utvecklingen.

Riksdagens beslut 1976 på grundval av SIA-utredningens förslag blev
en vändpunkt. Statsbidragssystemet omformades och förenklades.
Kommunerna fick större inflytande över hur skolan skall organise-
ras. Förstärkningsresursen gav t.ex. en betydande lokal frihet att av-
göra hur individuella insatser skall prioriteras liksom rätten att inom
givna ramar fördela ämnen och tid inom vart och ett av de olika sta-
dierna. Skolorna ålades att göra tolkningar och prioriteringar i form
av lokala arbetsplaner. Det som förut var givet genom regler eller
beslut utanför skolan måste man nu ta ställning till mot bakgrund av
lokala förhållanden (SOU 1985:30, s 11–12).

De övergripande målen för skolan läggs fast på en central nivå för att ga-
rantera en likvärdig utbildning i landet. Utan att närmare analysera begrep-
pet anser arbetsgruppen att skolan nu verkar i ett system med målstyrning,
där en självklar konsekvens blir att verksamheten måste utvärderas. En
annan konsekvens blir att delaktigheten för personal och brukare får förut-
sättningar att öka.

Vår slutsats är att övergången till ett målstyrt, decentraliserat skol-
system, ny läroplan för grundskolan och det pågående försöks- och
utvecklingsarbetet för att reformera gymnasieskolan, ger ett stort,
ännu outnyttjat handlingsutrymme för medverkan, delaktighet och
ansvar i skolans inre arbete för både elever och föräldrar (a.a. s 14).
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Arbetsgruppen anser att det dittills endast är en grupp i skolan, personalen,
som fått ökat inflytande medan nya vägar måste sökas för att också öka
elevernas och föräldrarnas medverkan och ansvar. Bland annat måste före-
ställningen att det råder ett motsatsförhållande mellan kunskapsinhämtan-
de och demokratiska arbetsformer bearbetas. Enligt arbetsgruppens mening
är kunskaper och inflytande ömsesidigt beroende av varandra och förstär-
ker varandra.

Skolstyrelserna får en annan roll än tidigare. I takt med att detaljregle-
ringen inom verksamhetens olika delar tas bort ankommer det i stället på
skolstyrelserna att tolka och analysera målen i de beslut som tas på natio-
nell nivå för att sedan formulera de mål och ambitioner som ska gälla i den
egna kommunen, inom vars ramar kommunens skolor ska verka. Demo-
kratiberedningen vill att skollagstiftningen i framtiden utformas som en ram-
lag, eftersom den anser att nuvarande detaljregler hämmar skolans möjlig-
heter att utvecklas och anpassas efter lokala förhållanden.

En demokratisk skola
Demokratiberedningens arbetsgrupp tror inte att centralt utfärdade regler
om inflytande i sig leder till ett ökat elev- och föräldrainflytande.

Vi anser att grunden till en demokratisk skola är det sätt på vilket
man bedriver undervisningen och hur man väljer att organisera skol-
vardagen. Demokrati förutsätter agerande i grupp och samspel med
andra människor. Först i ett system där planering, genomförande och
uppföljning av hela skolvardagen till stor del sker under gemensamt
ansvar kan skolan utvecklas till en demokratisk förebild (SOU
1985:30, s 27).

Dialog blir ett nyckelbegrepp i ett styrsystem präglat av decentralisering och
målstyrning. Skolstyrelsens mål och ambitioner ska komma till uttryck i
skolornas lokala arbetsplaner, som sedan ska utvärderas. Utvärderingsre-
sultatet ska ligga till grund för kommande planering. Allt detta förutsätter
en kontinuerlig dialog mellan olika grupper i skolans verksamhet, en dialog
som måste föras på lokal nivå mellan berörda parter.

Arbetsgruppen tar avstånd från lokala beslutande organ som bestyrelser
och skolnämnder. ”En målstyrd skola skall på styrelsenivå endast bestå av
politiskt utsedda ledamöter”(a.a.s 28). Eftersom skolan är en angelägenhet
för hela samhället bör den också i likhet med övriga samhällsverksamheter
styras via politiskt valda organ. Däremot förordar gruppen ”självförvalt-
ning” som en idé som stämmer väl överens med intentionerna i Lgr 80.

Grunden är en tilltro till människors förmåga att utöva självkontroll
om de får vara med och formulera egna regler och tilldelas ansvar
(a.a. s 43).
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Av betänkandet framgår att självförvaltning ses som en naturlig följd av
målstyrningen. Beslutsbefogenheter och genomförande av verksamhet reg-
leras via ett ömsesidigt avtal mellan skolstyrelse och respektive rektorsom-
råde.

I avtalet förpliktar sig elever/personal att sköta skolans angelägenhe-
ter inom vissa områden. Skolstyrelsen förpliktar sig att överlåta visst
beslutsansvar och ge organisatoriska och ekonomiska förutsättningar.
Självförvaltningen innebär alltså både rättigheter och skyldigheter. De
ömsesidiga förpliktelserna sätter igång en viktig social och demokra-
tisk process. Varje år återkommer en diskussion om skolans sätt att
fungera, där såväl elever som lärare deltar (a.a.).

Någon rektor förekommer inte i diskussionen om självförvaltning. Självför-
valtningen förutsätts fungera genom ett direkt avtal mellan skolstyrelse och
skolor i ett rektorsområde. Hur inflytandeformerna för personal och elever
ska se ut på den enskilda skolenheten, och vem som ska uttrycka skolans
åsikt, framgår inte närmare av betänkandet. I stället vill arbetsgruppen att
formerna för inflytande ska få variera utifrån lokala förutsättningar och där-
för bör dessa former fastställas på lokal nivå i dialog mellan brukare och
beslutsfattare.

Demokratiberedningens arbetsgrupp ser föreningsmedverkan, bildandet
av skolföreningar och utveckling av skolkooperativ som en del i skolans
pedagogiska verksamhet och uppmanar skolstyrelserna att stimulera denna
typ av verksamhetsområden bl.a. genom att låta all personal delta i gemen-
sam fortbildning kring dessa frågor. I betänkandet betonas vikten av att skol-
styrelsen delegerar beslut så långt ut till brukarna som möjligt, till förvalt-
ningsråd, föreningar och kooperativ.

Samtida samhällsprocesser
Civildepartementet inrättades åter 1983. Från och med 1974 hade civil-
departementet ersatts av ett kommundepartement. Det nya civildepartemen-
tets viktigaste uppgift blev att förnya den offentliga sektorn utifrån princi-
perna valfrihet, demokrati, effektivitet och kvalitet. Dessutom skulle depar-
tementet verka för en minskad byråkrati och bättre service (Nationalency-
klopedin, 1990).

Att tala om en förnyelse, och inte en utbyggnad, av den offentliga sek-
torn vittnar om ett brott mot tidigare inriktning. Anders Mellbourn skriver
under rubriken ”Välfärdsstaten ifrågasatt” att 1980-talets idédebatt främst
har kommit att handla om välfärdsstatens kris och alternativ till ”det star-
ka samhället”. Denna kris, menar artikelförfattaren, motsägs av forsknings-
rapporten Välfärd i förändring7 från 1984 som visar att levnadsvillkoren i
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Sverige har förbättrats under åren 1968–1981. Bostadsstandarden har höjts,
liksom den disponibla inkomsten. Samtidigt har inflytandet över den egna
arbetsplatsen förstärkts. Men i den sociala/politiska debatten är bilden en
annan. Där skildras i stället en välfärdsstat som har vuxit till en anonym
och byråkratisk samhällsapparat.

I det centraliserade och samtidigt både ostyrliga och överreglerade
systemet hittar aldrig medborgaren fram till någon människa som kan
erbjuda de tjänster välfärdssamhället skall erbjuda (Mellbourn 1985,
s 154).

Välfärdsstaten har utvecklats snabbt och såväl antalet förvaltningsorgan
som antalet tjänstemän har mångdubblats på några årtionden. Frågor som
huruvida den offentliga sektorn vuxit sig alltför stor för att i längden kunna
finansieras, eller kunna styras av politikerna, eller kunna ge bra service åt
den enskilde medborgaren, märks i debatten. Från socialdemokraternas sida
talas det mycket om att bekämpa byråkratin och att förenkla regelsystemet.
För den ambitionen blir decentralisering ett viktigt redskap. De borgerliga
politikerna talar mer om behovet av en minskad offentlig sektor och om
privatisering av verksamheter inom statligt företagande, utbildning och vård
(a.a.). Civildepartementets uppdrag att förnya den offentliga sektorn bl.a.
utifrån principen om valfrihet (se ovan) kan ses som ett socialdemokratiskt
alternativ till alltmer högljudda privatiseringskrav. Valfrihet och profilering
blir sålunda aktuella begrepp även inom utbildningssektorn.

1984 och 1985 sker en tydlig förändring av socialdemokraternas
politik: val av skola och profilering accepteras och framställs t.o.m.
som en naturlig följd av tidigare socialdemokratisk politik (Schüller-
qvist 1995, s 87).

Under andra hälften av 80-talet och under hela 90-talet förs en intensiv dis-
kussion om friskolor. Valfrihetsdiskussionen kom att koncentreras till ett val
mellan friskolor och kommunala skolor. (Jag återkommer till diskussionen
om friskolor i slutet av nästa kapitel).

Richardson (1994) beskriver 1980-talets senare del som en period präg-
lad av överhettning på arbetsmarknaden med kraftiga företagsvinster och
stigande börskurser och fastighetsvärden. Till den tidsandan som detta ska-
pade hör också

mer spektakulära inslag i den ’yuppie-kultur’ med dess ’finansvalpar’
och andra ’lyxlirare’ som florerade i storstäderna (a.a. s 93)

Det sker alltså en ganska tydlig omsvängning i samhällsdebatten och ’sam-
hällets villkor’ från och med mitten av 80-talet. Det innebär att de utred-
ningar som refererats till i detta kapitel, och som påbörjade sitt arbete 1980
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respektive 1983, fick avsluta sitt arbete i ett delvis förändrat samhällskli-
mat jämfört med de diskussioner och värderingar som var aktuella när de
tillsattes.

Grundläggande värderingar

Individens roll
I sitt förslag till den kompletterande, för förskola och skola gemensamma,
målformuleringen uttrycker förskola – skolakommittén sin syn på den en-
skilda individen/barnet/eleven:

Skolan skall som ett led i ett livslångt lärande skapa förutsättningar
som bidrar till och stödjer varje individs möjligheter att i samspel med
andra fullt utveckla sina resurser. Strävan skall vara att medvetande-
göra och frigöra den emotionella, intellektuella, manuella och sociala
kapacitet, som skapar möjligheter till självförverkligande och som
utgör en viktig förutsättning för social gemenskap (SOU 1985:22,
s 299).

Individen har ett antal medfödda förutsättningar som med rätt stimulans,
med rätt samspel vid rätta tidpunkter kan utvecklas maximalt. Det är bar-
nets omgivning, i form av föräldrar, förskola, skola och samhället i stort som
har ansvaret för att denna utveckling sker på ett så bra sätt som möjligt.

Även om den utvecklingspsykologiska kunskapen utgör en grund för be-
tänkandet är det socialisationsprocessen och utvecklingsekologin d.v.s. sam-
spelet med den omgivande miljön som står i centrum för kommitténs intres-
se, och det är där de ser möjligheterna för de enskilda individerna. Utred-
ningen konstaterar att Sverige har en lång tradition att använda utvecklings-
psykologisk kunskap för att ”lösa alla de slag av pedagogiska problem” (a.a.
s 31), men att det under slutet av 70-talet växt fram en ökad medvetenhet
om att den pedagogiska verksamheten också måste belysas ur en sociolo-
gisk synvinkel eftersom den är en del av vårt samhälle.

Genom redovisningen av statistiska data som t.ex. olika fackliga organi-
sationers utnyttjande av samhällets barnomsorg blir ojämlikheten mellan
olika socialgrupper tydlig. De barn som skulle behöva den offentliga barn-
omsorgen bäst får minst tillgång till den. Tanken är att brister i barnets
omedelbara närmiljö bör kompenseras med en tidig samhällsinsats i form
av stimulerande och kompenserande barnomsorg, förskola och skola.

Decentraliseringen av vissa beslut till den lokala nivån har, enligt Demo-
kratiberedningens arbetsgrupp, skapat förutsättningar för ett ökat elevin-
flytande. Att de sakkunniga i arbetsgruppen anser att det nu är dags att ut-
veckla denna möjlighet till inflytande är tydligt. Däremot är det inte lika
tydligt om de talar om eleven som individ eller eleverna som grupp. Min
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uppfattning är ändå att den sistnämnda tolkningen dominerar. När arbets-
gruppen talar om ”eleverna” i betänkandet är det som regel i plural och
implicit framgår det att det är ’eleverna i klassen’ eller ’eleverna på skolan’
eller andra former av elevkollektiv som avses.

Vi vill stärka elevernas rätt till inflytande över sin egen arbetssitua-
tion på alla nivåer i skolan – inte bara i förhållande till skolledningen
utan också till enskilda lärare och övrig personal (SOU 1985:30 s 77).

Det finns flera exempel i betänkandet som visar att det är elevkollektivets
inflytande, snarare än den enskilde individens, som är av intresse:

Vi föreslår därför att rektor, lärare och övrig personal skall samråda
med eleverna före beslut i frågor som har stor betydelse för eleverna.
Eleverna skall dessutom ha initiativrätt att begära samråd i för dem
viktiga frågor.

Vi vill också att skolan underlättar elevernas möjligheter att organi-
sera sig. Det finns ett demokratiskt värde i att elever engagerar sig
och försöker ta ansvar för sin egen och sina kamraters arbetssitua-
tion (a.a. s 27–28).

Samhällets behov av sammanhållning
Att ett betänkande skrivet inom Demokratiberedningens ram har en stark
koppling till samhällets utveckling och behov är väl närmast en självklar-
het. Inflytandefrågorna i skolan knyts till tanken om ”ett levande medbor-
garskap i ett demokratiskt samhälle” (SOU 1985:30, s 80). Personalens
delaktighet är redan reglerad genom medbestämmandelagen. Nu gäller det
att utveckla barns och ungas tilltro till att ta ansvar och kunna påverka.
Även om också föräldrarnas möjligheter till inflytande tas upp är det elev-
inflytandet som sätts i förgrunden. Det handlar nu inte bara om elevinfly-
tande i formella samrådsorgan utan mycket mera om ett demokratiskt för-
hållningssätt med möjlighet till inflytande från elevernas sida i den dagliga
undervisningssituationen. Delaktighet är ett nyckelbegrepp. I kapitlet ”Un-
dervisning i demokrati”8 beskrivs den demokratisyn som förknippas med
delaktighet och medborgarskap, en demokratisyn som också genomsyrar
betänkandets syn på demokratifrågorna i stort inom skolans verksamhets-
områden.

Omkring 1970 återuppväcktes den demokratisyn som grundar sig på
delaktighet. Nu i nya former som betonar medbestämmanderätt i
samhälle och arbetsliv. Den hade från början tagit form efter 1945
men gick förlorad genom övertron på vetenskapen. De enskilda män-
niskornas deltagande i beslutsfattande sattes nu i centrum. Av cen-
tralt intresse är här kravet på ekonomisk demokrati (a.a. s 64).
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Betoningen på undervisningens innehåll är väsentlig. ”Undervisningen i varje
ämne måste sättas in i sitt samhälleliga sammanhang” (a.a. s 65). Vidare
bör undervisningstiden inom ”de traditionellt medborgerligt och politiskt
bildande” ämnena få ett större utrymme i skolans timplan. Innehållet i den-
na undervisning bör lyfta fram de underliggande konflikter och den kamp
mellan olika intressen som utgör grunden för de politiska processer som
leder fram till politiska/demokratiska överenskommelser och beslut.

Det är samhällets behov av aktiva och ansvarstagande medborgare – ett
medborgarskap som bygger på tilltron till ”ett aktivt lokalt folkstyre” (a.a.
s 80) som markeras. Förskola – skolakommittén betonar också barnets och
elevens roll som blivande samhällsmedborgare.

 Arbetet i skolan syftar till att ge en beredskap för självständigt ställ-
ningstagande och handlande liksom en medveten personlig livsupp-
fattning. Innehåll och arbetssätt skall utformas så att det främjar
kreativitet och bidrar till kulturell medvetenhet. …Sammantaget skall
skolans insatser stärka människans förmåga att påverka och leva i
ett föränderligt samhälle (SOU 1955:22, s 299).

Skolans verksamhet skall stärka den enskilde individen så att hon/han kan
fatta självständiga beslut i samhälleliga och personliga frågor. Individen ska
stimuleras till att utnyttja sin kapacitet och kreativitet för att kunna ta vara
på samhällets utbud vad gäller t.ex. kulturella aktiviteter och utifrån en trygg
plattform kunna möta samhällets förändringar.

Samhällets behov av kvalificering av arbetskraft
Med förskola – skolakommitténs uppdrag att främst diskutera verksamhet
för barn mellan ca. fem och åtta år blir samhällets behov av kvalificering av
arbetskraft inte så närvarande i diskussionen. Kommittén använder sig dock
av uttrycket ”livslångt lärande”. Det har knappast aktualiserats i tidigare
utredningar om utbildning så här kan man nog tala om ett ’trendbrott’. Det
livslånga lärandet bygger på tanken om en (snabb) och kontinuerlig sam-
hällsutveckling som innebär att samhällsmedborgarens utbildning inte räck-
er för ett helt yrkesliv. I stället måste den vuxne ständigt ”lära nytt” anting-
en inom det egna yrkesområdet eller inom ett nytt verksamhetsområde.
Kommittén har dock inte gått närmare in på uttrycket för, eller behovet av,
ett livslångt lärande.

Arbetsmarknadssituationen skymtar också förbi i kommitténs resone-
mang om ändrad skolpliktsålder, där utredningen anser att en sänkt ålder
för skolstarten måste innebära en tioårig skolplikt för att inte späda på
arbetslösheten ytterligare genom att femtonåringar kommer ut på arbets-
marknaden.

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28152



153

Forskningens roll för utveckling av skola och samhälle
Förskola – skolakommittén arbetade under ekonomiska restriktioner. För-
slagen fick inte ge upphov till några merkostnader inom sitt verksamhets-
område och de kommunalekonomiska konsekvenserna skulle övervägas
noga, dessutom skulle kommittén ”bedriva sitt arbete skyndsamt”. Mot den
bakgrunden fanns det inget utrymme för kommittén att bedriva egen för-
söksverksamhet eller att initiera någon forskning. Kommittén konstaterar
att det var först under 1970-talet som forsknings- och utvecklingsarbete
kring samverkan mellan förskola och skola kom till stånd. Förskolefrågor-
na aktualiserades i Sverige genom Barnstugeutredningen, men förskoleverk-
samheten fick också internationell uppmärksamhet, bl.a. publicerade OECD
åtta rapporter om förskolefostran under slutet av 1970-talet. Genom SIA-
utredningen, som underströk skolans socialiserande funktion, gavs närma-
re förutsättningar för en gemensam pedagogisk grundsyn för förskolan och
skolan.

Förskola – skolakommittén intresserade sig särskilt för ”en annan och
ny typ av forskning”. En forskning om barns tänkande och inlärningsfunk-
tioner som utgår från barnen själva, deras utvecklingsmekanismer och möj-
ligheter till utveckling före och kring skolstarten. En sådan forskning be-
drevs sedan början av 70-talet vid pedagogiska institutionen i Göteborg
inom INOM-gruppen (Inlärning, Omvärldsuppfattning). Utgångspunkten
för forskargruppens arbete är att inlärning är en aktivitet som pågår hos
individen själv och som successivt leder till en förändring av individens sätt
att tolka företeelser och händelser i vår omvärld.

Av största intresse för innehålls- och metoddiskussion i förskola och
skola är I. Pramlings doktorsavhandling ’The childs conception of
learning’ (1983), en kvalitativ analys som gjorts för att spåra var i
utvecklingsgången barn blir medvetna om att de kan lära sig något
och att beskriva de kvalitativt olika former som barns föreställningar
om inlärning har (SOU 1985:22, s 126).

Resultaten av denna forskning visar enligt kommittén att kunskaper för barn
inte kan frikopplas från en grundläggande aktivitet men att förskolan och
skolan inte konsekvent utnyttjar denna kunskapssyn. Förskolan inriktar sig
t.ex. på att utveckla barnen i en stimulerande, men ostrukturerad, miljö där
själva inlärningsansvaret i hög grad vilar på barnen själva eller lämnas åt
slumpen.
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Den rådande synen på ansvar och styrning

En deltagarstyrd decentralisering
Ska man försöka att i koncentrat beskriva den värdebas som präglar dessa
båda statliga utredningar, som båda presenterade sina resultat 1985, så får
det bli i termer av helhetssyn och delaktighet.

Förskola – skolakommitténs beredningsförslag innebär en konkret upp-
följning av tidigare tankegångar om behovet av att se till barnets hela miljö
under dagen respektive under uppväxtåren. Förskola och skola ska samver-
ka nära varandra för att på bästa sätt utgöra en sammanhängande och sti-
mulerande inlärningsmiljö för barnet. Inom detta synsätt introduceras ’den
röda tråden’ som kom att bli ett återkommande inslag i skoldiskussionen,
även om den oftast var tämligen tilltrasslad. Den röda tråden är en metafor
för att det ska finnas en gemensam grundsyn och en gemensam utvecklings-
tanke i förhållningssätt och pedagogisk inriktning från förskolan och vida-
re upp igenom hela skolsystemet. Som framgår implicit i förskola – skola-
kommitténs beredningstext är det dock inte självklart vems helhetssyn som
ska gälla – är det förskolans eller skolans tradition som ska prägla pedago-
giken för de yngre barnen? Den ökade betoningen av betydelsen av nära
samverkan mellan förskola och skola innebär att skolan förs ytterligare ett
steg närmare det kommunala ansvarsområdet, eftersom förskolan såväl till
innehåll som till organisation är ett kommunalt ansvar.

Betoningen på demokratisering konkretiseras till en träning i att, i sam-
verkan med andra grupper, påverka och fatta beslut som rör den egna skol-
verksamheten. Dialog och delaktighet betonas. Beslut ska delegeras så långt
ut i organisationen och så nära ”brukarna” som möjligt. För att ytterligare
öka delaktigheten uppmuntras föreningsinitiativ, förvaltningsråd och ko-
operativ inom skolverksamheten.

Sammantaget ger denna grundsyn ytterligare belägg för en ökad decen-
tralisering. Ett närmande mellan förskola och skola talar samtidigt för ett
ökat kommunalt inflytande över skolan eftersom en statlig detaljreglering
av skolans verksamhet kan försvåra ett sådant samarbete. För att i ökad
utsträckning kunna engagera medborgarna, elever/ föräldrar och personal,
i för dem så angelägna och närliggande verksamheter som t.ex. skolverksam-
heten så krävs det också att det finns ett utrymme att ha ett reellt inflytande
över. En förutsättning är att ’fältet är öppet’ för att kunna påverka och
omdana efter lokala behov. Därmed har också detaljregleringen spelat ut
sin roll. I en demokratisk skola är idealet att allt som bestäms centralt är
rätten till samråd. Verksamhetens organisation och innehåll ska sedan tillå-
tas att växa fram i samverkan mellan de berörda. Decentraliseringen moti-
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veras av ett ökat medborgarinflytande och en ökad samverkan mellan de
olika stadierna i barns och ungdomars utbildning för alla barn. Det handlar
inte längre i första hand om att på ett bättre sätt stötta elever i behov av
särskilt stöd utan att ge alla barn en inlärningsmiljö som präglas av en ge-
mensam grundsyn och ett aktivt medinflytande.

Diskursens förskjutning inträffar ungefär samtidigt som beredningarnas
resultat presenteras (se Schüllerqvist 1995). Framför allt demokratibered-
ningens arbetsgrupps tankar i form av demokrati på kollektivets grund ut-
manas av en demokratisyn med individuella förtecken. Englund (1995) be-
nämner denna förskjutning i synen på skolans funktion som en rörelse från
”public good” till ”private good” vilket medför

en förskjutning av skolans funktion där den centrala tanken på den
kollektivt medborgarförberedande skolan, i betydelsen av allas ge-
mensamma förberedelse för ett aktivt samhällsdeltagande, försvagas
till förmån för familjebaserade och/eller individuella projekt (Englund
1995 s 17).
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Noter
1 Förskola – skolakommittén tillsattes i december 1980 av statsrådet Mogård. Vid
avlämnandet av betänkandet i juni 1985 till statsrådet Göransson bestod kommit-
tén av följande ledamöter: kommunalrådet Göran Persson, ordförande, riksdags-
ledamot Kerstin Göthberg, riksdagsledamot Birgitta Rydle, riksdagsledamot Lin-
néa Hörlén, kommunalrådet Alf Höglund, fil. dr. lektorn Birgitta Gran, rektor Kaj
Björk och sektionschefen Karl-Axel Johansson. Till sekreterare förordnades sekre-
teraren i Svenska kommunförbundet Randolph Norberg och fil.dr. Gertrud Schyl-
Bjurman.
2 SOU 1972:26 och 27. Förskolan. Del I och II.
3 SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö.
4 1974 års lärarutbildningsutredning LUT, (SOU 1978:86).
5 LO:s rapport nr. 5, 1985. ”LO-medlemmar i välfärden”.
6 I maj 1983 bemyndigade regeringen chefen för civildepartementet, Bo Holmberg,
att tillkalla en beredning för att utreda den kommunala demokratin och brukar-
inflytande. Genom ett tilläggsdirektiv 1984 fick beredningen också ett uppdrag att
utarbeta förslag som ”syftar till att öka elevernas och föräldrarnas medverkan, del-
aktighet och ansvar i skolan”. Den 16 juli 1984 tillsattes därför en särskild arbets-
grupp inom beredningen för att utreda ett sådant förslag. Arbetsgruppen bestod av
ledamoten i demokratiberedningen landstingsrådet Gunnel Färm, ledamoten i demo-
kratiberedningen kommunalrådet Sven Lindgren, riksdagsledamoten Larz Johans-
son, kommunalrådet Marita Bengtsson, sakkunnige Johnny Nilsson och utredaren
Mats Ahnlund.
7 Erikson, Robert & Åberg, Rune, red (1984): Välfärd i förändring: levnadsvillkor
i Sverige 1968–1981. Stockholm: Institutet för social forskning.
8 Utredningens text i detta kapitel bygger huvudsakligen på följande rapport:
Englund, Tomas (1985): Skolan och demokratin. Arbetsrapporter från Pedagogiska
institutionen, 108. Uppsala universitet.
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KAPITEL 9

Balansen mellan centralt och lokalt
Under åttiotalet går skoldiskussionerna i decentraliseringens tecken. Utred-
ningarna om skolans verksamhet och organisation, länsskolnämndutred-
ningen, SSK-utredningen och SIA-utredningen pekade alla mot samma håll:
ett ökat lokalt ansvar. I beredningarnas efterföljd fattade riksdagen beslut
om ett nytt statsbidragssystem och en ny läroplan för grundskolan. I ett in-
ledningsanförande till ett symposium som ägde rum 1984 betecknar skolö-
verstyrelsens generaldirektör Lennart Orehag dessa reformer som genom-
förts för grundskolans del som effekterna av en ”ganska långtgående de-
centralisering”. Detta symposium med ett femtiotal inbjudna forskare och
företrädare för skolöverstyrelsen, länsskolnämnderna och kommunerna får
här representera den diskussion som på olika nivåer fördes i  ’Skol-Sverige’
under 1980-talet. De inbjudna forskarna kom i första hand från statsveten-
skapliga och företagsekonomiska institutioner eftersom dessa discipliner
hade utvecklat metoder och teorier för beslutsprocesser och styrningsmek-
anismer – forskningsinriktningar som skolöverstyrelsen bedömt vara lämp-
liga för de frågeställningar som den ville ha belyst. Symposiets huvudsyfte
var att ge deltagarna möjlighet att resonera om hur ”vi tillsammans på bäs-
ta sätt skall kunna utvärdera decentraliseringen och dess effekter och därtill
möta kommande ytterligare decentraliseringsåtgärder med en bättre bered-
skap” (Wennås 1984 s 9). Att decentraliseringsreformerna skulle fortsätta
stod klart redan i början av decenniet. Orehag avslutar sitt anförande med
följande framtidsvy – och farhåga:

Decentraliseringen har säkerligen inte kommit för att stanna – utan
för att fortgå. Och jag är övertygad om att den rymmer flera möjlig-
heter än problem, och att den är en av vägarna till en vitalare demo-
krati, också för skolans del. Det vill jag klart deklarera. Men jag vill
samtidigt framhålla att det är SÖ:s skyldighet att analysera de pro-
blem som möjligtvis kan uppstå så att skolan i tid kan undvika even-
tuella faror och risker, inte minst för principerna om ett enhetligt
skolsystem och en likvärdig utbildningsstandard över hela landet (a.a.
s 10).

Lane (1984) diskuterar decentraliseringsbegreppet och dess relevans för
skolan. Han menar att frågan om huvudmannaskap inte är särskilt vital för
skolans del, eftersom skolan redan är en kommunal angelägenhet. Den vä-
sentliga problemställningen är i stället i vilken utsträckning som kommu-
nen skall vara bunden av centrala eller statliga direktiv d.v.s. hur makt och
auktoritet, styrning och kontroll skall beskrivas.
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Experternas utredning
I budgetpropositionen 1985/86 anmälde statsrådet Bengt Göransson att han
avsåg att initiera en utredning rörande styrningen av skolan. Beredningen
av frågan skulle behandlas i två steg. Först ska ett antal experter analysera
ämnesområdet, referera till relevant forskning och formulera de viktigaste
frågeställningarna med fokus på grundskolan. Därefter ska en beredning till-
sättas med uppdrag att utarbeta ett underlag för en proposition till riksda-
gen. Grunden för beredningens arbete ska utgöras av den analys som exper-
terna kommit fram till i steg ett. Under våren 1986 utsågs tre sakkunniga
för att inom utbildningsdepartementet ansvara för beredningsarbetets för-
sta steg1 (Du Rietz et al.1987).

Många goda skäl för en översyn av skolans styrning
Expertgruppen redovisar en lång rad anledningar till att det har tagits ett
initiativ till ett beredningsarbete om skolans ansvarsfördelning och styrning.
Dels finns det en allmän strävan från statens och kommunernas sida att
decentralisera ansvar och befogenheter för att förenkla och effektivisera
förvaltningen. Detta innebär att styrningen samtidigt rör sig i riktning från
regelstyrning mot ökad målstyrning. Dels finns det mer skolspecifika anled-
ningar. Forskning och utvärdering har visat att de politiska intentionerna
för skolområdet inte har slagit igenom ute i verksamheten. Den behovsstyr-
da resursen, som är 80-talets tecken på ökad decentralisering och målstyr-
ning, har inte fått avsedd effekt. Det finns också tecken på att målen inte är
tillräckligt kända, eller tillräckligt accepterade, på skolorna för att kunna
fylla en funktion som styrinstrument. Den decentralisering av beslut som
genomförts har väckt frågor om elevernas rättssäkerhet och den likvärdiga
utbildningsstandarden. Dessutom ställer den ekonomiska åtstramningen
krav på besparingar och prioriteringar som medför att de organisatoriska
och ekonomiska styrsystemen behöver ses över (Du Rietz et al.1987).

Decentraliseringens för- och nackdelar
Decentralisering är ett nyckelbegrepp i diskussionerna om ett förändrat styr-
system för skolområdet. Expertgruppen redovisar flera fördelar med en de-
centraliserad styrning utifrån internationell samhällsvetenskaplig litteratur.

Decentraliseringen kan enligt Du Rietz et al. (1987) ge en ökad delaktig-
het både i besluts- och genomförandeprocessen. Detta kan i sin tur leda till
en större tilltro till beslutens riktighet och ett större samförstånd om beslu-
tens innehåll. När beslut om åtgärder fattas nära verksamheten ökar också
möjligheten till lokal anpassning, vilket i sig förväntas ge upphov till nyska-
pande idéer om hur verksamheten kan anpassas och utvecklas. Dessutom
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kan ett ökat ansvar långt ut i organisationen stärka samarbetet inom orga-
nisationen eftersom decentraliseringen förutsätter samarbete och goda kom-
munikationer på det lokala planet. Slutligen kan effektiviteten öka genom
att de centrala förvaltningarnas uppgifter och storlek kan minska i takt med
att befogenheterna förs ut till lokala enheter.

Mot dessa decentraliseringens möjligheter ställer också expertutredning-
en upp en motbild (a.a.). Den pekar på att det inte alls är säkert att decen-
traliseringen slår igenom i verksamheten på det sätt som politikerna avsett
d.v.s. att det inte blir något ökat inflytande för de som närmast berörs av
verksamheten, lokala politiker, personal och medborgare. Kommunernas
sinsemellan mycket olika storlek är en faktor som påverkar decentralisering-
ens effekter. Vidare har tidigare erfarenhet och forskning visat att en för-
skjutning av befogenheter ut mot periferin inte alltid följts av en verklig
maktförskjutning utåt i organisationen. Tvärtom finns det tecken på att
decentraliseringen i form av  kommundelsnämnder kan ge upphov till en
centralistisk motkraft t.ex. genom en central ekonomisk styrning som till
och med kan minska den handlingsfrihet som tidigare fanns för lokala or-
gan.

En central fråga för utredningen är hur långt decentraliseringen kan dri-
vas utan att samtidigt hota riksdagens mål om en likvärdig utbildningsstan-
dard av hög kvalitet över landet. Både decentralisering och likvärdighet kan
ses som delmål mot det samhällspolitiska målet om social, ekonomisk och
kulturell jämlikhet. Expertgruppens övervägande resulterar i att principen
om den likvärdiga utbildningsstandarden bör ha företräde framför decen-
traliseringsmålet i händelse av målkonflikter mellan dessa båda mål. Utifrån
tidigare riksdagsbeslut om att riksdag och regering ska fastställa skolverk-
samhetens mål, riktlinjer och huvudsakliga innehåll drar gruppen slutsat-
sen att det är genomförandet av verksamheten som kan decentraliseras, vil-
ket i och för sig inte är en nyhet eftersom genomförandeansvaret i stort re-
dan ligger hos kommunerna. Däremot kan det diskuteras hur långt ut i or-
ganisationen som befogenheterna ska flyttas. För att decentraliseringens
fördelar ska kunna tas tillvara föreslår gruppen att ansvar för skolans drift
och verksamhet skall kunna flyttas ut till skolenhetsnivå (a.a.).

Statsbidragets vara eller inte vara
Expertgruppen ägnar relativt stort utrymme åt att belysa den ekonomiska
styrningens dilemma i ett alltmer decentraliserat system. Den stora frågan
är om statsbidraget ska fördelas per elev – som SSK-utredningen föreslagit
– eller per basresurs enligt det system som redan tillämpas.

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28159



160

SSK-utredningens förslag går ut på ett totalt kommunalt driftsansvar för
skolan där även de statligt reglerade tjänsterna blir kommunaliserade. Verk-
samheten finansieras via statsbidrag per elev som inte reglerar skolans
organisation eller binder anslagen till vissa kostnader (SOU 1978:65).
Expertgruppen menar att utifrån förutsättningen om det totala driftsan-
svaret så är det också rimligt med ett elevbaserat anslag, i den mån det under
sådana omständigheter är rimligt med några specialdestinerade driftsbidrag
över huvud taget.

Experterna ifrågasätter dock statens entusiasm inför ett sådant frikopp-
lande av bidraget från skolans organisation. Det skulle innebära att även
lärartätheten avgörs av kommunen och det skulle i sin tur kunna äventyra
den likvärdiga utbildningsstandarden. De ifrågasätter också den ökade
effektivitet som SSK-utredningen åberopar för det elevbaserade bidrags-
systemet eftersom expertgruppen menar att det inte förekommer något
resursslöseri i det rådande systemet för närvarande och att effektivitets-
ökningen därför måste leda till minskad lärartäthet och därmed större elev-
grupper.

I det nuvarande resurssystemet för grundskolan finns det i princip
inget utrymme för ’bristande effektivitet’ i betydelsen slöseri med stat-
liga resurser. De resurser som kommunerna nu får i form av lärar-
veckotimmar svarar mot det behov som finns i respektive kommun
med hänsyn till den aktuella, av länsskolnämnden godkända, fördel-
ningen av elever på skolenheter och de riktlinjer som riksdagen har
fastställt vad gäller timplaner och lärartäthet. Kommunerna är skyl-
diga att lägga ut samtliga tilldelade lärarveckotimmar i form av lek-
tioner, vilka alla kommer eleverna till del (Du Rietz et al. 1987, s 300).

Expertgruppen anser således i sitt beredningsunderlag att det nuvarande
systemet väl uppfyller de krav som kan ställas på ett statsbidragssystem till
grundskolan, och att detta bas- och förstärkningsresursgrundade bidrag är
att föredra framför ett elevbaserat bidrag. De ser en central ekonomisk styr-
ning som en förutsättning, och en garant för likvärdighet, i ett mer direkt
målstyrt skolsystem (a.a.).

Vad innebär målstyrning?
Begreppet ”målstyrning” har använts enstaka gånger i de beredningstexter
som jag tidigare har refererat till, men då utan några försök att förklara eller
problematisera begreppet. När frågan tas upp ur ett mer utredande perspek-
tiv i experternas beredningsunderlag är det därför ändå något av en ny före-
teelse i beredningssammanhang.

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28160



161

Utgångspunkten för diskussionen är att skolan alltid har varit styrd av
såväl mål som regler. Frågan är i stället i vilken grad som regler används
som ett medel för att nå målen.

All organiserad utbildning är målstyrd, även om styrningen kan ut-
formas på olika sätt. I princip kan vi tänka oss ett kontinuum som
löper från en målstyrning, där medel och metoder för att nå målen
tillåts variera obegränsat, till en målstyrning, där regler helt styr va-
let av medel och metoder. Regelstyrningen är alltså sedd på detta sätt
en del av eller ett medel för målstyrningen (Du Rietz et al. 1987, s
222).

Därmed kan man fråga sig vilka mål som nås säkrast via formulerade regler
och vilka mål som i stället uppnås bäst via information och påverkan. Må-
len för skolverksamheten utgör ett komplext styrinstrument som inte så lätt
låter sig brytas ned i förenklade och utvärderingsbara delmål. De olika målen
har sinsemellan olika karaktär och kan inte hanteras på ett likartat sätt. Det
är t.ex. skillnad på grundläggande principer, utbildningsideal och specifika
kunskapsmål och varje typ av mål kräver sin form av formulering och ut-
värdering.

För att stat och kommun ska kunna lämna över arbetets utformning till
de professionella, d.v.s. att stat och kommun formulerar mål medan de
professionella i stor utsträckning står för vägen till målet, krävs att vissa för-
utsättningar är uppfyllda. Skolpersonal, föräldrar och elever måste känna
till och förstå innehållet i målen. De måste solidarisera sig med dem och de
måste få resurser att tillgå som står i rimlig proportion till målets innebörd.

Ett annat memento som tas upp i beredningsunderlaget är att besluts-
fattarna har en större vana att hantera ekonomisk och administrativ styr-
ning. Att genomföra en tydligare målstyrning innebär en övergång till infor-
mativ styrning som kräver en annan, och mer komplicerad, arsenal av red-
skap för genomförande och utvärdering2.

Vidare varnar expertgruppen för att en ökad målstyrning, i kombination
med en förenklad ekonomisk styrning, kan leda till att en stor uppmärk-
samhet riktas mot enskilda elevers måluppfyllelse medan skolans över-
gripande mål kommer i skymundan. En ökad decentralisering och målstyr-
ning kräver också ett mer systematiskt system för tillsyn och utvärdering.
Denna utvärdering bör inte ligga under skolöverstyrelsens ansvarsområde,
enligt experterna3 (a.a.).
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Styrningsberedningens sökande efter balanspunkt
Efter det att expertberedningen hade presenterat sitt underlag för en föränd-
rad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet var det dags för den
parlamentariska kommittén, som antog namnet styrningsberedningen, att
ta vid4. Beredningen ska ta förhållandena i grundskolan som utgångspunkt
för sitt arbete.

En fråga om avvägning
Styrningsberedningens uppdrag ska ses som en del av en större politisk
ambition – att förnya och utveckla den offentliga sektorn. Som huvudinrikt-
ning för detta utvecklingsarbete anges en strävan efter att förenkla regelver-
ket och att effektivisera resursanvändningen. Lösningen på problemet är
decentralisering, eftersom den anses kunna minska detaljregleringen inom
det kommunala förvaltningsområdet och öka den kommunala friheten.

Denna allmänna utveckling för den offentliga sektorn bör, enligt kom-
mittédirektiven, också gälla på skolområdet. I direktiven påpekas dock att
skolans utveckling, sedan slutet av 70-talet, gått mot en ökad decentralise-
ring och målstyrning och en minskad regelstyrning. Som exempel på åtgär-
der som vidtagits i denna riktning nämns ett förändrat statsbidragssystem
och en ny läroplan för grundskolan. Styrningsberedningens uppgift blir där-
för att finna en avvägning mellan å ena sidan ett behov av en likvärdig ut-
bildningsstandard över hela landet och å andra sidan en styrning av skolan
som pekar mot förenkling och decentralisering.

Samtidigt aviserar styrningsberedningen ett behov av ambitionshöjning
vad gäller skolans förmåga att nå de nationellt uppställda målen. Den
styrning som dittills tillämpats har varit effektiv när det gäller att genomföra
organisatoriska förändringar men har inte lett till avsedda förändringar i
själva verksamheten. Förväntningarna på skolans förändring genom tidigare
reformprogram har inte infriats och samhällsutvecklingen ställer allt högre
krav på skolans verksamhet. Således måste också skolans styrbarhet öka,
vilket utgör ytterligare ett viktigt motiv för att se över ansvarsfördelningen.

Ett problem som aktualiseras i styrningsberedningens principiella ut-
gångspunkter är den svaga traditionen inom svensk skola att utvärdera sin
verksamhet. Efter 1981 års riksdagsbeslut om den statliga skoladministra-
tionen, som resulterade i att skolöverstyrelsen och länsstyrelserna fick som
huvuduppgift att verka för att skolan utvecklas i riktning mot de uppställda
målen, så har tillsynen och kontrollen av skolväsendet kommit alltför myck-
et i bakgrunden, menar beredningen.
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Mer målstyrning och mindre regelstyrning
Styrningsberedningens förslag till lösning av de problem och ambitioner som
skisserats ovan blir att styrningen av skolan i större utsträckning

inriktas på mål, innehåll, metoder och utvärdering, och på att vidga
det lokala ansvarstagandet för skolan. En utveckling i denna riktning
kan beskrivas som en övergång från ett system som präglas av regel-
styrning mot ett mer målstyrt system (SOU 1988:20, s 11).

Med detta menar beredningen att styrningen av skolan ska få en minskad
reglering till förmån för ett ökat lokalt ansvar för skolans organisation och
utvärdering. Beredningen hoppas att betoningen på målen ska bidra till att
dessa uppmärksammas mer, blir mer styrande och att skolorna därigenom
fokuserar sin verksamhet på en högre måluppfyllelse. För detta krävs ett
större ansvarstagande av de lokala förtroendevalda och av skolledarna.

Styrningsberedningen poängterar att det är viktigt att de nationella mål
som antas av riksdag och regering formuleras så att de ger tydliga signaler
till den lokala nivån. Dessa övergripande mål kan aldrig bli helt precisa. I
stället ska de ses som en värderingsgrund på vilken skolverksamheten byggs
upp.

Målstyrningen förutsätter i praktiken att läroplanens mål närmare
preciseras i det lokala planeringsarbetet (a.a. s 14).

Den lokala arbetsplanen som infördes i samband med 1980 års läroplan för
grundskolan, får nu en förnyad aktualitet. Den lokala arbetsplanen ska
användas som ett verktyg för skolans precisering av målen, men några mer
formella anvisningar om vad en lokal arbetsplan ska innehålla ges inte. Be-
redningen nöjer sig med att konstatera att den lokala arbetsplanen, under
de år som den har använts, har fått karaktären av ett utvecklingsprogram
för skolan.

En nyhet som lanseras av styrningsberedningen är den kommunala skol-
planen. Här ska kommunen uttrycka sina mål och ambitioner för skol-
verksamheten.

Sammantaget innebär beredningens förslag att man inför måldokument
på tre nivåer, nämligen på politisk nationell och lokal nivå samt på skol-
enhetsnivå. Därigenom hoppas beredningen på att det också skapas förut-
sättningar för att på ett mer genomgripande sätt än tidigare utvärdera sko-
lans verksamhet. Utvärderingen ses som en viktig förutsättning för målstyr-
ningen. Därför måste utvärderingsinsatserna byggas ut och varje nivå i
målsystemet ska utvärderas utifrån sitt uppdrag. Därmed ska också ansva-
ret för olika delar av verksamheten bli tydligare och lättare att utkräva.
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Nya styrmedel
Betoningen på målstyrning, som närmast hör hemma inom kategorin infor-
mationsstyrning eller ideologisk styrning, kräver andra styrverktyg än reg-
ler och detaljerade statsbidrag. Styrningsberedningen förordar därför en
ökad användning av information och utbildning, och den viktigaste mål-
gruppen är skolans personal. Förutom denna grupp finns det ytterligare två
kategorier som ska få del av dessa ökade utbildnings- och informationsin-
satser: de förtroendevalda i kommunerna och skolledarna. De förtroende-
valda får ett ökat ansvar för verksamheten i ett målstyrt system och det blir
därför viktigt med insatser för att öka medvetenheten om de nationella skol-
politiska målen. Vidare anses en tydlig och medveten ledningsfunktion för
skolenheten vara av avgörande betydelse för att det nya styrsystemet ska
kunna genomföras.

Förutom en bättre information om skolans mål samt förstärkta kompe-
tensutvecklingsinsatser föreslås, som nämnts ovan, också en effektivare till-
syn av skolornas verksamhet. Styrningsberedningen ser skolöverstyrelsen
och länsskolnämnderna som instanser som kan stå för nationell uppföljning
och utvärdering respektive tillsyn. Övergången till ett mer målstyrt system
med en förändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun innebär en
förändrad roll för skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna. Framför allt
är beredningen tydlig med vad dessa båda instanser inte bör göra.

Utgångspunkten bör därvid enligt beredningens mening vara att var-
ken SÖ eller länsskolnämnderna har att göra egna fristående tolk-
ningar eller värderingar av centrala politiska beslut, d.v.s. vara for-
muleringsarenor vid sidan av riksdagen och regeringen. Det bör i
enlighet härmed inte vara myndigheternas uppgift att komplettera de
politiska besluten annat än efter bemyndigande av regeringen för
enskilda frågor eller typer av frågor (SOU 1988:20, s 50).

Skolöverstyrelsens uppgifter ska i stället, enligt beredningens förslag, kon-
centreras till nationell utvärdering, läroplansarbete samt forskning och stöd
till skolväsendet för att främja måluppfyllelse. SÖ ska också förse regering-
en med underlag för riksdags- och regeringsbeslut av mer långsiktig karak-
tär. På motsvarande sätt ska länsskolnämnderna främst ägna sig åt tillsyn
och uppföljning av länets skolor samt insatser för att stimulera till ökad
måluppfyllelse och till att främja en likvärdig utbildningsstandard.

En förstärkt skolledningsfunktion
Styrningsberedningen uppmärksammar också rektors arbetssituation. Dels
har forskningen visat att rektors tid till största delen  upptas av administra-
tiva arbetsuppgifter vilket innebär att det pedagogiska ledarskapet blir li-
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dande. Dels befarar beredningen att den allt mer decentraliserade skolorga-
nisationen ytterligare kommer att öka rektors ansvar för skolans drifts- och
verksamhetsfrågor. Skolledningen måste därför enligt kommittéförslaget
stärkas i en rad avseenden:

– skolledningen ska befinna sig så nära verksamheten som möjligt, gärna
en rektor på varje skola

– skolledningen måste samarbeta mera med andra kommunala förvaltning-
ar, samtidigt som den måste hävda skolans intresse vid t.ex. resursfördelning

– det pedagogiska ledaransvaret måste lyftas fram, och rektor bör få avlast-
ning vad gäller vissa förvaltningsmässiga uppgifter

– skolledarnas professionalism måste fördjupas när lärare och skolledare
får ett ökat ansvar för måluppfyllelse

– rektors ställning som chef för rektorsområdet måste markeras tydligare
och rektors begränsade möjligheter att påverka undervisningen och lärares
arbete behöver utökas

Beredningen anser att bestämmelserna om skolledares kompetens, behörig-
het och arbetsuppgifter även fortsättningsvis bör fastställas av regeringen
men att kommunerna själva i fortsättningen skall få tillsätta samtliga skol-
ledartjänster.

Statsbidragssystem och lärartjänster
Av kommittébetänkandet framgår att styrningsberedningen inte är beredd
att släppa styrningen med de specialdestinerade statsbidragen. Styrningsbe-
redningen argumenterar i stället för att i verksamheter med ett starkt natio-
nellt intresse, som grundskolan, så är statsbidragsgivningen en av de allra
viktigaste faktorerna för att upprätthålla en likvärdig standard. Eftersom
statsbidraget dimensionerar undervisningsvolymen för kommunerna är
grundskolans driftbidrag, vid sidan av läroplanen, statens viktigaste styr-
medel. Därför föreslår beredningen endast en revidering av det gällande
statsbidragssystemet, med syfte att förenkla systemet och att öka kommu-
nernas möjligheter att göra vissa omfördelningar. Beräkningarna föreslås
även fortsättningsvis ske utifrån ett visst antal fastställda basresurser.

Ett annat område som staten har stort inflytande över är de statligt
reglerade lärartjänsterna. Här föreslår beredningen att meritvärderings-
systemet ska ses över och förenklas men menar att poängberäkningen av
meriter även i fortsättningen  ska vara ett viktigt inslag vid tjänstetillsättning.

Det är självfallet också av största vikt att även ett förändrat merit-
värderingssystem präglas av objektivitet och att tillsättningen av lä-
rartjänster sker på saklig grund (SOU 1988:20, s 93).
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Beredningen anser att eftersom staten har ett särskilt ansvar för undervis-
ningens mål och inriktning ska staten också bära huvudansvaret för kost-
naderna för lärarlönerna och för en fortsatt statlig reglering. För att inte
äventyra sambandet mellan skolpolitiken i stort och personalpolitiken samt
skolans likvärdighet är styrningsberedningen inte beredd att föreslå en kom-
munalisering av de statligt reglerade tjänsterna.

Ett avgörande brott mellan styr- och ansvarspropositionerna
På sedvanligt sätt följdes styrningsberedningens kommittébetänkande upp
av en proposition, den s.k. styrpropositionen5 som i stort följde de riktlinjer
för ansvarsfördelningen som beredningen hade dragit upp. Propositionen
tydliggjorde att den fortsatta vägen för styrningen av grundskolan gick via
ökad decentralisering och ett ökat inslag av målstyrning.

Vad innebär då detta principbeslut? I ansvarspropositionen6 beskrivs riks-
dagsbeslutet angående styrpropositionen på följande sätt

att skolan i framtiden skall präglas av en utveckling från regelstyrning
mot målstyrning med färre regler och tydligare mål. Riksdagen och
regeringen skall ha det samlade övergripande ansvaret för att garan-
tera en likvärdig utbildning över hela landet, och kommunerna skall
ha ansvaret för att organisera och genomföra skolverksamheten
(Prop. 1990/91:18, s 15).

Decentralisering innebär således färre detaljregleringar från central nivå,
men färre centrala detaljregleringar innebär inte automatiskt större lokal
beslutanderätt. Det beror på hur de återstående centrala besluten är utfor-
made7. För att sammanfatta besluten med anledning av styrningsberedning-
ens kommittébetänkande kan decentralisering sägas innebära förenkling.
Reglerna ska bli färre och enklare och lämna ett visst utrymme till lokal
anpassning. Styrningsberedningen föreslog t.ex. såväl att statsbidragssyste-
met som meritvärderingssystemet för lärare skulle revideras och förenklas.
Däremot var beredningen inte beredd att föreslå att statsbidragen och de
statligt reglerade lärartjänsterna skulle avvecklas eftersom man ansåg att
detta var två viktiga verktyg för staten att garantera skolans likvärdighet.
Målstyrningen kan i den här tolkningen sägas vara en följd av minskad de-
taljreglering. Om inte noggrant utformade regler ska styra och täcka in alla
eventualiteter, så måste klara  mål formuleras så att de verksamhetsansvari-
ga själva kan fatta beslut ’i rätt riktning’.

Även om inriktningen för den fortsatta ansvarsfördelningen för grund-
skolan var viktig att slå fast så innebar styrpropositionen i sig inte självklart
några omvälvande förändringar för ansvaret för skolan. Mer målstyrt och
mindre regelstyrt skulle kunna rymmas inom den existerande ansvars-
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traditionen. Det skulle kunna handla mera om förskjutningar inom befintligt
system än om ett helt nytt ansvarssystem.

Ansvarsfördelningens diskursskifte
Den parlamentariska kommittén, styrningsberedningen, ville förenkla, men
inte i grunden förändra, systemet med statligt reglerade tjänster och regle-
rade statsbidrag. Styrningsberedningen ansåg att dessa regleringar måste
kvarstå med hänsyn till skolans likvärdighet. Styrpropositionen följde sam-
ma linje i sitt beslutsunderlag till riksdagen.

Den stora förändringen, den som kan karaktäriseras som ett brott mot
den tidigare ansvarsdiskursen, inträffar mellan styrpropositionen och an-
svarspropositionen.

Efter riksdagens principbeslut med anledning av styrpropositionen över-
går det fortsatta förändringsarbetet till att bedrivas inom utbildnings-
departementet8.

Med detta uttalande som grund har under det senaste året ett arbete
bedrivits inom utbildningsdepartementet (det s.k. skolprojektet). Syf-
tet har varit att ta fram underlag för att omsätta nämnda principer i
konkreta förslag till förändringar. Som ett första led i detta arbete har
förslag lagts fram om att den statliga regleringen av tjänsterna som
lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer skall
upphöra med utgången av år 1990 (Prop. 1990/91:18, s 16).

Utbildningsdepartementets skolprojekt tog således fram underlag till en pro-
position om kommunalt huvudmannaskap för skolans personal som inne-
bar att den statliga regleringen av löne- och anställningsvillkor upphörde
(Prop. 1989/90:41). Ett år senare kom nästa proposition, ansvarsproposi-
tionen (Prop. 1990/91:18) som föreslog ett förändrat statsbidragssystem.
Ansvarspropositionens beslutsförslag vilar också den på en promemoria
upprättad inom utbildningsdepartementets skolprojekt (Ds 1990:32). Stats-
bidraget ska i fortsättningen betalas ut som ett generellt finansiellt stöd till
samtliga primärkommuner i form av ett sektorsbidrag. Sektorsbidraget an-
ger det totala statliga finansiella stödet till kommunens skolsektor. Den
statliga styrningen av undervisningsvolymen genom statsbidragssystemet upp-
hör.

De beslut som blir avgörande för att en helt ny ansvarsfördelning
etableras för grundskolan är i huvudsak dessa två:

– den statliga regleringen av tjänsterna som lärare, skolledare, biträdande
skolledare och syofunktionärer upphör i och med utgången av 19909

– ett nytt avreglerat statsbidragssystem införs, vilket innebär ett sektorsbi-
drag som anger det totala statliga finansiella stödet i kronor till skolsektorn.
Därmed upphör statsbidragets reglerande funktion10
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De båda statliga styrinstrumenten i form av reglerade statsbidrag och regle-
rade lärartjänster, som en expertberedning (Du Rietz et al. 1987) och en
parlamentarisk kommitté (styrningsberedningen) i stort bibehållit i sina res-
pektive förslag med hänvisning till omsorg om skolans likvärdighet och som
följts upp av styrpropositionen, har nu släppts i och med att ansvarspropo-
sitionen läggs fram för riksdagen. Till skillnad från styrpropositionen före-
gicks inte ansvarspropositionen av förslag från en parlamentarisk utredning.

Riksdagen och regeringen har även fortsättningsvis det övergripande an-
svaret för att garantera en likvärdig utbildning över hela landet, men den
statliga styrningen som är nödvändig för att garantera denna likvärdighet
regleras i fortsättningen i skollag, förordningar och läroplaner (Prop.1990/
91:18).

Allas rätt till likvärdig utbildning är grundläggande för skolpolitiken.
Det innebär att samma mål och riktlinjer skall gälla för alla skolor i
landet. Dessa mål och riktlinjer skall slås fast i lag och andra för-
fattningar. Läroplanerna är de författningar där målen och riktlin-
jerna för skolan huvudsakligen kommer till uttryck. Läroplanerna
skall vara klara och tydliga (a.a. s 21).

För första gången sedan grundskolans införande kan kommunerna själva
bestämma över skolans organisation, något som redan SSK-utredningen
föreslog i sitt slutbetänkande. Det nya kommunala ansvaret för grundsko-
lan, som markeras så tydligt i ansvarspropositionen, får en extra betoning
eftersom det i samma proposition samtidigt föreslås en avveckling av skol-
överstyrelsen och länsskolnämnderna. På ett närmast övertydligt sätt mar-
keras därmed att statens roll som detaljreglerare för enskilda kommuners
skolorganisationer är över. Samtidigt tänker inte staten helt släppa kontrol-
len över skolverksamheten.

Därför inrättas ett nytt statligt verk, Skolverket, vars huvudsakliga upp-
gifter ska vara skolutveckling, uppföljning och utvärdering. I det nya styr-
systemet blir en nationell uppföljning och utvärdering ett viktigt styrinstru-
ment. Såväl utbildningens resultat som organisation och kostnader ska ut-
värderas för att vid behov ge underlag för beslut om förändringar.

I styrpropositionen använder föredragande statsråd uttrycket ”utveckling
mot målstyrning”. I ansvarspropositionen använder det föredragande stats-
rådet i stället uttrycket ”en mål- och resultatorienterad styrning”. Förskjut-
ningen av uttrycket kan följas genom ett antal skrivelser mellan 1998 och
1990, som schematiskt kan skissas enligt följande:

– ”utveckling mot målstyrning/ökad målstyrning”, styrpropositionen
(Prop. 1988/89:4)

– ”målstyrning”, propositionen om kommunalt huvudmannaskap (Prop.
1989/90:41)
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– ”mål- och resultatorienterad styrning”, promemoria om nytt statsbi-
dragssystem (Ds 1990:32)

– ”mål- och resultatorienterad styrning”, ansvarspropositionen (Prop.
1990/91:18)

En ny läroplan
I den mål- och resultatstyrda skolan har läroplanen en central roll. Den s.k.
Läroplanskommittén fick till uppgift att lämna förslag till ny läroplan, tim-
plan och kursplaner för grundskolan11. Kommitténs uppdrag blir, lite an-
norlunda uttryckt, att föra in målstyrningen i klassrummet. Enligt kommitté-
direktiven ska målen formuleras på ett sådant sätt att resultaten av under-
visningen går att utvärdera i förhållande till målen. Utvärderingen ska ske
på nationell nivå, kommunnivå och på den enskilda skolan. I kommitténs
betänkande ”Skola för bildning” (SOU 1992:94) glider en ”mål- och resul-
tatorienterad styrning” över till ”deltagande målstyrning och resultatan-
svar” (a.a. s 118) eller kort och gott ”mål- och resultatstyrning”.

Mål- och resultatstyrning ställer krav på tydliga nationella beskriv-
ningar av vilka kunskaper eleverna skall utveckla och detta förutsät-
ter i sin tur en kvalificerad kunskapsdiskussion bland skolledare, lä-
rare och elever på de lokala skolorterna (SOU 1992:94, s 11).

I kommitténs uppdrag ingår att ge en fördjupad syn på kunskap och läran-
de som  ska kunna utgöra en utgångspunkt för läroplansarbetet. Av direk-
tiven framgår vidare att en analys av begreppen ”kunskap” och ”bildning”
bör ligga till grund för kommitténs arbete.

En mål- och resultatrelaterad kunskapssyn låter sig dock inte helt lätt
kopplas samman med en bildningsdiskussion. Bildningen får visserligen en
plats i betänkandets rubrik men i övrigt är det kunskapssynen med uppdel-
ningen av kunskapsmålen i ”uppnåendemål” och ”strävansmål” som ut-
märker betänkandet.

Läroplanskommittén talar om fyra olika kunskapsformer: fakta, för-
ståelse, färdighet och förtrogenhet. De kan också karaktäriseras som kunskap
som information, som meningsskapande, som utförande och som omdöme.
De olika kunskapsformerna samverkar och förutsätter varandra och det
handlar om att finna en balans mellan dessa. Denna balans ska också ta
hänsyn till progressionen d.v.s. var i kunskapsutvecklingen som eleven be-
finner sig. Strävansmålen är avsedda att ange inriktningen för skolans arbete.
Det är de mål som elever och personal ska sträva mot och arbeta efter, medan
uppnåendemålen anger de kunskaper som alla elever ska garanteras att få i
grundskolan (SOU 1992:94).
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Samtida samhällsprocesser
Från 1970-talet och framåt syns alltmer tydliga tecken på att samhällsut-
vecklingen är på väg in ”i något annat”. Vad som leder till denna nya tid
och vad detta ”annat” främst utmärks av  råder det en betydande osäkerhet
om. En tydlig tendens är, enligt Arvidsson et al. (1994), att sambandet mel-
lan den industriella produktionen och samhällets utveckling och organise-
ring minskar. Allt färre personer behövs för att framställa allt större voly-
mer. Industrin efterfrågar inte längre ett lika stort antal industriarbetare. I
stället är det ett mindre antal, men högre kvalificerade eller specialiserade,
personer som behövs för att vidareutveckla industriproduktionen.

Men ”postmoderniteten” handlar om långt mer än industriproduk-
tionens relativa tillbakagång och kunskapens tilltagande betydelse;
termen refererar på det samhälleliga området till en institutionell och
normativ omgestaltning, en förändring av organisation, ledning,
kommunikation och styrning i såväl den privata som den offentliga
sfären (Arvidsson; Berntson & Dencik, 1994, s 228).

För näringslivets del utmärktes denna nya period av att kunskap, överblick
och förmåga till snabb förändring ökade i betydelse för att säkra företagets
framgång medan betydelsen av det manuella arbetet för företagets värde-
ökning minskade. Företagens organisation förändras från hierarkiska till
mer decentraliserade organisationsformer. Ska de anställdas kunskaper kun-
na tas tillvara på ett effektivt sätt och förändringar tillåtas att snabbt slå
igenom lämpar sig inte längre en centralstyrd modell för styrning. Lösning-
en blir i stället att organisera företagen i  lokala, självständiga enheter, och
kontakten mellan de olika enheterna formeras mer i nätverksmodell än i en
strikt beslutsordning uppifrån och ned. För hela denna utveckling, med ned-
bantad administration och nya kommunikationsmönster inom och mellan
organisationer, spelar utvecklingen av informationstekniken en avgörande
roll (a.a.).  Informationstekniken medför att förändringstakten inom samt-
liga samhällsområden höjs kontinuerligt. Tillgången till information ökar
ständigt och tradition och beprövad erfarenhet minskar i betydelse. Kun-
skaperna har en kortare ”livslängd”.

Förutom informationstekniken kommer globaliseringen allt mer att på-
verka samhällsdebatten. Ekonomiska och kulturella strömningar globali-
seras. Välståndsutvecklingen i Sverige blir mer beroende av den internatio-
nella ekonomin och de politiska besluten skjuts dels uppåt, till en överstat-
lig nivå, och dels nedåt till en regional nivå (a.a.)

Under åttiotalet inträffade flera enskilda, dramatiska händelser som på
olika sätt kan tänkas ha påverkat människors uppfattning om samhället och
dess möjligheter och begränsningar. Nedanstående händelser aktualiserar
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övergripande frågor om fred och miljö, men sätter också fokus på direkta
samhällsfunktioner som försvars- och  polismyndigheter:

– Michail Gorbatjov tillträder som ny ledare i Kreml. Gorbatjov inleder en
avspänningspolitik, ”glasnost”, i förhållande till västvärlden och framför allt
till USA. År 1987 undertecknar Sovjet och USA ett avtal som ska avskaffa
alla landbaserade medeldistansrobotar

– i februari 1986 mördas Sveriges statsminister Olof Palme på en gata i
Stockholm. Polisens agerande under mordnatten ifrågasätts, och spanings-
arbetet leder inte till någon fällande dom

– ett rysk kärnkraftverksolycka inträffar i Tjernobyl 1986. Ett radioaktivt
moln når Sverige och sprids över landet

– i oktober 1987 rasar New York-börsen med 22 procent under en dag och
drar andra börser med sig i nedgången. Det blir ingen börskrasch som 1929
men en inledning till en nedgång i världsekonomin (Krönika, 1988)

– 1989 faller Berlinmuren och det forna Östtyskland och Västtyskland på-
börjar sitt återföreningsprojekt. Tio år senare blir Berlin ny huvudstad i ett
enat Tyskland

Grundläggande värderingar

Individens roll
Den individ som tonar fram bakom styrningsberedningens kommittébetän-
kande är en aktiv samhällsmedborgare. Styrningsberedningen talar, i likhet
med 1946 års skolkommission, om vikten av att skolan organiseras efter
demokratiska principer för att kunna påverka barn och ungdomar till att
omfatta demokratiska värderingar. Styrningsberedningen menar att det är
viktigt att skolans förbereder för ett yrkes- och samhällsliv ”där demokrati
och medbestämmande blivit allt viktigare” (1988:20, s 95), men betonar
också det väsentliga i elevernas möjligheter till ansvar och engagemang för
att nå en effektiv undervisning.

Endast de elever och den skolpersonal, som känner att en arbetsupp-
gift är meningsfull och att det är möjligt att påverka arbetsuppgift-
ens innehåll och utförande, kan förväntas göra sitt bästa (a.a. s 95)

Individens inflytande tillmäts således en avgörande betydelse för den per-
sonliga motivationen och möjligheten att prestera ett gott resultat.

Efter det diskursskifte, som jag tidigare i detta kapitel konstaterar sker
mellan styr- och ansvarspropositionen, lägger Läroplanskommittén fram sitt
betänkande. Läroplanskommittén menar att det omgivande samhället stäl-
ler ökade krav på enskilda människors förmåga att orientera sig och att göra
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val mellan olika alternativ. Därtill kommer förväntningarna att individen
ska vara beredd att ta ansvar och utöva inflytande över sitt arbete, barnens
skola etc. En viktig roll för skolan blir därför att ge en medborgerlig bild-
ning som mot denna bakgrund bl.a. innebär följande:

Detta innebär bl.a. att kunna, vilja och våga använda det talade och
skrivna språket, ha förmåga till kritisk granskning och att kunna
möta och värdera argument. Det innebär också en vana att fungera i
demokratiska former och en delaktighet i vårt kulturarv i vid mening.
Kraven på inflytande och eget ansvar ställs också alltmer i arbetsli-
vet, där människors kompetens, förmåga att värdera kompetens samt
kommunikations- och samarbetsförmåga accentueras (SOU 1992:94,
s 14).

Omvärldsförändringar som t.ex. internationalisering, informationsteknik,
medieutveckling och miljökonsekvenser påverkar den enskilde individens
informationsmängd, kontaktytor och ställningstaganden.

Idealet är den aktiva, medvetna och välinformerade individen som intar
ett självständigt förhållningssätt till olika valalternativ, kan hantera och
värdera information, utövar sitt brukarinflytande, tar ett aktivt ansvar för
sina arbetsuppgifter och kan möta ständiga förändringar.

Samhällets behov av sammanhållning

Grundskolan har uppgiften att ge en allmän medborgarutbildning
som syftar till att ge alla invånare i vårt land grundläggande kunska-
per och färdigheter och att ge dem gemensamma referensramar och
ett gemensamt kulturarv (SOU 1988:20, s 18).

Grundskolans roll som en sammanhållande kraft i samhället är således klart
uttalad. Styrningsberedningens utgångspunkt är att skolan är en viktig del i
den offentliga verksamhet som har till uppgift att utveckla samhället mot
målen välfärd, demokrati och jämlikhet. Skolans vikt för såväl samhället
som för den enskilde individen motiverar att det är riksdag och regering som
måste ha det övergripande ansvaret för verksamheten. Det är de förtroen-
devalda politikerna som fattar beslut om mål, inriktning, omfattning och
kvalitet för verksamheten, både nationellt och lokalt.

Jämlikhet och likvärdighet
Styrningsberedningen anser att skolan i Sverige i stor utsträckning har en
likvärdig utbildning och stöder sig i den bedömningen på de internationella
ämneskunskapsprov som genomförts. I beredningens förslag till ny ansvars-
fördelning för skolan är principen om skolans likvärdighet grundläggande.
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Den innebär att alla elever har rätt att få, och att det därmed också
är en skyldighet för skolan att ge dem, en utbildning som är likvärdig
oberoende av var eleverna bor, vilket kön de tillhör och vilken social
och ekonomisk bakgrund de har (SOU 1988:20, s 17).

Principen om den likvärdiga skolan kan kopplas till det övergripande målet
om jämlikhet. Det ska inte spela någon roll om eleverna bor i staden eller
på landsbygden eller om de växer upp i en familj med god eller mindre god
ekonomi. De har alla rätt till samma standard vad gäller utbildning. Samti-
digt uppmärksammar beredningen att teori och praktik ibland skiljer sig åt.

Även om det i praktiken naturligtvis inte är så att skolornas förut-
sättningar överallt är lika goda, är det ändock så att vi i stor utsträck-
ning har en likvärdig utbildning (a.a. s 17).

Grundtanken för styrningsberedningen är att ju större nationell betydelse
som en utbildning har desto större ska det nationella inflytandet vara. Om-
vänt gäller att ju större lokal betydelse som en utbildning har desto större
lokalt inflytande över utbildningen. Grundskolans betydelse hänförs främst
till ett nationellt intresse (jämför t.ex. citatet om en medborgarutbildning i
inledningen till detta avsnitt). Detta motiverar också en fortsatt stark natio-
nell styrning över skolan  Det är statens inflytande som ska garantera den
likvärdiga skolan över hela landet. Staten ska reglera den enhetlighet som
behövs inom delar av verksamheten samt tillgodose de krav som kan ställas
på elevers rättssäkerhet. Staten skall också bära det ekonomiska huvudan-
svaret för undervisningen genom att finansiera lärar- och skolledarlöner.
Statens ansvar för lärarlönerna kopplas direkt till likvärdigheten eftersom
”lärarna är den viktigaste resursen i skolan” (a.a. s 20) och för att säkra
likvärdigheten måste staten stå för dimensioneringen av undervisningen. Sta-
ten ska också, som en del av sitt övergripande ansvar för skolan, stå för
uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten.

Demokrati
Storkommunsreformen, som genomfördes under mitten av sjuttiotalet, har
nu hunnit utvärderats. Slutsatsen blir bl.a. att avståndet mellan förtroende-
valda och väljare har ökat och att de kommunala förvaltningarna har stärkt
sitt inflytande. Det är inte längre självklart för medborgarna att försöka få
till stånd förändringar genom att vända sig till de politiska partierna. Med-
borgarna försöker i stället att visa sitt missnöje eller att framföra sina öns-
kemål på andra sätt.

Styrningsberedningen hänvisar till Demokratiberedningen12 som i sitt
kommittébetänkande argumenterar för att öka inslaget av decentralisering,
brukarinflytande och föreningsmedverkan för att vitalisera den lokala demo-
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kratin. De lokala förtroendevalda behöver utveckla sina arbetsformer för
att öka det lokala engagemanget och stärka sambandet mellan väljare och
valda. Men för att lyckas med ett sådant utvecklingsarbete krävs att kom-
munens politiker formulerar tydliga mål för sin verksamhet, visar på hur
målen realiseras i praktisk verksamhet samt följer upp hur väl man har lyck-
ats omsätta dessa målsättningar i praktiken. Budgetdokumentet bör kom-
pletteras med en verksamhetsbeskrivning för att tydliggöra kopplingen mel-
lan budgetposter och praktisk verksamhet. Dessutom bör rollfördelningen
mellan politiker och tjänstemän i kommunen bli klarare. Det är politikerna
som drar upp målen för verksamheten och tjänstemännen som väljer meto-
der och arbetsformer för att nå de uppställda målen (SOU 1988:20).

Styrningsberedningens förslag ligger väl i linje med demokratiberedning-
ens förslag. Styrningsberedningen betonar rollskillnaderna mellan politiker
och tjänstemän och för in politikerna på målformuleringsarenan genom att
föreslå att kommunala  skolplaner ska upprättas minst vart tredje år. De
fortsätter decentraliseringsarbetet genom att avisera minskad detaljstyrning
av kommunernas ansvarsområden för skolan och en ökad målstyrning där
de lokala organen själva formulerar mål och gör uppföljningar.

Styrningsberedningens syn på nationellt respektive lokalt ansvar
 Som en sammanfattning av styrningsberedningens diskussion om skolan
som en del av samhällets behov av sammanhållning kan sägas att ju närma-
re undervisningen desto större statligt inflytande och ju längre bort från själ-
va undervisningssituationen desto större kommunalt inflytande.

Å ena sidan beskriver styrningsberedningen skolstyrelsens uppgifter som
ett övergripande ansvar för att de nationella målen nås i skolverksamhetens
alla delar. Det kan ge intrycket av att kommunerna har ett långtgående an-
svar för skolan. Å andra sidan fortsätter texten

Skolstyrelsen har därvid att se till att de yttre (min kursivering) vill-
koren för verksamhetens bedrivande blir så ändamålsenliga och gynn-
samma som möjligt (SOU 1988:20, s 33).

Här konstaterar beredningen att kommunen inte har ett totalansvar utan
att det handlar om de yttre förutsättningarna som lokaler, läromedel etc.
När det gäller undervisningen blir det tydligt att ansvaret fortfarande ligger
på staten. Skolstyrelsens uppgift beträffande undervisningen är att utifrån
de nationella målen

identifiera behov och problem, begära bidrag och anslag, fördela till-
gängliga resurser, planera, organisera och administrera verksamhe-
ten, anpassa den efter lokala behov, förutsättningar och önskemål
samt följa upp och utvärdera den (a.a. s 33).
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Skolstyrelsens insats för undervisningen begränsas till att fördela statsbidra-
get till sina skolenheter utifrån de bestämmelser som finns bl.a. angående
en rörlig undervisningsresurs.

Kommunen ska således ha ansvaret för genomförandet av verksamheten
och att undervisningen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
riksdag och regering har fastställt. Den ska också ange mål, inriktning och
omfattning för delar av verksamheten där statens inflytande är mindre som
t.ex. elevvård, skollokaler, läromedel och skolmåltider.

Denna syn på uppdelning av nationellt och lokalt ansvar för skolan är
inte ny utan följer en tradition som framkommit i de beredningstexter som
behandlats tidigare i detta arbete. Så vad är då nytt inom ansvarsfördel-
ningen? Kommunen får inte i första hand ett utökat ansvar i förhållande till
tidigare vad gäller antalet beslutsområden, men de får ett ökat lokalt
beslutsansvar inom de områden som de har ansvar för. Regelstyrningen för
dessa områden ska ersättas med en ökad målstyrning. Därav behovet av en
lokal målformuleringsarena, skolplanen, och en lokal utvärdering.

...men så kom ansvarspropositionen
Ansvarspropositionen tar upp de ökade kraven som medborgarna ställer vad
gäller kvalitet på service och tjänster. Den efterfrågade kvalitetshöjningen
kan inte ske genom att tillföra den offentliga sektorn ökade resurser. Kra-
ven på en förbättrad offentlig verksamhet måste i stället tillgodoses genom
att ansvaret förs längre ut i organisationen, till dem som möter brukarna i
verksamheten.

Det är i spänningsfältet mellan nu nämnda strävanden – att tillgo-
dose behovet av större inflytande och garantera alla en likvärdig ut-
bildning – som lösningen på styrningsproblemen för skolan måste
sökas (Prop. 1990/91:18, s 19).

Den likvärdiga utbildningen, sägs det i propositionen, garanteras av att sam-
ma mål och riktlinjer ska gälla för alla skolor i landet. Det är i sig ingen
nyhet, de mål som tidigare funnits för skolan har naturligtvis också gällt för
hela landet. Det nya är i stället att likvärdigheten ska garanteras endast med
hjälp av de nationella mål som riksdag och regering har angett. Därutöver
finns en stor frihet för kommunerna att bedriva verksamheten. Kravet på
kommunerna består i att målen ska nås, inte i att de hanterar regler och stats-
bidrag på rätt sätt. För att stimulera till utveckling och för att mäta kom-
munernas grad av måluppfyllelse inrättas Skolverket som ska ansvara för
nationell skolutveckling och utvärdering. Den avgörande skillnaden mellan
styrpropositionen och ansvarspropositionen ligger i hur de föredragande
statsråden i respektive proposition ser på relationen mellan skolans ansvars-
fördelning och skolans likvärdighet.
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Samhällets behov av kvalificering av arbetskraft
Andelen sysselsatta inom jord- och skogsbruk har minskat kraftigt under
60- och 70-talen. Under början av 80-talet börjar även industrisysselsätt-
ningen att plana ut och att minska något. Det är i stället den privata och
offentliga tjänstesektorn som har expanderat, men tecken på uppbromsning
av den offentliga sektorns expansion blir allt tydligare. Informationstekno-
login och internationella marknader har förändrat arbetslivets förutsättning-
ar. Sverige är på väg in i ett tjänstesamhälle, som delvis präglas av andra
faktorer än det industrisamhälle som tidigare stod i förgrunden. Kvalitet och
kundanpassning är viktiga nyckelord, liksom korta produktionscykler och
flexibilitet. Tjänstesamhället ställer stora krav på samarbetsförmåga, kun-
skaper och förmåga att behärska de nya tekniska landvinningarna (SOU
1992:94).

Vad innebär då denna utveckling för grundskolan? Det handlar framför
allt om att grundlägga och träna personliga kompetenser, några direkta
yrkeskunskaper diskuteras inte.

Kommunikations- och observationsförmåga, analytisk förmåga och
förmåga att ta initiativ och att arbeta i lag blir viktigare än fakta-
kunskaper med kort livslängd (SOU 1992:94, s 108).

Läroplanskommittén konstaterar att grundskolan ska ”förbereda för var-
dagsliv och samhällsliv” (a.a. s 78) medan det åvilar gymnasieskolan att för-
bereda för yrkesliv. Men i ett samhälle som utmärks av snabba förändring-
ar kommer inte kunskaperna från ungdomsutbildningen att hålla i ett helt
yrkesliv. Därför blir det viktigt att människor har förmåga att lära om och
att lära nytt. Här har grundskolan en viktig uppgift i att ge eleverna goda
grundkunskaper och en självtillit som gör det naturligt för dem att senare i
livet gå tillbaka till olika former av utbildningar (a.a.).

Den starka betoningen på samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att ta
ansvar och egna initiativ kom ofta i debatten att sammanfattas i begreppet
social kompetens, som kan ses som ett samlingsbegrepp för de kunskaper/
egenskaper som anses vara en viktig förutsättning för att lyckas på arbets-
marknaden.

Forskningens roll för utveckling av skola och samhälle
Forskningsresultaten tillmäts betydelse för de beredningsförslag som läggs
fram. Den konstruktion med ett utredningsarbete i två steg som statsrådet
Göransson använde för att utreda ansvarsfördelningen och styrningen på
skolområdet, är ett exempel på hur forskning och expertkunskap utnyttjas.
Första steget utgörs av ett expertarbete där relevanta forskningsresultat ska
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redovisas och där experternas samlade bedömning utgör en grund för den
kommande parlamentariska utredningen.

Än mer uttalad är forskningens närvaro i betänkandet ”Skola för bild-
ning”. I direktiven till Läroplanskommitténs arbete anges att den kunskaps-
syn som ska komma till uttryck i betänkandet ”skall vila på aktuell forskning
om inlärning, begreppsbildning osv.” (SOU 1992:94, s 331). Det är emeller-
tid inte bara betänkandets förslag som ska vila på vetenskaplig grund. Även
själva verksamheten d.v.s. arbetet i skolan ska leda till att elevernas förmåga
att tänka och reflektera utvecklas

och därmed lägga grunden för ett, med ökande mognad, alltmer
vetenskapligt förhållningssätt (a.a. s 331).

Eleverna ska tillägna sig ett sätt att hantera information och kunskaper som
ligger den vetenskapliga traditionen nära. Detta förhållningssätt utgör en
del av lösningen på de nya krav som samhällsutvecklingen ger upphov till.
Människor måste i större utsträckning än tidigare sovra och värdera infor-
mation, kunna välja mellan olika alternativ, ta ett större ansvar i sitt arbete
och i sin närmiljö, ta del av ny kunskap etc. I medborgarutbildningen ingår
att tillägna sig mer av forskarsamhällets syn på vad kunskap och fakta är.

Den rådande synen på ansvar och styrning

Decentralisering på nya villkor.
Den statligt reglerade ansvarsdiskursen utmanas och bryts
Stora organisationer och hierarkiska styrsystem ifrågasätts. Kritikerna me-
nar att dessa organisationer, såväl inom privat som offentlig sektor, så små-
ningom blir ostyrbara och stelbenta. I stället strävar man efter att bryta ner
organisationer till självstyrande enheter med långtgående delegation, för att
på sätt utnyttja resurserna bättre och öka flexibiliteten i verksamheten
(Arvidsson et al. 1994). Synen på styrning och ledning förändras. Företeel-
ser som planer, direktiv och chefsnivåer ersätts alltmer med begrepp som
kommunikation, interaktivitet och självstyrande enheter. Informationstek-
nologins framväxt innebär att det inte längre finns något större informa-
tionsförsprång för makthavare, informationen sprids snabbt och är tillgäng-
lig för många.

För skolans del har den statliga styrningen, där staten har hållt ett fast
grepp över undervisningens organisation och utformning, kommit till vägs
ände. Trots detaljerade föreskrifter genom administrativ och ekonomisk
styrning konstateras det i flera beredningar att skolans målsättningar inte
har uppnåtts i önskad omfattning. Att upprätta ytterligare regler är inte läng-
re möjligt – inte heller att tillföra ökade resurser.
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Behovet av förändringar och förbättringar inom den offentliga sek-
torn har länge kunnat tillgodoses genom expansion. Denna väg står
inte längre öppen. Möjligheterna att tillföra den offentliga sektorn
ökade resurser är nu begränsade.

Kraven på en förändrad och förbättrad offentlig verksamhet måste
mötas genom att ansvaret förs längre fram i organisationen till dem
som verkar och arbetar där (Prop 1990/91:18, s 17)

Skolan måste inte bara bli bättre på att nå målen. Den ska samtidigt kunna
svara upp mot medborgarnas ökande krav på inflytande, information och
valmöjlighet. Dessutom ska dessa krav hanteras i en offentlig ekonomi som
inte längre expanderar utan i stället minskar. SSK-utredningen föreslog en
omfattande reell decentralisering redan i slutet av 70-talet men frågan var
för tidigt väckt. SSK-utredningens förslag om att kommunerna bör ges ett
fullständigt driftsansvar för skolan står i skarp kontrast till Skoladministra-
tiva kommitténs betänkande två år senare, där kommittén menar att regel-
styrning redan har ersatts med målstyrning för grundskolan och att någon
ytterligare decentralisering inte bör vara aktuell för grundskolans del.

Staten försöker att hantera problemet genom att påpeka den decentrali-
sering som har genomförts, det gäller främst Lgr 80 med sina stadievecko-
timmar och den förstärkningsresurs som kommunerna själva får fördela
mellan sina skolenheter. Beslut om skolbyggnader, utrustning, elevvård och
skolmåltider ligger redan till stor del på kommunerna. En annan väg som
staten väljer är att lägga fram förslag om ett stärkt elev- och föräldrainfly-
tande. En tredje väg är att förenkla de statliga regelsystemen, det gäller så-
väl lagar och förordningar som regleringar för statsbidrag och tjänster. Styr-
ningsberedningen som presenterade sitt förslag 1988 är inne på denna linje:
ett förstärkt brukarinflytande och ett förenklat regelverk men fortsatt stat-
lig reglering av statsbidrag och lärartjänster.

Ansvarsdiskursen för skolan kan beskrivas som statlig administrativ och
ekonomisk styrning med ett så enkelt regelverk som möjligt för att lämna
utrymme åt lokala anpassningar.

Denna ansvarsdiskurs bryts 1989/1990 i och med att den statliga regle-
ringen av lärartjänster upphör och ansvarspropositionen, med sitt förslag
till avveckling av det reglerade statsbidraget, läggs fram för riksdagen. Då
omdefinierar staten vad som krävs för att upprätthålla en likvärdig utbild-
ning över landet. Likvärdigheten skall inte längre garanteras via statens makt
över undervisningens organisation utan via klara och tydliga mål för sko-
lans verksamhet. Staten släpper därmed statsbidragens och de statligt regle-
rade tjänsternas styrande funktion över antalet klasser, lärarveckotimmar
och lärares meritvärderingssystem. Statsbidragen utbetalas först i form av
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ett allmänt sektorsbidrag, och senare i en ’gemensam påse’ för alla kommu-
nala uppgifter.

Skolan kommunaliseras (för andra gången), och det är statsbidragen och
kommunaliseringen av lärartjänsterna som utgör ’grundbultarna’. Fram tills
nu har det statliga inflytandet över undervisningen i grundskolan varit be-
tydande trots upprepade ”decentraliseringssträvanden”.

Den nya ansvarsdiskursen, som innebär att staten styr via mål och följer
upp resultaten via utvärdering, ligger informationsstyrningen nära. Den stat-
ligt reglerade styrningen ”med ökad decentralisering” nådde främst förvalt-
ningsnivån och administrationen i skolan (jfr. Odin & Åhs 1985). Målstyr-
ningen tränger däremot rakt in i kommunalpolitiska organ, personalkonfe-
renser och klassrum med sitt krav på att samtliga nivåer ska formulera sig
angående hur de ska arbeta för att uppnå de nationella målen. Skolledarens
roll förändras i riktning mot en mer operativ chefsroll med ett utökat an-
svar för skolans resultat.

Den nya lagstiftning som föreslås i ansvarspropositionen och som regle-
rar mål- och resultatstyrningen läggs fram för riksdagen i oktober 1990.
Riksdagen fattar beslut den 12 december 1990. Den nya lagen gäller från
och med den 1 januari 1991. Ett diskursbrott handlar om ett nytt sätt att
tänka och handla och om nya aktörer som ’släpps fram’ att tala. I detta fall
blir tidsomställningen mycket kort mellan ’nya tankebanor’ och omsättning
av besluten i handling för de personer som på olika sätt är berörda av en ny
ansvarsfördelning mellan stat och kommun.

Inom den målstyrda styrningsdiskursen blir valfrihet ett aktuellt begrepp.
Individens val ska komma till uttryck i högre utsträckning än tidigare. När
det gäller individens val av skola är det en principiellt viktig fråga men val-
friheten blir fortfarande begränsad och framför allt blir den geografiskt
betingad13. Den diskussion som förs av 1946 års skolkommission och 1957
års skolberedning om så lika betingelser som möjligt för elever i tätort och
på landsbygd, inom en ’centraliserad’ styrningsdiskurs, förs inte inom en
styrningsdiskurs som präglas av kommunalt ansvar och målstyrning. Fri-
skolorna komplicerar ansvarsbegreppet på så sätt att staten i princip åter-
tar ansvaret för delar av grundskolan genom att garantera friskolornas fi-
nansiering (via skollagstiftning) och stå för tillståndsgivning och tillsyn för
friskolorna vilket i förlängningen även torde innebära en viss garanti för dess
verksamhet.

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28179



180

Noter
1 Expertgruppen bestod av Lars Du Rietz, Ulf P. Lundgren och Olof Wennås. Deras
arbete redovisades i departementsskriften Ansvarsfördelning och styrning på skol-
området (DsU 1987:1).
2 Den informativa, eller ideologiska styrningen, kräver att samförstånd nås kring
uppställda mål. Detta samförstånd kan då försöka vinnas genom olika former av
attitydpåverkan och information. Målstyrningen, som exempel på informativ/ideo-
logisk styrning, ställer större krav på långsiktiga och mer varierade utvärderings-
former jämfört med t.ex. ekonomisk styrning. Behovet av erfarenhetsutbyte är också
större inom ett mer målstyrt än inom ett mer ekonomiskt eller regelstyrt system (Du
Rietz et al. 1987, s 228).
3 Expertgruppen skriver: ”En möjlighet kan vara att riksdagen eller regeringen till-
sätter en skoldelegation med resurser för utvärdering, forskning och utveckling. Er-
farenheterna med pedagogiska nämnden pekar entydigt på, att skolöverstyrelsen inte
bör ansvara för delegationens arbete. Uppföljning och utvärdering bör bedrivas fri-
stående från de myndigheter som har förvaltningsansvar” (Du Rietz et al. 1987, s
318).
4 Statsrådet Bengt Göransson tillkallade i april 1987 en parlamentarisk kommitté
för att bereda frågor om ansvarsfördelning och styrning inom skolan. Kommittén
antog namnet styrningsberedningen och den avlämnade sitt betänkande i april 1988.
Till ordförande i kommittén utsågs statssekreteraren Gunnar Svensson. Övriga
kommittéledamöter var riksdagsledamöterna Marita Bengtsson, Karl-Göran Biörs-
mark, Helge Hagberg och Larz Johansson, kommunalrådet Birgitta Söderlund, pres-
sekreteraren Gun-Britt Morhed samt professor Daniel Kallós. Huvudsekreterare i
utredningen var departementsrådet Peter Honeth.
5 Regeringens proposition Skolans utveckling och styrning (Prop 1988/89:4) lades
fram inför riksdagen 1988. Ansvarigt statsråd var Bengt Göransson.
6 Regeringens proposition om ansvaret för skolan (Prop 1990/91:18) lades fram
inför riksdagen 1990. Ansvarigt statsråd var Göran Persson.
7 Se t.ex. Du Rietz et al. (1987), s 218–219, där författarna  för diskussionen om att
de regler som återstår efter en avreglering i princip skulle kunna vara av sådan art
att de i stället reducerade den lokala friheten.
8 Arbetet med att ta fram underlag för ”en förändrad styrning av skolan” (Ds
1990:32, förord) bedrevs som ett internt departementsarbete i projektform, det s.k.
skolprojektet. Ordförande i projektorganisationens ledningsgrupp var statssekrete-
rare Anitra Steen. Arbetet var uppdelat i fyra delprojekt:

– Styrning inom personal- och statsbidragsområdet. Projektledare: departements-
rådet Peter Honeth.

– Regelstyrning. Projektledare: rättschefen Erik Tersmeden.

– Läroplansstyrning samt uppföljning och utvärdering. Projektledare: professorn
Ulf P. Lundgren.

– Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna
Projektledare: kanslirådet Eva-Stina Hultinger.
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9 Proposition 1989/90:41. Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare,
biträdande skolledare och syofunktionärer. UbU9, rskr.58
10 Proposition 1990/91:18. Om ansvaret för skolan. UbU4, rskr.85
11 Läroplanskommittén tillsattes i februari 1991 av statsrådet Göran Persson. Profes-
sor Ulf P. Lundgren utsågs att leda arbetet. I kommittén ingick universitetsadjunkten
Kerstin Hägg, högskolelektorn Bodil Jönsson, departementssekreteraren Barbara
Martin Korpi, blivande avdelningschefen vid Skolverket Kerstin Mattsson, utbild-
ningschefen vid Volvo Rolf Nordanskog, f.d. prefekten vid Lärarhögskolan i Stock-
holm Stig Persson, departementsrådet Boo Sjögren och blivande generaldirektören
vid Statens Institut för Handikappfrågor i skolan Lennart Teveborg.

Kommitténs uppdrag var att lämna förslag till mål och riktlinjer för barnomsorgen
och det offentliga skolväsendet. Som ett deluppdrag ingick att ge förslag till riktlin-
jer och modeller för kursplaner för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den 19
december 1991 fick Läroplanskommittén nya direktiv av statsrådet Beatrice Ask.
Läroplanskommittén fick i uppdrag att lämna förslag till nya läroplaner för grund-
skolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt förslag till ny timplan för
grundskolan och förslag till kursplaner. Samtidigt fick kommittén en ny samman-
sättning. Professor Ulf P. Lundgren kvarstod som ordförande och departementsrådet
Boo Sjögren som ledamot. Till nya ledamöter utsågs departementsrådet Kerstin
Thoursie och professorn Tor Ragnar Gerholm. Till huvudsekreterare i den senare
sammansättningen av läroplanskommittén förordnades studierektor Berit Hörn-
qvist. Läroplanskommittén redovisade sitt arbete i september 1992 i betänkandet
Skola för bildning (SOU 1992:94).
12 SOU 1985:28. Aktivt folkstyre i kommuner och landsting. Stockholm: Civilde-
partementet.
13 Vårdnadshavare har rätt att framföra önskemål om att deras barn ska tas emot i
annan (offentlig) skola än den kommunen anvisar men elever tas i dessa fall emot
endast i mån av plats. Hemkommunen är inte skyldig att betala skolskjutskostnader
eller bestrida andra kostnader som är förenade med ett individuellt skolval (Prop.
1990/91:115, UbU 17). Närhetsprincipen d.v.s. alla elevers rätt att gå i den närmast
belägna grundskolan gäller. Eleverna får också rätt att gå i fristående skola i och
med beslut att kommunerna blir skyldiga att lämna medel för undervisningskost-
nader till fristående skolor (Prop. 1991/92:95, UbU22). Någon skyldighet för kom-
munen att erbjuda skolskjuts eller bestrida andra kostnader för elever som går i fri-
skola föreligger inte. I praktiken innebär dessa bestämmelser att valfriheten i första
hand omfattar elever i tätort med kommunikationer eller gångavstånd till flera
grundskolor.

Skolverket har fått uppdrag av regeringen att göra en kartläggning av elever i fristå-
ende skolor. Skolverket anger att antalet elever i fristående skolor är litet i förhål-
lande till det totala antalet grundskoleelever. Våren 1999 gick 2,1 procent av
eleverna i åk 9 i fristående skolor. Andelen är något högre i åk 1 med ungefär 3,8
procent. Andelen elever i friskola i åk 4 var samma läsår 3,5 procent (Skolverket
2000b).
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KAPITEL 10

Förskjutningar i värderingar och begrepp
Detta kapitel innehåller en sammanfattande analys av de beredningstexter
som har behandlats i kapitlen fem till och med nio. Här följer således en
redovisning av hur synen på individens roll/utveckling, samhällets behov av
sammanhållning, behovet av kvalificering av arbetskraft och forskningens
roll för skol- och samhällsutvecklingen har framstått i de olika berednings-
texterna. Avsnittet avslutas med en sammanfattande figur som visar kopp-
lingen mellan förskjutning i värdebasen och den rådande synen på ansvar
och styrning. Av figuren framgår hur förskjutningar har skett inom diskur-
sen, hur den utmanats samt hur en ny diskurs har formats.

Därefter följer en motsvarande redovisning utifrån förändringar av de tre
centrala begreppen kommunalisering, decentralisering och målstyrning.
Avsikten är att spegla betydelseförskjutningar i begreppen, från slutet av
1940-talet och fram till mitten av 1990-talet.

Skiftande betoning i de grundläggande värderingarna
Synen på individens roll i samhället
Individens roll i samhället har på olika sätt påverkat individens roll i sko-
lan. Eftersom skolan ska fostra och utbilda eleverna till blivande samhälls-
medborgare kommer ’samhällets syn’ på individen också att prägla dess syn
på skolans förhållningssätt gentemot den enskilde individen.

1946 års skolkommission (SOU 1948:27) menar att skolans mest ange-
lägna uppgift är att bidra till en ”personlighetsdaning” som innebär att alla
medborgare fritt väljer att samverka för det gemensammas bästa d.v.s. att
fostra demokratiska människor. ”Frihet” och ”självständighet” är  nyckelbe-
grepp för att beskriva elevens roll i skolan. Endast fria och självständiga indi-
vider kan garantera demokratins fortbestånd. Utgångspunkten för undervis-
ningen ska vara den enskilde elevens individualitet och personliga förutsätt-
ningar, och vägen dit nås genom att tillämpa en viss sorts metodik, den s.k.
aktivitetspedagogiken, som betonar elevens egen aktivitet i undervisningen
i form av t.ex. ett individuellt kunskapssökande varvat med grupparbeten
och gemensamma genomgångar. Även nivågruppering bör utnyttjas som
metod för att tillgodose behovet av individualiserad undervisning.

Även 1957 års skolberedning (SOU 1961:30) betonar att det är den en-
skilde eleven som står i centrum för skolans verksamhet. Skolans uppgift är
att, utifrån den enskilde elevens förutsättningar, ge honom kunskaper och
inlemma honom i samhällsgemenskapen. Därför måste läraren lära känna
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sina elever så väl som möjligt, för det är på den enskilde läraren som ansva-
ret för ett individuellt förhållningssätt läggs. Själva skolorganisationen byg-
ger på enhetlighet och centrala föreskrifter kopplade till statsbidrag, så det
är först ute i klassrummen som det individuella synsättet förväntas slå ige-
nom. Dessa båda utgångspunkter ska balansera varandra: den sammanhåll-
na enhetliga skolorganisationen kräver ett individualiserat arbetssätt i klass-
rummet för att alla elever ska få en ändamålsenlig undervisning inom sam-
ma skolsystem.

Utredningen Skolan, staten och kommunerna, den s.k. SSK-utredningen
(SOU 1978:65), påpekar att för att eleverna ska få lika rätt och samma
möjligheter till skolutbildning så ska utbildningen se olika ut för olika elev-
er beroende på vilka insatser som behöver vidtas från skolans sida för ele-
ver i behov av särskilt stöd. Därför förordar utredningen en decentraliserad
styrfunktion som kan ta hänsyn till lokala omständigheter och t.ex. styra
resurserna till de elever/skolenheter som behöver dem bäst. Även SIA-ut-
redningen (SOU 1974:53) betonar att det krävs särskilda insatser för elever
som möter olika typer av svårigheter i skolarbetet för att få en likvärdig
undervisningssituation. Skolan ska tillämpa arbetsmetoder och förhållnings-
sätt som underlättar och förebygger, och hela skolmiljön ska erbjuda skilda
aktiviteter så att elevernas olika behov kan tillgodoses. Genom att på olika
sätt positivt påverka alla elevers studiesituation ska skolan så långt det går
försöka att förebygga uppkomsten av svårigheter och bristande studiemoti-
vation.

Den styrda arbetsmiljö som skolan ändå erbjöd fortsatte att dra på sig
kritik. Förskolans utbyggnad hade lett till en ökad efterfrågan på en peda-
gogisk helhetssyn som kunde binda samman förskolans och skolans verk-
samheter utifrån en gemensam grundsyn. Dessa diskussioner, som t.ex. i
förskola – skolakommitténs förslag (SOU 1985:22), präglas till stor del av
tanken på att barnet utvecklas i ett samspel mellan barnets inre utvecklings-
fas och dess relation till sin närmiljö. Barnets relation till den omgivande
närmiljön blir avgörande för vad och hur barnet lär sig. Utgångspunkten är
att varje barn måste få utvecklas och lära sig i sin takt.

Styrningsberedningen (SOU 1988:20) talar, i likhet med 1946 års skol-
kommission (SOU 1948:27), om vikten av att skolan organiseras efter de-
mokratiska principer för att kunna påverka barn och ungdomar till att
omfatta demokratiska värderingar. Men om skolkommissionen talade om
”frihet” och ”självständighet” så talar styrningsberedningen gärna om ”an-
svar” och ”engagemang” för skolans verksamhet. Endast den som har ett
reellt inflytande och kan påverka sin arbetssituation kan förväntas att utfö-
ra sitt arbete på ett engagerat sätt. Individens inflytande tillmäts därför en
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stor betydelse för den enskilde personens motivation och studieresultat. I an-
svarspropositionen, och senare i läroplanskommitténs förslag (SOU 1992:94)
har detta ansvar i och med den ”mål- och resultatorienterade skolan” kom-
mit att glida över allt mer mot ett ansvar för den egna studieprestationen.

Den värdebas som styrt diskussionen om hur skolan och samhället ser på
individen och på hur den individuella utvecklingen ska främjas på bästa sätt
har förändrats successivt under 1900-talets senare hälft. Självklart handlar
det inte om fullständigt nya uppfattningar under olika perioder. I stället har
jag försökt att identifiera på vilka olika sätt som man i det offentliga samtalet
har diskuterat synen på individens roll i samhället, samt vilka faktorer som
tillmätts särskild betydelse för individens utveckling. Detta försök till ren-
odling och tydlighet innebär samtidigt en stark förenkling, men kan ändå
vara ändamålsenligt för att spegla förändringar i värdebasen.

– för skolkommissionen (SOU 1948:27) var personlighetsdaning ett rele-
vant begrepp. Den demokratiska människan skulle skapas genom skolans
förhållningssätt och arbetsformer

– när 1957 års skolberedning (SOU 1961:30) stakade ut förutsättningarna
för grundskolan var individualisering ett nyckelord. Varje elev skulle ha rätt
att arbeta utifrån sina förutsättningar  inom den odifferentierade klassens
ram. Om eleverna fick arbeta med ”självinstruerande material” i sin egen
takt skulle elevernas skiftande förutsättningar inte längre spela någon stör-
re roll
– för SIA-utredningen (SOU 1974:53) var det påtagligt att alla elever inte
nådde önskat resultat. ”Lågpresterande elever” och ”omotiverade elever”
utgjorde stora bekymmer. En positiv, omväxlande och stimulerande miljö i
skolan skulle kunna förbättra motivationen och förebygga dåliga studiere-
sultat. För att skapa en sådan miljö krävdes samarbete mellan olika sam-
hällsinsatser som fritids- och kultursektorn och föreningsverksamheten.
SSK-utredningen (SOU 1978:65) betonade att utbildningen och resursin-
satserna måste få se olika ut för olika elever

– förskola – skolakommittén (SOU 1985:22) framhöll närmiljöns betydel-
se för barnets utveckling. Det väsentliga var hur barnet uppfattade och re-
laterade till närmiljön, även om den naturligtvis också ska ses i ett större
samhällsperspektiv. Även samspelet mellan barnens olika miljöer är viktigt.
Ur ett pedagogiskt perspektiv är det barns relation till andra människor och
till den fysiska miljön som är avgörande för vad och hur barnet lär sig.

– när diskussionen kom att handla om att styra ansvaret allt längre ut i or-
ganisationen och att låta målstyrningen dominera över regelstyrningen så
påverkade det också synen på elevens utveckling. Förutom elevens rätt till
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reellt inflytande, som redan hade poängterats i beredningar under flera årti-
onden och som också styrningsberedningen underströk, så skapade målstyr-
ningen av undervisningen i förlängningen krav på elevernas eget ansvar för
att nå målen. Skolan talar om vad som krävs, och är skyldig att lämna stöd
för att eleven ska nå uppnåendemålen, men implicit får också eleven själv
ett ansvar för att nå de mål som samhället, och eventuellt också eleven själv,
har ställt upp.

Nedan följer en schematisk bild över var tyngdpunkten har lagts i olika
beredningar vad gäller talet om individen och dess utveckling.

Samhällets behov av sammanhållning
För 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) är tanken att skolan ska ut-
göra en hävstång för att kunna utveckla ett modernt demokratiskt samhälle
oerhört viktig. Kommissionen betonar att skolan är en institution i samhäl-
lets tjänst, och skolans främsta uppgift är att uppfostra eleverna till demo-
kratiska medborgare. Frihet, självständighet och samarbete är honnörsord.
Eleverna ska uppmuntras till självständigt tänkande och egna ställningsta-
ganden. Undervisningen ska i grunden vara objektiv och utifrån den ska

Synen på
individens
roll/utv.

Skolkommis- personlighetsdaning
sionen

57 års skol- individualisering
beredning

SIA-utredningen stimulerande miljö
SSK-utredningen

Förskola-skola/ närmiljön
Demokrati-
beredningen

Styrnings- reellt inflytande
beredningen/
Läroplans- ansvar
kommittén

Figur 3. Värdebasens tyngdpunkt. Synen på individens roll/utveckling1.
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eleven bilda sig en egen uppfattning. Komissionen förordar en nioårig grund-
utbildning, men endast under förutsättning att den utökade skolgången sker
inom ramen för en sammanhållen skolorganisation, enhetsskolan. Enhets-
skolans uppgift är i första hand att ge en gemensam medborgarutbildning
till alla ungdomar. Likvärdigheten i den nya enhetsskolan handlar dels om
att utbildningens organisation och utformning är densamma över hela lan-
det och dels om att det ska finnas en nioårig utbildning i varje kommun d.v.s.
att alla barn och ungdomar i landet ska ha tillgång till enhetsskolans utbild-
ning oberoende av var i landet som de bor.

Kommissionen anser vidare att enhetsskolans uppbyggnad kräver ett be-
tydande inslag av centralisering. Rent geografiskt måste de senare årskur-
serna inom enhetsskolan, åk 7–9, centraliseras inom varje kommun för att
resurserna till den ämnesindelade undervisningen ska räcka till landets alla
ungdomar och inte som tidigare endast till den andel som gick i realskola.
Tanken att centralskolan ska utgöra en sammanhållande kraft också i lokal-
samhället tilltalar skolkommissionen. Skolan kan gärna byggas ut till ett
centrum för kultur- och fritidsaktiviteter och på så sätt bli en mötesplats för
olika aktiviteter. Den stora utbyggnad som krävs i form av skollokaler, lärar-
resurser, skolskjutsar etc. måste finansieras via statsbidrag som utbetalas till
kommunerna efter centrala statliga direktiv och regler.

För 1957 års skolberedning (SOU 1961:30) blir uppgiften att utforma
denna sammanhållna skola som dels ska, så långt möjligt, erbjuda en gemen-
sam utbildning för samtliga ungdomar upp till sexton år och dels ha en kon-
struktion som möjliggör en likvärdig standard i hela landet. Eleverna på
landsbygden ska få en likvärdig utbildning jämfört med eleverna i tätorten.
Den obligatoriska skolans uppgift är att ge en grundläggande allmänbild-
ning inför vidare teoretiska eller yrkesinriktade studier samt för rollen som
samhällsmedborgare. Denna gemensamma allmänbildning utgör en  kraft
som förväntas verka för ett väl sammanhållet samhälle. Redan det faktum
att skolans inte delas upp i parallella utbildningssystem tillmäts betydelse
för sammanhållningen. Elever med olika bakgrund får gemensamma refe-
rensramar och möjlighet att knyta personliga kontakter, utbyta åsikter och
samarbeta med varandra. Skolberedningen framhåller att det är viktigt att
den sammanhållna organisationen bevaras så högt upp i årskurserna som
möjligt eftersom den anser att ju längre som elever med olika sociala bak-
grund undervisas tillsammans desto mer utjämnas de skillnader som upp-
står på grund av olika uppväxt- och hemförhållanden.

I direktiven till SIA-utredningen (SOU 1974:53) påpekas att skolans upp-
drag att ge eleverna möjligheter att utvecklas till aktiva samhällsmedborga-
re har samma prioritet som uppdraget att förmedla kunskaper. Dessa båda
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uppdrag är ömsesidigt beroende av varandra eftersom kunskap ger ökade
möjligheter att agera som självständig samhällsmedborgare. Därför upp-
märksammar SIA-utredningen särskilt problematiken kring de barn som inte
lyckas nå rimliga resultat i skolan trots att deras studieförutsättningar egent-
ligen inte behöver sätta några hinder i vägen. I stället är det andra utslag-
ningsmekanismer som gör att de misslyckas i skolan och därmed minskar
sina möjligheter till att känna delaktighet och engagemang i det omgivande
samhället. Det räcker inte att erbjuda samma utbildning till alla barn och
ungdomar, det krävs också särskilda insatser för att alla elever ska få en lik-
värdig studiesituation. Behovet av insatser inriktas mot att skapa en så sti-
mulerande och mångsidig studiemiljö som möjligt för att kunna svara upp
mot elevernas olika intresseinriktningar och behov. Genom att eleverna får
möta ett flexibelt och mångsidigt utbud av aktiviteter under sin skoldag kan
många problem förebyggas och elevernas olika kompetenser mera komma
till sin rätt, menar SIA-utredningen. Skolans medborgerliga fostran måste
förstärkas genom att eleverna tränas i att ta ansvar för sin skolmiljö, att
kritiskt granska information av olika slag o.s.v.

SSK-utredningen (SOU 1978:65) instämmer i utgångspunkten att elever-
na ska få en likvärdig utbildningsstandard oberoende av var i landet de bor,
men konstaterar samtidigt att differensen mellan olika studieresultat är stör-
re inom den enskilda kommunen än mellan kommunerna i landet, varför
ansträngningarna att styra resurserna till de elever som har det sämsta ut-
gångsläget måste göras inom kommunen. Även om utredningen förordar ett
kommunalt ansvar för skolan redovisar de samtidigt att det kan finnas  ris-
ker för att olikheterna i utbildningsstandarden ska öka om kommunerna får
ett totalt driftsansvar.

I Demokratiberedningens betänkande angående skolan (SOU 1985:30)
är ”delaktighet” ett nyckelbegrepp. Personalens rätt till inflytande och del-
aktighet på sin arbetsplats  regleras via medbestämmandelagen, men elever-
nas möjligheter till inflytande i skolan har inte utvecklats särskilt mycket.
Framför allt har eleverna i praktiken små möjligheter att utöva någon form
av delaktigt ansvar i den dagliga undervisningssituationen. Utredningen står
för en demokratisyn som bygger på tilltron till lokala, aktiva grupper som
själva styr och tar ansvar för sin verksamhet – ett aktivt lokalt folkstyre.
Demokratin bygger på att enskilda människor deltar i olika former av be-
slutsfattande, inte minst när det gäller frågor av ekonomisk art, och denna
demokratisyn måste byggas in också i skolans verksamhet. Förskola – skola-
kommittén (SOU 1985:22), betonar också barnets och elevens roll som bli-
vande samhällsmedborgare. Utöver barnets egna förutsättningar och mog-
nadsnivå tillmäts barnets relationer till andra och barnets närmiljö en avgö-
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rande betydelse när det gäller att skapa goda betingelser för att utvecklas
till en aktiv samhällsmedborgare. Skolans insatser ska leda till att stärka
människans förmåga att påverka och leva i ett föränderligt samhälle.

För styrningsberedningen (SOU 1988:20) är den övergripande frågan hur
skolans utveckling ska inlemmas i den förnyelse av den offentliga sektorn
som pågår inom skilda verksamhetsområden. Generellt innebär denna för-
nyelse en strävan efter en minskad detaljreglering och en ökad decentralise-
ring av beslut till lokala organ för att stimulera den lokala demokratin och
för att få ett mer effektivt utnyttjande av de gemensamma resurserna. För
skolans del tillkommer ambitionen att finna styrmedel som på ett mer reso-
lut sätt än tidigare också påverkar verksamhetens utformning och säkerstäl-
ler att beslutade reformer verkligen får genomslag i skolans praktik. Grund-
skolans roll som en sammanhållande kraft i samhället är klart uttalad i styr-
ningsberedningens betänkande och skolans uppgift är att bidra till att sam-
hället utvecklas mot mål som välfärd, demokrati och jämlikhet. Beredning-
en anser att den svenska skolan i stor utsträckning har en likvärdig utbild-
ning. Den likvärdiga skolan är en viktig faktor för att kunna leva upp till
målet om jämlikhet. Det är statens inflytande och reglering som garanterar
den likvärdiga skolan över hela landet.

Genom det fortsatta reformarbetet angående en ny ansvarsfördelning för
grundskolan kom den likvärdiga utbildningen i ansvarspropositionen att
garanteras genom de mål och riktlinjer som riksdag och regering anger. Sta-
ten ska ansvara för den nationella utvärderingen har till uppgift att kontrol-
lera i vilken utsträckning kommunerna har nått upp till ambitionerna i de
nationella målen. Därmed blir även utvärderingen ett verktyg för att garan-
tera en likvärdig utbildning och garantera skolans roll som en sammanhål-
lande kraft.

Nedan försöker jag att kort sammanfatta de mest utmärkande dragen för
den värdebas som speglas i respektive grupp av beredningsbetänkanden vad
gäller samhällets behov av sammanhållning. Enigheten om skolans viktiga
roll för att säkerställa ett demokratiskt samhälle har varit oomtvistad, men
synen på hur skolan bäst ska utbilda eleverna till att bli ansvarskännande
samhällsmedborgare har genomgått förskjutningar.

– för 1946 år skolkommission (SOU 1948:27) var jämlikhet ett viktigt be-
grepp. Eleverna skulle undervisas tillsammans i sammanhållna klasser i så
stor utsträckning som möjligt för att minska de skillnader som kunde till-
skrivas olika hemförhållanden, uppväxtmiljöer och ekonomiska tillgångar.
Alla barn och ungdomar skulle också erbjudas samma utbildningsstandard
över hela landet. För att nå detta mål var centralisering ett viktigt medel
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– 1957 års skolberedning (SOU 1961:30)  fick till uppgift att utforma den
nya sammanhållna grundskolan. Den obligatoriska skolans uppgift är att
ge en grundläggande likvärdig allmänbildning som är gemensam för alla
landets ungdomar, och som därmed utgör en gemensam referensram för alla
elever upp till 16 år

– såväl SIA-utredningen (SOU 1974:53) som SSK-utredningen (SOU
1978:65) framhöll att den likvärdiga och gemensamma grundutbildningen
måste få kosta olika mycket för olika elever för att bli likvärdig, eftersom
elevernas förutsättningar inför skolarbetet är så olika. Skolan behöver öpp-
na sig ut mot det omgivande samhället och ta hjälp av annan offentlig och
föreningsdriven verksamhet för att på olika sätt kunna erbjuda en stimule-
rande verksamhet för alla elever. Den omgivande stödjande miljön, i vid
bemärkelse, var det medel som skulle ”fånga upp” alla elever till en gemen-
sam och framgångsrik utbildning

– demokratiberedningens arbetsgrupp för skolan (SOU 1985:30), såg del-
aktighet som ett nyckelbegrepp. Demokratin skulle vitaliseras och utövas
genom att de människor som var närmast berörda av en verksamhet också
skulle ha ett reellt inflytande över den. För anställd personal garanterade
medbestämmandelagen detta inflytande. För brukarna kunde demokratin
utövas genom att verksamhet i anslutning till skolan drevs i föreningsform
eller av kooperativ. Elevinflytandet blev en viktig fråga att uppmärksamma

– för att höja kvaliteten och effektiviteten fördes ansvaret längre ut i orga-
nisationen, till dem som drev verksamheten. För styrningsberedningen (SOU
1988:20) garanterades den likvärdiga skolan genom statens finansiering och
reglering, även om denna reglering skulle förenklas så långt möjligt. Målet
om jämlikhet nås via den likvärdiga skolan. Genom det fortsatta arbetet med
en ny ansvarsfördelning i grundskolan kom ganska snart i stället den likvär-
diga utbildningen att garanteras av de mål och riktlinjer (Prop. 1990/91:18)
som riksdag och regering har angett. Staten ansvarar för en nationell utvär-
dering som ska kontrollera i vilken utsträckning som målen har nåtts i en
mål- och resultatorienterad skolorganisation (SOU 1992:94).

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28190



191

Samhällets behov av kvalificering av arbetskraft
Enhetsskolan, och senare grundskolan, har främst haft betydelse för sam-
hällets behov av kvalificering av arbetskraft i den meningen att den med-
borgarutbildning som diskuterats i de statliga utredningarna inbegriper de
kompetenser som individen kan behöva i såväl samhälls- som arbetsliv. I
övrigt är det gymnasieskolan som har haft det mer direkta ansvaret för att
ge eleverna de yrkeskunskaper som ska ligga till grund för ett kommande
arbetsliv eller vidare studier.

Synen på Samhällets
individens samman-
roll/utv. hållning

Skol- personlighets- centralisering
kommis- daning
sionen

57 års individuali- likvärdig all-
skolbe- sering mänbildning
redning

SIA-ut- stimulerande stödjande
redningen miljö miljö
SSK-utred-
ningen

Förskola- närmiljö delaktighet
skola/
Demokrati-
beredningen

Styrnings- reellt jämlikhet
beredningen/ inflytande

Läroplans-  ansvar målupp-
kommittén fyllelse

Figur 4. Värdebasens tyngdpunkt. Synen på individens roll/utveckling; sam-
hällets behov av sammanhållning.

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28191



192

För 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) ligger dock arbetslivet nära i
tid för de ungdomar som kommissionen diskuterar. När den nioåriga grund-
utbildningen föreslås innebär förslaget att ungdomar kommer ut senare på
arbetsmarknaden än vad som annars var fallet. Samtidigt kräver industri-
samhället bättre utbildad personal. Arbetsmarknaden var tydligt uppdelad
i praktiska yrken och i tjänstemannayrken vilket avspeglar sig i kommissio-
nens diskussion om vid vilken tidpunkt som det är lämpligt att dela upp
utbildningsvägarna inom enhetsskolan. Kommissionen förordar en så sen
differentiering som möjligt med hänsyn till att om val av utbildningsvägar
är möjliga att göra på ett tidigt stadium så kanske elever med goda studiere-
sultat till övervägande del väljer de teoretiska utbildningsvägarna. På så sätt
riskerar de praktiska yrkesinriktningarna och yrkena att ”utarmas”. Om
eleverna i stället får göra ett sådant val högre upp i årskurserna så kan även
andra faktorer än studiebegåvning spela in och påverka deras kommande
yrkesval, resonerar kommissionen.

Grundskolan ska erbjuda eleverna en yrkesförberedande utbildning. 1957
års skolberedning (SOU 1961:30) beskriver behovet av yrkesförberedelser
på tre nivåer:

– för den grupp elever som ska gå vidare till teoretiska studier och som där-
igenom inte kommer i direkt kontakt med yrkeslivet på ytterligare några år

– för de elever som ska vidare till någon form av yrkesutbildning och

– för de elever som ska gå direkt ut i yrkeslivet efter genomgången grund-
skola.

Den yrkesförberedande utbildningen och yrkesorienteringen ska på ett lämp-
ligt sätt förbereda samtliga elever för deras kommande yrkesliv, men det är
den gemensamma allmänbildningen som står i förgrunden.

För SIA-utredningen (SOU 1974:53) står frågor om hur alla elever ska
kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett så bra sätt som möjligt i centrum.
Eleverna går nu i sammanhållna klasser under hela grundskoletiden och de
yrkesförberedande valmöjligheterna under det sista grundskoleåret har ta-
gits bort. Däremot kvarstår yrkesorienteringen inom grundskolans ram.

I förskola – skolakommitténs betänkande (SOU 1985:22), talar kommit-
tén om behovet av ”livslångt lärande”. Det har inte diskuterats i de tidigare
utredningarna, men det aktualiserar behovet av ytterligare en medborgar-
kompetens nämligen att ha vilja och självförtroende till att lära om och lära
nytt kontinuerligt genom livet. En ungdomsutbildning kommer inte längre
att ge tillräckliga kunskaper för ett helt yrkesliv. Arbetsmarknadssituationen
anas också i bakgrunden när kommittén resonerar kring frågan om ändrad
skolpliktsålder. Nu handlar det inte längre om att ”ta” ungdomar från ar-
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betsmarknaden och behålla dem i skolan som på skolkommissionens tid,
utan om att hålla dem kvar i skolan för att inte ytterligare öka arbetslöshe-
ten. Skolplikten måste därför bli tioårig om åldern för skolstart sänks, an-
ser kommittén.

Under 80-talet expanderar tjänstesektorn, såväl den privata som den of-
fentliga. Informationsteknologin och internationella marknader håller på att
förändra arbetslivets villkor. Kvalitet, kundanpassning, korta produktions-
cykler och flexibilitet är typiska begrepp för att beskriva utvecklingen. Tjäns-
tesamhället ställer stora krav på kunskaper, samarbetsförmåga och förmå-
ga att behärska teknisk utrustning. För 90-talets grundskola innebär det att
utpräglade faktakunskaper tappar i betydelse medan kunskap i form av dju-
pare förståelse och förmåga att analysera händelseförlopp blir viktigare. De
inslag i undervisningen som tränar samarbets- och kommunikationsförmå-
ga, s.k. social kompetens, får stor betydelse.

De mest utmärkande dragen för den värdebas som speglas i respektive
grupp av beredningsbetänkanden vad gäller samhällets behov av kvalifice-
ring av arbetskraft  kan, i koncentrerad form, beskrivas enligt följande:

– 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) förordade en sen differentie-
ring av utbildningen för att på så sätt undvika att endast studieresultat ut-
gjorde grunden för elevens val av yrkesinriktning

– 1957 års skolberedning (SOU 1961:30)  såg det som en fördel att det di-
rekta  yrkesvalet sköts upp till efter det att eleverna lämnat grundskolan och
förlade de yrkesförberedande inslagen till åk 9
– vid tiden för SIA-utredningens arbete (SOU 1974:53) går eleverna i sam-
manhållna klasser under hela grundskoletiden och de yrkesförberedande
valmöjligheterna under det sista grundskoleåret har tagits bort. Däremot
kvarstår yrkesorienteringen inom grundskolans ram. SIA-utredningen före-
slog inga direkta förändringar i denna ordning

– Förskola – skolakommittén (SOU 1985:22) aktualiserade begreppet ”livs-
långt lärande”. Med detta begrepp poängteras ytterligare en medborgar-
kompetens, nämligen att ha vilja och självförtroende till att lära om och lära
nytt kontinuerligt genom livet

– läroplanskommittén (SOU 1992:94) lyfte fram tjänstesamhällets krav på
kunskaper, samarbetsförmåga och förmåga att behärska teknisk utrustning.
De inslag i undervisningen som tränar analysförmåga samt samarbets- och
kommunikationsförmåga, s.k. social kompetens, får stor betydelse.
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Synen på Samhällets Kvalificering
individens samman- av arbetskraft
roll/utv. hållning

Skolkommis- personlighets- centralisering sen differen-
sionen daning tiering

57 års skolbe- individuali- likvärdig all- yrkesförbe-
redning sering mänbildning redande i åk 9

SIA-ut- stimulerande stödjande sammanhållna
redningen miljö miljö klasser
SSK-utred-
ningen

Förskola- närmiljö delaktighet livslångt
skola/ lärande
Demokrati-
beredningen

Styrnings- reellt jämlikhet –
beredningen/ inflytande

Läroplans- ansvar målupp- social
kommittén fyllelse kompetens

Figur 5. Värdebasens tyngdpunkt. Synen på individens roll/utveckling; sam-
hällets behov av sammanhållning och samhällets behov av kvalificering av
arbetskraft.

Forskningens roll för utveckling av skola och samhälle
Den svenska och internationella forskningen inom främst psykologi, peda-
gogik och sociologi har utgjort viktiga inslag i de beredningstexter som
diskuterat skolans innehåll och organisation mellan åren 1948 och 1992.
Synen på vad vetenskap är och vilka vetenskapliga forskningsområden som
är relevanta för grundskolan varierar ganska kraftigt över tid. Två händel-
ser eller ställningstaganden kan särskilt noteras eftersom de bryter mot tidi-
gare ståndpunkter:
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– 1957 års skolberedning (SOU 1961:30) slår fast att det är politiska be-
slut och inte vetenskapen som ska styra samhällsutvecklingen

– Läroplanskommittén (SOU1992:94) menar att grundskolan genom sin
verksamhet ska lägga grunden för ”ett alltmer vetenskapligt förhållnings-
sätt”.

Nedan följer korta sammanfattningar av de i tidigare kapitel redovisade re-
flektionerna kring synen på forskningens roll för skolans utveckling, såsom
den kommer till uttryck i de beredningstexter som behandlas i detta arbete.

För 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) framstår vetenskapen som
den plattform, som alla politiska beslut i princip bör grunda sig på. Kom-
missionen beklagar bristen på relevant forskning inom områden som berör
skolan och ser en utbyggnad av utbildningsrelaterad forskning som en vik-
tig förutsättning för skolans vidare utveckling. Det är den psykologiska-
pedagogiska forskningen som står i fokus för kommissionens intresse. Fram-
för allt saknar kommissionen forskning med inriktning på undervisningssi-
tuationen. Skolkommissionen lämnar öppet för förändringar av sina egna
förslag om den vetenskapliga forskningen resulterar i slutsatser som står i
ett motsatsförhållande till kommittéförslaget. I sådana fall är det den veten-
skapliga uppfattningen som tar över, och skolreformen kommer att få jus-
teras efterhand allt eftersom nya kunskaper skapas inom områden som dit-
tills varit outforskade.

1957 års skolberedning (SOU 1961:30) utgår i sitt arbete till stor del från
resultaten av den tioåriga försöksverksamheten med enhetsskola. Den upp-
märksammar också de vetenskapliga undersökningar som har genomförts
inom ramen för skolberedningens psykologisk-pedagogiska forskningspro-
gram, där flera projekt har belyst differentieringsfrågan. Den intensiva dis-
kussion som följde angående differentieringsfrågan gav skolberedningen
anledning att diskutera vad som kunde anses vara ’vetenskap’, och vilka
slutsatser som kunde dras av en försöksverksamhet. Synen på vetenskap
präglas av uttryck som ’laboratorium’, ’kontroll’ och ’experiment’, och med
den utgångspunkten går det inte att dra några ”vetenskapliga” slutsatser ur
en försöksverksamhet. Skolberedningen står dock friare gentemot forskning-
en jämfört med skolkommissionen. Skolberedningen slår fast att samhälls-
utvecklingen inte kan underställas vetenskapens slutsatser utan måste dri-
vas via politiskt fattade beslut. En ståndpunkt som markerar ett brott mot
kommissionens beredskap att ändra sina beslut om forskningen skulle kom-
ma fram till andra slutsatser än den parlamentariskt sammansatta kommis-
sionen.
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SIA-utredningen (SOU 1974:53) och SSK-utredningen (SOU 1978:65)
stöder sig båda i hög grad på aktuell forskning, men nu är det till stor del
sociologiska forskningsresultat som står i centrum för utredningarnas intres-
se. De socio-ekonomiska faktorerna uppmärksammas liksom samspelet
mellan uppväxtmiljö och skola. Stora skillnader i elevprestationer kvarstår
trots att eleverna i princip får samma undervisning. Vilka faktorer är det då
som påverkar resultaten och hur ska de negativa faktorerna kompenseras?
För båda utredningarna är huvudfrågan hur de resurssvaga eleverna ska få
ökad hjälp och stimulans. Specialundervisning, socialt relaterade svårighe-
ter, elevmotivation, studieavbrott och inlärningsmetoder ingår i det problem-
komplex där utredningarna tar forskningen till hjälp.

Förskola – skolakommittén (SOU 1985:22), anser att barnomsorgens
verksamhetsområden är eftersatta ur forskningssynpunkt, och vill stimule-
ra till forskarutbildning för personer med yrkeserfarenhet från förskolan.
Kommittén lämnar stort utrymmen åt att beskriva olika vetenskapliga as-
pekter på barns utveckling. Framför allt är det den utvecklingsekologiska
diskussionen, barnets upplevelse av sina närmiljöer och deras inbördes sam-
spel, som kommittén finner vara konstruktiv.

Forskningsresultat ingår också som underlag för de beredningsförslag
som läggs fram angående en ny ansvarsfördelning och styrning på skolans
område. I den tvåstegsmodell som används för detta ändamål omfattar det
första steget ett expertarbete där relevanta forskningsresultat redovisas.
Experternas samlade bedömning utgör sedan en grund för det följande
parlamentariska utredningsarbetet. Forskningens närvaro är mycket utta-
lad i  betänkandet ”Skola för bildning” (SOU 1992:94), inte minst när det
gäller synen på kunskap som ska ”vila på aktuell forskning” enligt direkti-
ven. Men forskningen ska inte bara utgöra en källa till ökad kunskap att
användas i beslutsfattande och i undervisning. Eleverna ska också själva till-
ägna sig redskapet, det vetenskapliga förhållningssättet. Detta förhållnings-
sätt ska prägla synen på undervisningen i medborgarutbildningen för att ge
individen redskap att hantera en stor kunskaps- och informationsmängd och
en snabb förändringstakt.

Sammanfattningsvis kan de förskjutningar som skett i värdebasen, och
som illustreras genom hur olika beredningar har sett på forskningens roll
för skolutvecklingen, uttryckas i följande punkter:

– enligt Skolkommissionen (SOU 1948:27) styr den vetenskapliga uppfatt-
ningen de politiska besluten och kommissionen efterlyste mera forskning
inom det pedagogiska området för att politiker och praktiker skulle få tyd-
ligare vägledning
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– skolberedningen (SOU 1961:30) ansåg att samhällsutvecklingen inte kan
underställas vetenskapens slutsatser utan måste drivas via politiskt fattade
beslut

– SIA-utredningen (SOU 1974:53) uppmärksammade de socio-ekonomiska
faktorerna. Samspelet mellan uppväxtmiljö och skola stod i centrum för
utredarnas intresse

– förskola – skolakommittén (SOU 1985:22) intresserade sig för den utveck-
lingsekologiska diskussionen, och menade att barnets upplevelse av sina
närmiljöer spelar en avgörande roll för barnets utveckling

– läroplanskommittén (SOU 1992:94) betonade att det vetenskapliga för-
hållningssättet också behövde grundläggas hos eleverna, för att de ska få
bättre möjligheter att orientera sig i en föränderlig omvärld fylld av olika
informationskällor

Synen på Samhällets Kvalificering Forskningens
individens samman- av arbetskraft roll
roll/utv. hållning

Skol- personlighets- centralisering sen differen- forskningen
kommis- daning tiering styr utveck-
sionen lingen

57 års individuali- likvärdig all- yrkesför- politiken
skolbe- sering mänbildning beredande i styr utveck-
redning åk 9 lingen

SIA-utred- stimulerande  stödjande samman- socio-
ningen miljö miljö hållna ekonomiska
SSK-utred- klasser faktorer
ningen centrala

Förskola- närmiljö delaktighet livslångt utvecklingseko-
skola/Demo- lärande logiska faktorer
kratibered- centrala
ningen

Styrnings- reellt jämlikhet – –
beredningen/ inflytande

Läroplans- ansvar målupp- social vetenskapligt
kommittén fyllelse kompetens förhållningssätt

som redskap

Figur 6. Värdebasens tyngdpunkt. Individens utveckling, samhällets behov
av sammanhållning, samhällets behov av kvalificering av arbetskraft och
forskningens roll i samhället.
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Förskjutningar inom ansvarsdiskursen
Tiden efter andra världskriget utmärks av en stark tro på den demokratiska
statsmakten som  garant för välfärdens uppbyggnad och dess spridning till
alla medborgare. Samhället ska se till helheten och det gemensammas bäs-
ta. 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) förordar att staten finansierar
och reglerar den nya enhetsskolan för att garantera en likvärdig grundut-
bildning över hela landet, även om det är kommunerna som måste få drifts-
ansvaret. Det krävs en stark statlig styrning för att bygga upp den nya en-
hetsskolan och få en likvärdig grundutbildning över hela landet.

Under 50- 60- och 70-talen är statens roll reglerande och balanserande.
Staten kom att förknippas med värden som solidaritet, rättvisa och jämlik-
het. Områden som sjukförsäkring, pensioner, omsorg och utbildning skatte-
finansieras. Kraven på enhetlighet, rättvisa och jämlikhet garanteras genom
central styrning och direktiv. Styrningsdiskursen präglas av stark statlig styr-
ning och finansiering.. Den kollektiva och centralistiska styrningsdiskursen
ägnar eleven som individ och individuella utgångspunkter ett stort intresse.
All individualisering måste dock ske inom de sammanhållna systemen och
det ankommer på lärarna att tillgodose varje elevs behov. Lärarna måste
genom sitt arbetssätt hantera de behov av individuellt bemötande som styr-
ningen och organisationen av skolan inte kan tillgodose. Lärarnas uppgift
blir att balansera den kollektiva kraften, som behövs för samhällets sam-
manhållning, med ett individuellt förhållningssätt, som behövs för elevens
lärande.

Under den tidiga efterkrigsperioden ses samhället som den centrala aktö-
ren, men under de kommande decennierna förskjuts aktörsrollen alltmer till
staten, som i och för sig representerar samhället men som också förknippas
med egenskaper som ’institution’ och ’byråkrati’. Styrningen för skolan blir
mera byråkratiskt inriktad och skolan är bara ett av flera stora välfärdssys-
tem som är under uppbyggnad. Även om verksamheterna varierar inom
utbildning, vård och omsorg så är principerna för uppbyggnaden och orga-
nisationen av dessa samhällsinrättningar på många sätt gemensam.

Under senare delen av 70-talet intensifieras intresset för att möta indivi-
dens behov inom de ramar som dragits upp med hänsyn till de övergripan-
de principerna om likvärdighet och enhetlighet. Individens egen förmåga
sätts i centrum. Det avgörande är vilken miljö som individen möts av, i hem-
met, i skolan och i närsamhället. Den rådande uppfattningen kan samman-
fattas med ordet helhetssyn och denna helhetssyn talar för en starkare lokal
styrning av skolan. Med ett ökat lokalt ansvar kan resurserna anpassas och
samordnas bättre efter lokala behov. Behovet av fritidsverksamhet för de
yngsta eleverna före och efter skoldagen talar också för ett ökat lokalt an-
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svarstagande. De statliga och kommunala åtagandena tangerar varandra allt
mera och en ökad decentralisering verkar vara den styrningsåtgärd som ska
kunna lösa de motstridiga krafterna ’enhetlighet’ kontra ’individuella/loka-
la’ hänsyn. Den statliga regleringen behövs men det pågår en strävan mot
ökad decentralisering.

Under 80-talet fortsätter värderingarna att präglas av behovet av att se
till barnens eller ungdomarnas hela miljö under dagen, men också under hela
uppväxttiden. Vistelsen i förskola och skola ska genomsyras av en pedago-
gisk samsyn, så att barnet känner igen sig i förhållningssätt, värderingar och
progression från i princip ett till nitton års ålder. En nära samverkan mellan
förskola och skola innebär samtidigt ett närmande för skolan till det kom-
munala ansvarsområdet. Samtidigt ökar kraven på en demokratisering av
verksamheten. Eleverna i skolan ska samverka, påverka och fatta beslut som
rör den egna verksamheten. Dialog och delaktighet blir viktiga ledord. Be-
slut ska delegeras så långt ut i organisationen och så nära personal och ’bru-
kare’ som möjligt, därför måste det finnas möjligheter för de lokala aktö-
rerna att reellt kunna påverka utformningen av verksamheten. Det är ett
synsätt som inte går att förena med detaljreglering. Verksamhetens organi-
sation och innehåll ska tillåtas att växa fram i samverkan mellan de berörda
på det lokala planet, men den statliga regleringen behövs för att upprätthål-
la likvärdigheten. Inriktningen mot en ökad decentralisering fortsätter.

Med en ny läroplan, Lgr 80, och ett nytt statsbidragssystem ökar möjlig-
heten till lokal anpassning inom vissa områden. Den yttre miljön som skol-
byggnader, utrustning, elevvård och skolmåltider är till stora delar ett kom-
munalt ansvar. Styrningsberedningen (SOU 1988:20) fortsätter att utveckla
styrsystemet mot ett ökat lokalt inflytande med att föreslå ett förstärkt elev-
och föräldrainflytande och förenklade statliga regelsystem. Styrningsbered-
ningen förespråkar en statlig administrativ och ekonomisk styrning med ett
så enkelt regelverk som möjligt för att lämna utrymme åt lokala krafter att
anpassa och utveckla verksamheten efter lokala behov d.v.s. en ökad mål-
styrning.

Informationstekniken i kombination med en växande kritik mot stora
organisationer och hierarkiska system medför en strävan att skapa mindre
och självstyrande enheter. Kommunikation, interaktivitet och flexibilitet
lyfts upp som viktiga punkter på dagordningen medan tidigare honnörsord
som direktiv och organisationsplaner får minskad betydelse – eller åtmins-
tone minskad status. I styrningsdiskussioner läggs  betoningen mer än tidi-
gare vid resultatet medan utformningen av processen i högre utsträckning
lämnas åt dem som ska utföra arbetet att utforma.
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1989/1990 bryts den tidigare ansvarsdiskursen i och med att den statliga
regleringen av lärartjänster upphör (Prop. 1989/90:41) och det reglerade
statsbidraget avvecklas (Prop. 1990/91:18). Likvärdigheten ska garanteras
genom gemensamma mål och kommunen får ett totalt driftansvar som ock-
så innebär ett odelat ansvar för skolans personal och organisation. Skolan
styrs från och med 90-talet via mål och resultat.

I nedanstående figur har jag kopplat samman den skiftande betoningen i
de grundläggande värderingarna med de mest utmärkande dragen för för-
skjutningen inom ansvarsdiskursen över tid.

Synen på Samhällets Kvalificering Forskningens Ansvars-
individens samman- av arbetskraft roll diskurs
roll/utv. hållning

Skol- personlighets- centralisering sen differen- forskningen samhället
kommis- daning tiering styr utveck- garant
sionen lingen

57 års individuali- likvärdig all- yrkesför- politiken statlig
skolbe- sering mänbildning beredande i styr utveck- reglering
redning åk 9 lingen

SIA-ut- stimulerande stödjande samman- socio- statlig reg-
redningen/ miljö miljö hållna ekonomiska lering med
SSK-utred- klasser faktorer decentrali-
ningen centrala serings-

strävan

Förskola- närmiljö delaktighet livslångt utvecklings- statlig reg-
skola/ lärande ekologiska lering med
Demokrati- faktorer decentrali-
beredningen centrala serings-

strävan

Styrnings- reellt jämlikhet – – statlig reg-
beredningen/ inflytande lering med

ökad mål-
styrning

Läroplans- ansvar målupp- social veten- decentrali-
kommittén fyllelse kompetens skapligt sering

förhållnings- mål-och
sätt som resultat
redskap styrning

Figur 7. Värdebasens och ansvarsdiskursens tyngdpunkter över tid, så som
de framstår i statliga utredningar som behandlar området kommunalisering,
decentralisering och målstyrning.
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Ansvarsdiskursen utmanas, bryts och omdefinieras
– en sammanfattande diskussion
I 1946 års skolkommissions (SOU 1948:27) och 1957 års skolberednings
(SOU 1961:30) betänkanden ligger betoningen på individens (medfödda)
möjligheter, ”nyttiga” kunskaper, tron på det rationella sambandet mellan
forskning och utbildningspolitik samt den gemensamma grundutbildning-
en som en sammanhållande länk i samhället vilket leder till en ansvarsdis-
kurs som ser samhället och staten som en garant för att alla elever ska få en
likvärdig utbildning. Den rationella läroplanskoden, respektive den veten-
skapligt – rationella utbildningskonceptionen är tydlig (jfr Lundgren 1979/
1989 resp. Englund 1986/1999a). Genom statens anvisningar ska samtliga
kommuner organisera en utbildning av samma kvalitet eftersom alla kom-
muner får jämförbara resurser och organiserar sin undervisning på ett en-
hetligt sätt.

Under slutet av 60-talet och början av 70-talet växte insikten om att det
inte räckte att ge alla elever samma yttre förutsättningar för utbildning för
att alla också skulle lyckas med sitt skolarbete och må bra av sin skolgång.
Elever med låg motivation och ”underpresterande elever” stod i centrum för
SIA-utredningen (SOU 1974:53). Om inte alla elever lär sig ungefär lika
mycket under samma betingelser måste de yttre förutsättningarna ändras
så att elever som upplever olika slag av svårigheter kompenseras genom
extra insatser av olika slag. Det kan vara fråga om extra insatser i studie-
miljön men också förebyggande insatser genom att skapa en mer stimule-
rande inlärningsmiljö. Målet är att ”en större jämlikhet ska föreligga vid
utbildningens slut än vid dess början” (SOU 1978:65, s 44). En samman-
hållen grundutbildning för samtliga elever är nödvändigt för att skapa en
gemensam medborgarutbildning och stärka sammanhållningen i samhället.
För att dessutom skapa en nödvändig flexibilitet i systemet måste skolans
resurser hanteras på ett nytt sätt. Staten kan inte via detaljerade regler för-
utse alla lokala och individuella behov. Därför decentraliseras en del av re-
sursfördelningen, den s.k. förstärkningsresursen, till kommunerna. Storle-
ken på förstärkningsresursen avgörs av staten, men när den väl nått kom-
munen avgör kommunerna själva hur den ska fördelas ut på de olika skol-
enheterna. Den statliga regleringen kombineras med ett visst mått av decen-
traliserat ansvar.

Lundgren (1983) talar om början av denna period som den ”osynliga
läroplanskodens”, eftersom sambandet mellan samhällets grundläggande
behov och värderingar å ena sidan och läroplanens utformning och regler å
andra sidan inte längre har en, för medborgarna, tydlig koppling. I stället
blir det staten och den pedagogiska forskningen som i första hand intresserar
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sig för läroplansfrågor. Motivet till varför läroplanen innehåller vissa upp-
drag och inte andra förlorar sitt samband med de ursprungliga behoven.
Efter den expansiva uppbyggnadsperioden av den obligatoriska skolan
kommer en ny period av uppbyggnad men denna gång av speciallärar-
funktioner och andra insatser för elever i behov av extra stöd.

Enligt Englund (1986/1999a) präglas tidsperioden från slutet av 60-talet
till början av 80-talet av ett ifrågasättande av den tidigare, men också delvis
parallella, alltför begränsade synen på utbildningsjämlikhet och ett föresprå-
kande av ett mer demokratiskt synsätt på skolans arbete. Den demokratis-
ka utbildningskonceptionen utvecklas med en syn på utbildningen som en
kollektivt framåtsyftande funktion.

Strävan efter en mer demokratisk skola blev tydlig i slutet av 70-talet och
början av 80-talet (Lgr 80, SOU 1985:30). En ökad delaktighet och ett stör-
re brukarinflytande skulle öka tillfredsställelsen med den egna skolenheten.
Information och diskussion skulle gälla lokala frågor som låg under rektors
ansvar att besluta om. Det startades vissa försök med ”självförvaltning” som
innebar att besluten flyttades från rektorsområdet till en styrelse för skolen-
heten. Fortfarande var dock utrymmet för lokala beslut begränsat. Detta
gällde framför allt undervisningens organisering, även om Lgr 80 innebar
viss valfrihet som stadieveckotimmar i stället för årskursbundna vecko-
timmar. Några ytterligare större principiella åtgärder för att öka det lokala
ansvaret föreslogs inte av de kommittéer som arbetade med frågan. Intres-
set fokuserades mera på hur man på olika sätt skulle kunna stimulera till
mer demokratiska arbetsformer inom det principiella handlingsutrymme
som fanns.

Under slutet av 80-talet ökade kraven på effektivitet och kvalitet i sko-
lans verksamhet. Arbetslivet efterfrågade flexibla medarbetare, vana vid att
samarbeta och lösa problem, och intresserade av att lära nytt. Grundsko-
lans utbildning ställs inför nya krav när den ska utbilda medborgare till ett
informations- eller kunskapssamhälle snarare än till ett industrisamhälle.
Englund (1995) pekar på maktutredningens diskussion om den kollektiva
respektive den individuella demokratisynen, där den individuella demokra-
tisynen vinner företräde, som en bidragande orsak till en förändring i ba-
lansen mellan utbildningens kollektiva och individuella syfte. Styrningsbe-
redningens betänkande (SOU 1988:20) utgjorde dock inget direkt brott mot
tidigare betänkanden, snarare kan det betecknas som en förskjutning inom
samma ram. Styrningsberedningen talade om ett ökat inslag av målstyrning,
för att svara mot kraven på en flexibel organisation. Med ett förenklat regel-
verk, och ett stärkt föräldra- och elevinflytande, skulle skolans verksamhet
fokuseras mer på de mål som skulle uppnås. Behovet av utvärdering poäng-
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teras. Styrningsberedningen kan lite vanvördigt sammanfattas med: lite mer
brukarinflytande, lite mindre regler och lite mer målstyrning. Samtidigt pe-
kade den efterföljande styrpropositionen på att mera förändringar var att
vänta.

Hittills kan den ansvarsdiskurs som dominerat för grundskolans del be-
skrivas som en resursstyrning. Skolans likvärdighet garanteras genom stat-
ligt reglerade  resurser som dels styr tjänsterna och dels styr statsbidragen.
Denna resursstyrning har successivt utvecklats mot en ökad decentralisering
och en ökad målstyrning, men grunden för diskursen har varit densamma,
nämligen att staten garanterar likvärdigheten via resursfördelningen.

Överskridandet och brottet mot denna ansvarsdiskurs inträffar när ga-
rantin för den likvärdiga skolan omdefinieras. Likvärdigheten garanteras
inte längre av statlig reglering. I stället garanteras likvärdigheten av mål i
skollag och läroplan. samt av utvärdering av hur målen uppnås. Statsbidra-
gen utgår i form av ett generellt finansiellt stöd till skolverksamheten i kom-
munen. Lärarutbildning och behörighetskrav ska bidra till att upprätthålla
en likvärdig standard på utbildningen. Resursstyrning som styrningsdiskurs
ersätts med resultatstyrning. Den nya styrningsdiskursen innebär att likvär-
digheten inte längre garanteras med lika resurser (i betydelsen fördelade efter
samma principer) utan med lika resultat. Brottet mot tidigare diskurs sker i
propositionerna om kommunalt huvudmannaskap för lärare och skolleda-
re (Prop.1989/90:41) respektive om ansvaret för skolan (Prop. 1990/91:18).
Därmed kommer delvis andra frågor i fokus jämfört med tidigare. Frågan
om valfrihet kommer i centrum när den individuella demokratisynen (se
Englund 1995 ovan) står i förgrunden. Skolans innehåll blir mer intressant:
vilka mål ska nås?  Samt förstås hur dessa mål ska kunna formuleras för att
måluppfyllelsen ska kunna mätas och jämföras på lokal och nationell nivå.

Kommunalisering, decentralisering och målstyrning
– inga enhetliga begrepp
Jag har valt att undersöka utbildningsreformen 1990/1991 ur ett perspek-
tiv där förskjutning av innebörden i vissa begrepp, eller omdefiniering av
begrepp, är centrala. I detta avsnitt kommer jag att närmare analysera hur
talet om kommunalisering, decentralisering och målstyrning har formats och
omformats i de olika beredningstexter som behandlats i tidigare kapitel.

Kommunalisering
Betänkandet från 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) har utgjort ut-
gångspunkten för detta arbete som avser att belysa frågan om hur styrning-
en för grundskolan har diskuterats och motiverats över tid. Motivet att låta
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just 1946 års skolkommission bli en startpunkt är att kommissionen i detta
betänkande föreslår att skolan ska vara ett kommunalt ansvar. Skolan kom-
munaliseras. Det innebär dels att det ska finnas en enhetsskola med årskur-
serna 7–9 i varje kommun och dels att ansvaret för all skolverksamhet inom
kommunens geografiska område ska flyttas över till den kommunala skol-
styrelsen. Det gäller även ansvaret för läroverken, som tidigare stod under
statlig styrning. Skolkommissionen vill att lekmannainflytandet över sko-
lans verksamhet ska stärkas och att det är skolstyrelsen, som i samråd med
rektor, lärare, föräldrar och elever, ska utforma sin skola efter lokala för-
hållanden och behov.

1951 års skolstyrelseutredning menar att inrättandet av en skolstyrelse
för samtliga skolformer i kommunen är en viktig förutsättning för att kun-
na bygga upp grundskolan över hela landet. Skolstyrelseutredningen före-
slår också att banden till kyrkan bryts på regional nivå. I stället för domka-
pitel ska länsskolnämnder hantera regionala skolfrågor. Skolstyrelseutred-
ningen föreslår vidare att kommunen i princip ska tillsätta de lärar- och skol-
ledartjänster som ingår i kommunens ansvarsområde. Det låter som en be-
tydande kommunal frihet men i samma betänkande  konstateras att grun-
den för ansvarsfördelningen mellan stat och kommun består i att staten ska
ombesörja lärarnas utbildning, fastställa behörighetskrav och föreskriva hur
tjänsterna ska tillsättas, finansiera lönekostnaderna och reglera lärarnas
rättsliga ställning. Kommunens roll inom skolområdet präglas mer av att
administrera än av att fatta egna självständiga beslut.

Skolkommissionens tankar om en förstärkt skolstyrelse, som tillsammans
med brukarna skulle utforma sin lokala skola, står i skarp kontrast till det
handlingsutrymme som i realiteten så småningom står kommunerna till
buds. Att staten reglerar tjänsterna har konstaterats ovan, men staten reg-
lerar även i stort sett alla andra delar av skolverksamheten. Så måste t.ex.
staten godkänna ritningar till kommunens skolbyggnader och läromedel till
kommunens grundskolor. De områden som skolstyrelsen har ett något stör-
re inflytande över är områden som inte direkt berör undervisningen, t.ex.
skolmåltider, skolhälsovård, elevvård, skolskjutsar och skolgårdarnas ut-
formning. I början av 70-talet konstaterar länsskolnämndutredningen (SOU
1973:48) att den statliga styrningen över den kommunala grundskolans
organisation är i det närmaste total.

Så vad betyder då kommunalisering i det här perspektivet? Det innebär
inte självklart något inflytande över verksamheten. Kommunalisering av
skolan har närmast betydelse av en kommunal verkställighet av statliga
beslut.
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SIA-utredningen (SOU 1974:53) och SSK-utredningen (SOU 1978:65)
talar båda för en utvidgad kommunal frihet att hantera resurserna efter lo-
kala behov. Syftet med en utökad kommunal handlingsfrihet är i huvudsak
att de elever som av olika anledningar får problem i skolan inte kan få till-
räckligt individuellt anpassat stöd inom den statliga regleringens ram. Stats-
bidragen utformades därför i basresurser och förstärkningsresurser, där
kommunen själv får förfoga över förstärkningsresursen inom kommunen.
Den nya läroplanen, Lgr 80, utgår från att både barn och vuxna är villiga
att ta ett aktivt ansvar för sitt kunskapssökande och för sin skolmiljö. Sko-
lorna delas in i arbetsenheter för att ge möjligheter till ett demokratiskt sam-
arbete och ett gemensamt ansvarstagande. Ger då dessa reformer begreppet
kommunalisering en annan innebörd än tidigare? Inte ur den synpunkten
att det fortfarande är statliga direktiv som ska verkställas, om än färre.
Kommunaliseringen av skolan innebär även fortsättningsvis en verkställig-
het av statliga beslut även om regelverket revideras och förenklas.

I och med propositionerna om kommunalt huvudmannaskap (Prop.1989/
90:41) och ansvaret för skolan (Prop.1990/1991:18) minskar den direkta
statliga regleringen av verksamheten. Kommunen får ett samlat ansvar för
driften av skolan, vilket inbegriper ett odelat kommunalt huvudmannaskap
för skolans personal och ett generellt finansiellt stöd. Kommunen får där-
igenom stor frihet att organisera skolverksamheten. Innebörden av begrep-
pet kommunalisering har nu förskjutits från att huvudsakligen innebära ett
kommunalt verkställighetsansvar av statliga beslut för skolverksamheten till
att innebära ett i huvudsak kommunalt ansvarstagande och en kommunal
beslutsrätt för skolverksamheten. Genom denna begreppsförskjutning blev
det möjligt att ’kommunalisera’ skolan i början av 90-talet även om den i
princip hade varit ’kommunal’ sedan fyra årtionden tillbaka.

Vad gäller frågan om huvudmannaskap för skolan så anger huvudman-
naskapet ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt gällande lagar och
bestämmelser (Prop. 1996/97:110). Huvudmannen ska planera och organi-
sera utbildningsverksamheten och bära det ekonomiska ansvaret i den mån
den inte bestrids av annan (SOU 1968:63). Huvudmannaskapsbegreppet
anger dock inget om graden av inflytande över verksamheten. Inflytandet
är i stället beroende av de föreskrifter som styr verksamheten.

Eftersom huvuddelen av skolväsendet numera har kommunalt huvud-
mannaskap måste en fortsatt strävan att vidga kommunernas infly-
tande på och ansvar för skolan inriktas på en förändring i det regel-
system, varigenom staten anger kommunernas ansvar och uppdrar
de gränser inom vilka kommunerna måste hålla sig när de skall välja
medel och metoder att nå skolans mål (SOU 1973:48, s 53)
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Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun är alltså inte i första hand
beroende av vem som är huvudman för verksamheten. Huvudmannaskapet
har alltid varit kommunalt för grundskolans del och i de ansvarsdiskussio-
ner som förts sedan grundskolans tillkomst är det inte frågan om huvud-
mannaskapet som främst diskuterats utan graden av kommunalt och lokalt
inflytande. Därmed kan jag konstatera att frågan om skolans huvudman-
naskap inte har varit särskilt framträdande i de frågeställningar som har
aktualiserats i detta arbete.

Decentralisering
Under 70-talet börjar decentralisering att bli ett flitigt förekommande be-
grepp i statliga utredningar om skolan.

Först ut var Länsskolnämndutredningen (SOU 1973:48) som presentera-
de sitt betänkande i september 1973. Länsskolnämndutredningens kommit-
tébetänkande kan ses närmast som en uppgörelse med det statliga inflytan-
det över skolans organisation och verksamhet. Utredningen är mycket tyd-
lig när den beskriver hur detaljerat det statliga inflytandet över skolan i
praktiken är och föreslår en principiell ansvarsfördelning där staten anger
mål, riktlinjer och innehåll i undervisningen medan kommunen ska stå för
beslut som gäller skolans organisation.

Lika radikala i sin syn på en förändrad ansvarsfördelning mellan stat och
kommun var SSK-utredningen, utredningen om Skolan, staten och kommu-
nerna (SOU 1978:65) som föreslår att kommunerna bör ges ett fullständigt
ansvar för skolans drift. I denna utredning innebär decentralisering att kom-
munerna får ett självständigt drifts- och verksamhetsansvar för skolan med
egen beslutsrätt över skolans organisation.

Tidsmässigt presenterar SIA-utredningen (SOU 1974:53) sitt betänkan-
de mellan Länsskolnämndutredningen (SOU 1973:48) och SSK-utredning-
en (SOU 1978:65) SIA-utredningen konstaterar att elevernas olika svårig-
heter i skolan inte kan bemötas genom att man från centralt håll delar ut ett
ökat antal undervisningstimmar. De svårigheter som vissa elever möter i
skolan måste lösas individuellt och för att det ska vara möjligt måste kom-
munerna få en ökad möjlighet att disponera en del av resurserna fritt för att
tillgodose dessa behov. SIA-utredningen ser en friare lokal resursanvändning
som ett medel att bättre stötta elever med svårigheter och att fördjupa enga-
gemanget på den egna skolan för att utveckla undervisningen och därige-
nom skapa en bättre skolmiljö. Utredningen beskriver hur den preciserade
detaljstyrningen ger föga utrymme för egen initiativkraft och ett eget intres-
se av uppföljning hos skolledning och skolpersonal. Ska kvaliteten i skolan
öka måste en viss bestämmanderätt åvila skolstyrelse och skolenhet, reso-
nerar SIA-utredningen. Begreppet decentralisering i SIA-utredningens betän-
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kande står för en ökad lokal bestämmanderätt över vissa resurser och över
delar av undervisningens organisation.

SIA-utredningens förslag (SOU 1974:53)  väckte gensvar i riksdagen och
ett antal beslut togs i ’decentraliserande riktning’, bl.a. gällde det utform-
ningen av statsbidrag. I Skoladministrativa kommitténs betänkande (SOU
1980:5) uttrycker kommittén att det i och med dessa förändringar har skett
en betydande decentralisering av ansvarsfördelningen i grundskolan. Vida-
re konstaterar kommittén att decentraliseringen nu nått så långt för grund-
skolans del att några ytterligare insatser i den riktningen inte är aktuella.
Kommittén definierar begreppet decentralisering med att uppgifter och be-
fogenheter flyttas från central nivå till regionala och lokala instanser. De-
centraliseringen får dock aldrig bli ett självändamål påpekar kommittén.
Varje decentraliseringsåtgärd ska prövas för sig och kriteriet för att åtgär-
den ska genomföras är att den ska medföra en måluppfyllelse som är lika
bra som tidigare, eller bättre.

Sammantaget för SIA-utredningen (SOU 1974:53) och Skoladministrativa
kommitténs betänkande (SOU 1980:5) gäller att decentralisering står för en
ökad lokal bestämmanderätt över vissa resurser och över delar av under-
visningens organisation som leder till en lika bra eller bättre måluppfyllelse
jämfört med tidigare central styrning.

Decentralisering av ansvaret för skolan har således olika innebörd för å
ena sidan Länsskolnämndutredningen (SOU 1973:48) och SSK-utredning-
en (SOU 1978:65) och å andra sidan SIA-utredningen (SOU 1974:53) och
Skoladministrativa kommittén (SOU 1980:5). Det var den senare tolkning-
en av decentralisering som kom att dominera fram till slutet av 80-talet.
Grundskolan ansågs ha en ganska decentraliserad organisation och kom-
mande utredningar arbetade vidare på den inslagna vägen genom att suc-
cessivt föreslå förenklingar i regelsystemet så att den lokala anpassningen
skulle kunna öka. Decentraliseringen ställdes mot det övergripande målet
om skolans likvärdighet, och i det perspektivet var det decentraliseringssträ-
vanden som fick stå tillbaka. Brottet kom, som nämnts tidigare, när garan-
tin för skolans likvärdighet omdefinierades i och med propositionerna om
huvudmannaskapet för skolans tjänster (Prop.1989/90:41) och ansvaret för
skolan (Prop. 1990/91:18). Då övergick innebörden i begreppet decentrali-
sering till den tolkning som Länsskolnämndutredningen och SSK-utredning-
en tidigare lanserat: att kommunerna får ett självständigt drifts- och verk-
samhetsansvar för skolan med egen beslutsrätt över skolans organisation
och verksamhet.

Lundgren (1990) menar att en utgångspunkt kan vara att problemen är
konstanta medan lösningarna är beroende av tid och sammanhang. Pendel-
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rörelsen mellan centralisering och decentralisering kan då ses som försök
till lösningar på tämligen konstanta problem för skolväsendet. Den inter-
nationella ekonomin och den förändrade arbetsmarknaden kan ha utgjort
incitament för att minska de centrala projekten och kostnadskrävande stat-
liga reformer till förmån för mer symboliska rekonstruktioner av redan be-
fintliga institutioner som att lägga ett ökat ansvar på skolstyrelser och sko-
lenheter. Man letar efter problemkällan, eller krisens ursprung, och om det
då kan definieras som ett personellt problem beroende av den mänskliga
faktorn så försöker statsmakterna att implementera ett styrsystem som ska
undanröja dessa svagheter. En decentralisering kan ses som en sådan för-
ändrad styråtgärd. Med Lundgrens sätt att se på styrningsproblematiken
skulle omdefinieringen av decentralisering till att kommunerna får ett själv-
ständigt drifts- och verksamhetsansvar för skolan vara ett svar på skolans
(ständiga) problem med för låg måluppfyllelse och för låg styrbarhet. Orsa-
ken till problemet identifieras som brister i engagemang och förhållnings-
sätt från skolans ledning och personal, d.v.s. den mänskliga faktorn. Där-
med blir det också möjligt att utveckla och förbättra verksamheten med ett
förändrat styrsystem.

Weiler (1990) talar om tre modeller för decentralisering: ”The redistri-
bution model”, ”The efficiency model” och ”The cultures of learning mo-
del”.

”The redistribution model” sammanhänger med statens makt över insti-
tutioner och resurser. Styrsystemen är centrala med hänvisning till att detta
bidrar till att ge en likvärdig standard och att den centrala funktionen styr
resurserna dit där de behövs bäst. Detta ideal för styrningen av grundsko-
lan är särskilt tydlig i beredningstexterna från 1946 års skolkommission
(SOU 1948:27) och 1957 års skolberedning (SOU 1961:30).

”The efficiency model” präglas av tanken att effektivisera utbildnings-
resurserna genom att införa ett decentraliserat system som bättre ska ta
tillvara tillgängliga resurser genom ett ökat handlingsutrymme på lokal nivå.
Utgångspunkten för denna modell bygger på antagandet att en god lokal-
kännedom leder till en bättre överensstämmelse mellan behov och resurs-
tilldelning. Detta tänkande har präglat ansvarsdiskursen för den svenska
skolan från 70-talet och framåt, om än i olika omfattning beroende på vem
som fört diskussionen. Som jag diskuterat ovan finns det två olika inrikt-
ningar för decentraliseringen inom det svenska utredningsväsendet, dels den
som kanske främst företräds av SIA-utredningen (SOU 1974:53) och som
förordar statlig reglering i kombination med ökad lokal handlingsfrihet och
dels den som SSK-utredningen (SOU 1978:65)företräder med en avreglerad
statlig finansiering och ett kommunalt driftsansvar.

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28208



209

”The cultures of learning model” framhåller decentraliseringens betydel-
se för undervisningens innehåll. Decentraliseringen kan medföra en större
anpassning av undervisningens innehåll till skolornas och elevernas egen
kultur och tradition, ofta förknippad med olika lokala och regionala för-
hållanden. Denna modell har inte varit något huvudspår i någon av de ut-
redningar som jag har behandlat i detta arbete, men den har relevans för de
möjligheter att starta friskolor som det tidiga 90-talets decentraliseringsåt-
gärder öppnade för (Prop. 1990/91:18. Se t.ex. vidare Prop.1990/91:1152

och Prop. 1991/92:953). Flera av friskolorna med inriktning mot t.ex. wal-
dorfpedagogik och konfessionella skolor, samt vissa profileringar av kom-
munala skolor, kan ses som ett uttryck för att genom decentralisering skapa
utrymme för en anpassning av undervisningens innehåll, kanske inte så
mycket till lokala och regionala förhållanden som till kulturella och värde-
baserade traditioner.

Weiler menade vidare att ingen av ovanstående modeller egentligen hade
kunnat påvisa att de löst de problem som de var konstruerade för att lösa.
Att decentraliseringsåtgärderna ändå fått en så stor uppmärksamhet i väst-
världen beror, enligt Weiler, på två möjliga faktorer, båda med politisk an-
knytning.

En orsak kan vara att det alltid finns många motstridiga intressen och
konflikter i ett samhälle. Dessa konflikter visar sig inte minst inom utbild-
ningsområdet. Skolan har en central roll för individens möjlighet att skaffa
sig en position i samhället. Den är också viktig för samhället i sin funktion
att reproducera samhällets kultur. Decentralisering kan vara en metod att
lösa dessa spänningar och konflikter som uppstår mellan olika intressen.
Genom att decentralisera beslut och resurser fjärmar sig staten från själva
konflikthärden och konflikterna sprids ut i och med att de i stället utspelar
sig på en mängd lokala arenor.

En annan orsak till att decentralisera organisationen är att ett mycket
centralistiskt system kan förlora sin legitimitet genom att avstånden mellan
byråkratin och medborgarna blir för långa. Staten kan då försöka att åter-
skapa sin legitimitet genom att, med fortsatt kontroll över vissa delar, ändå
släppa kontrollen över andra. Staten behåller kontrollen men beskriver sig
samtidigt som decentraliseringens förespråkare. Centralisering och decen-
tralisering kan beskrivas som en balansgång mellan legitimitet och kontroll.
Kontrollen kan också återtas i en annan form än tidigare genom att regler
byts mot utvärdering.

Det är inte svårt att finna likheter mellan dessa båda beskrivningar och
den utveckling som skolans ansvarssystem genomgått under 1900-talets
senare hälft. Även om det går att känna igen sig i såväl Lundgrens som
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Weilers beskrivningar i faktorer som kan utlösa en strävan efter ett decen-
traliserat ansvar för skolan så bygger bådas diskussion på att det finns ”nå-
gon” eller ”några” som betraktar situationen utifrån och därefter fattar
rationella beslut. Det kan emellertid vara fruktbart att försöka vidga per-
spektivet något. Det är rimligt att anta att det inte går att förklara styrnings-
reformerna inom utbildningssektorn endast med rationalistiska skäl. De kan
också vara beroende av mer irrationella och diffusa faktorer som ’timing’
eller mer personrelaterade tillfälligheter. Dessutom blir naturligtvis reform-
förslagen beroende av vilka partier som innehar den politiska majoriteten.
Att arbeta med diskursbegreppet innebär en öppning för att inbegripa såväl
rationalistiska som ickerationalistiska faktorer. Tillsammans skapar de spel-
planen eller ramen för vad som är möjligt att formulera och utser vilka som
får genomslag för sina formuleringar. Att Länsskolnämndens och SSK-ut-
redningens förslag om decentralisering av ansvaret för skolan inte förverk-
ligades på 70-talet utan först på 90-talet behöver ju inte innebära att de var
mindre ändamålsenliga när de presenterades än när de genomfördes. Sna-
rare att de inte stämde överens med den rådande diskursen.

Målstyrning
1946 års skolkommission (SOU 1948:27) poängterar målsättningens bety-
delse för skolverksamheten. De centrala målen ska styra innehåll och arbets-
sätt. Delmål och metoder bör ständigt diskuteras och vid behov revideras.
Skolans mål ska analyseras noggrant. Därefter ska läraren välja det arbets-
sätt som bäst leder fram till målet. Sist ska målsättningen och verklighetens
resultat jämföras med varandra. Denna grundmodell, menar kommissionen,
innebär en betydande frihet för skolans personal samt en flexibilitet i för-
hållande till samhällsutvecklingen. Mängden mål, och mål av olika slag,
ställer dock krav på prioriteringar. Beprövad erfarenhet kan säkert vara till
hjälp när det gäller att göra dessa prioriteringar och att formulera delmål,
men kommissionen ställer också sitt hopp till forskningens kommande rön.
Kommissionens egen prioritering är att kunskaper som svarar mot indivi-
dens behov att klara sig i det nutida samhället kommer främst. Därefter
följer den typ av kunskaper som mer är förknippade med kontinuitet och
tradition.

1957 års skolberedning (SOU 1961:30) har till uppgift att fastställa mål
för den nioåriga obligatoriska skolan. Skolberedningen anser inte att det är
möjligt att fastställa vissa bestämda kunskapsmål för vad eleverna ska kun-
na när de lämnar grundskolan. Sådana fasta kunskapsmål fanns för real-
skolan och flickskolan konstaterar beredningen men grundskolan, som vän-
der sig till alla elever, blir så heterogen så att ”den slutstandard eleverna
uppnår måste variera från elev till elev” (a.a. s 143). Skolberedningen väljer
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därför att formulera målsättningar angående inom vilka områden som
eleverna behöver öva, inom vilka kunskapsområden de ska arbeta samt vil-
ka attityder och egenskaper som skolans fostran ska främja.

Skolberedningen tog således avstånd från tanken att formulera en mål-
sättning för vad samtliga elever skulle kunna när de slutade grundskolan.
Däremot formulerade beredningen ett allmänbildningsmål som skulle gälla
för grundskolan, nämligen de attityder, vanor, färdigheter och kunskaper
som individen behöver för att klara sig i samhället men som inte är förknip-
pade med specialiserade yrkeskunskaper. På kunskapssidan ingick grund-
läggande kunskaper i läsning, skrivning och räkning i en sådan allmänbild-
ning. Även om all kunskap har en fostrande effekt är det fostran, med under-
visning som ett inkluderat begrepp, som ska prioriteras enligt skolberedning-
en. Skolans mål är att hjälpa varje elev till allsidig utveckling.

SIA-utredningen  (SOU 1974:53) konstaterar att skolan styrs av såväl all-
männa som specifika mål. Bland de specifika målsättningarna märks sko-
lans kunskapsförmedlande roll. Utredningens intresse koncentreras till sam-
bandet mellan effektiv inlärning och individuella mål, ett samband som
betonas inom bl.a. undervisningsteknologin. De individuella målen måste
vara klara och nåbara för att kunna stimulera elevernas motivation. Utred-
ningen för en diskussion om hur det ska bli möjligt att öka målinriktningen
i undervisningen. Valet står mellan att antingen utarbeta centrala målbe-
skrivningar beträffande kunskaper och färdigheter som eleverna ska nå el-
ler att införa mer detaljerade kursbeskrivningar för varje ämne i läroplanen.
Utredningen väljer bort de centralt fastställda kunskapsmålen med hänvis-
ning till svårigheten att fastställa lämplig nivå för dessa kunskapsmål. I stäl-
let förordar utredningen en mer ingående kursbeskrivning för att kunna
markera tydliga prioriteringar och samtidigt lämna utrymme för individu-
ella utvecklingsmål.

Skoladministrativa kommittén (SOU 1980:5) anser att regelstyrningen i
skolan har ersatts med målstyrning. Det kan de göra eftersom de ger begrep-
pet målstyrning ungefär samma innebörd som behovsinriktad resursfördel-
ning. I och med att kommunen själv fördelar sin förstärkningsresurs så är
skolan därmed målstyrd. Den särskilda arbetsgruppen inom demokratibe-
redningen som lämnade betänkandet ”Skola för delaktighet” (SOU 1985:30),
betraktar också grundskolan som målstyrd i och med de förändringar som
SIA-utredningen (SOU 1974:53) förde med sig d.v.s. ett förenklat stats-
bidragssystem, förstärkningsresurs och stadieveckotimmar samt krav på att
upprätta de arbetsplaner som infördes genom den nya läroplanen Lgr 80.
Denna målstyrning ger möjlighet till större delaktighet för personal och
brukare men ställer samtidigt krav på större utvärderingsinsatser från sko-
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lornas sida. Arbetsgruppen ser skolstyrelsens framtida roll som alltmer mål-
tolkande och anser också att skollagstiftningen så småningom ska formule-
ras som en ramlagstiftning. Arbetsgruppen förordar en modell där skol-
styrelsen, efter ömsesidig överenskommelse, ska överlåta visst beslutsansvar
till skolans självförvaltning.

Dessa kommittébetänkanden som talar om genomförd målstyrning får
ingen direkt uppföljning under 80-talets senare del. I stället börjar målstyr-
ningsbegreppet diskuteras lite mer ambitiöst och lite mindre ’förgivettagan-
de’ än tidigare. Expertkommittén (Du Rietz et al. 1987) som tillsätts under
våren 1986 som ett första steg i en större utredning om en förändrad an-
svarsfördelning för skolan, anser att den behovsstyrda resursen (förstärk-
ningsresursen) som var 80-talets tecken på decentralisering och målstyrning
inte hade fått avsedd effekt. Det finns således skäl att fördjupa diskussionen
om regelstyrning och målstyrning samt dess effekter. Målstyrning innebär,
enligt expertkommittén, att en verksamhet styrs mot vissa uppställda mål.
Ett förhållande som gäller för all organiserad verksamhet. Det som bestäm-
mer om organisationen är mer eller mindre målstyrd är i vilken grad som
medel och metoder för att nå målen tillåts att variera. I ett teoretiskt resone-
mang skulle man kunna tänka sig en helt regelstyrd målstyrning, där alla
metoder som får användas för att nå målen bestäms via regler. Med denna
utgångspunkt för hur begreppet målstyrning kan diskuteras faller dikoto-
min regelstyrning eller målstyrning. I stället blir det graden av målstyrning
som måste bli föremål för överväganden.

Mycket riktigt talar styrningsberedningen i sitt kommittébetänkande
(SOU 1988:20) huvudsakligen om en övergång till en mer målstyrd styrning.
Styrningen ska inriktas på skolans mål, innehåll, metoder och utvärdering
och ge den lokala nivån ett ökat ansvar för skolans organisation och utvär-
dering. Läroplanens mål ska preciseras i de lokala arbetsplanerna.

Inom det s.k. skolprojektet, som är namnet på det analysarbete om kon-
sekvenser av en förändrad ansvarsfördelning som Utbildningsdepartementet
arbetade med efter styrpropositionen, förvandlas ”mer målstyrt” till ”en
mål- och resultatorienterad styrning” (Ds 1990:32). Att ordet ”resultat”
kopplas till begreppet målstyrning markerar att det huvudsakligen är må-
len och resultaten d.v.s. mål och utvärdering som ska styra verksamheten.
Om jag går tillbaka till expertutredningens modell över målstyrning (Du
Rietz et al. 1987), från enbart regelstyrning som den ena ytterligheten till
full frihet att själv välja metod som den andra, kan jag konstatera att reger-
ingen i ansvarspropositionen lägger sig nära ytterkanten på den tänkta ska-
lan, med stor frihet att välja metod och innehåll. Utvärderingen blir statens
nya styr- och kontrollinstrumentet.
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Enligt direktiven till Läroplanskommittén (SOU1992:94) ska målen for-
muleras på ett sådant sätt att resultaten av undervisningen går att utvärdera
i förhållande till målen. Det kan innebära att kunskapsmålen kommer i cen-
trum medan andra mål får stå tillbaka och att elevernas individuella resul-
tat utgör grunden för utvärderingen. Likvärdigheten mäts inte i att alla elever
får likvärdiga utbildningsförhållanden utan att alla elever når ett likvärdigt
(ett minsta gemensamma) resultat. 1957 års skolberedning (SOU 1961:30)
och SIA-utredningens (SOU 1974:53) diskussioner om svårigheterna att ha
gemensamma kunskapsmål för samtliga elever är inte längre aktuella i de
offentliga texter som behandlar frågan i skiftet mellan 80- och 90-tal. Dis-
kursen har förändrats sedan 60- och 70-talets måldiskussioner och innebör-
den av målstyrning har successivt förskjutits från ’styrning av resurser’ till
’uppnående av resultat’.

Sammanfattning
Jag har i detta avsnitt försökt att följa hur talet om kommunalisering, de-
centralisering och målstyrning har formats och omformats i de olika bered-
ningstexter som utgör grunden för föreliggande arbete.

Innebörden i begreppet kommunalisering har förändrats från att vid mit-
ten av 1900-talet närmast ha betydelsen ’en kommunal verkställighet av
statliga beslut’ till att vid 1990-talets början få innebörden ’ett i huvudsak
kommunalt ansvarstagande och en kommunal beslutsrätt för skolverksam-
heten’.

Begreppet decentralisering har på liknande sätt förändrats från att från
mitten av 70-talet stå för ’en ökad lokal bestämmanderätt’ över vissa resur-
ser och över delar av undervisningens organisation som leder till en lika bra
eller bättre måluppfyllelse jämfört med tidigare central styrning till att ’kom-
munerna får ett självständigt drifts- och verksamhetsansvar för skolan med
egen beslutsrätt över skolans organisation’.

1946 år skolkommission (SOU 1948:27) skissade på en målstyrning, på
så sätt att den angav att skolans centrala mål skulle styra verksamheten och
att skolans personal skulle prioritera mål, ställa upp delmål och välja bästa
vägen att nå målet. Verklighetens resultat skulle sedan jämföras med mål-
sättningen. Det var lärarna som skulle stå för genomförandet av denna pro-
cess. Något ramverk för detta sattes dock inte upp. I stället växte det fram
ett omfattande regelverk med anvisningar om hur målen skulle nås. I mitten
av 80-talet betecknade några beredningar skolan som målstyrd i betydelsen
av att den praktiserade en ’behovsinriktad resursfördelning’. I slutet av 80-
talet betonades att all verksamhet var målstyrd och att det var ’graden av
frihet’ att själv välja medel att nå målen som avgjorde om verksamheten var
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mer eller mindre målstyrd. Från 90-talets början kom betydelsen att allt mer
förknippas med kravet att ’uppnå resultat’.

Nedan har jag gjort en sammanställning där jag försöker att visa hur oli-
ka utredningars syn på de här tre begreppens innebörd speglat sig i de för-
slag som utredningarna har lagt fram, eller i de diskussioner som respektive
utredning har fört. Som alltid innebär en sådan här uppställning en förenk-
lad och onyanserad beskrivning, men den kan förhoppningsvis ändå bidra
till en ökad tydlighet över hur begreppens innebörd har växlat över tid även
om samma begrepp har använts kontinuerligt.

Kommunalisering Decentralisering Målstyrning
övervägande: övervägande: övervägande:

Skolkommission kommunal centrala regelstyrning
verkställighet regler

1957 års skolberedning kommunal centrala regelstyrning
verkställighet regler

Länsskolnämnd- kommunalt lokala målstyrning
utredningen ansvar beslut

SIA-utredningen kommunal ökat lokalt ökad grad av
verkställighet inflytande målstyrning

SSK-utredningen kommunalt lokala målstyrning
ansvar beslut

Skoladm. kommittén kommunal ökat lokalt tillräcklig
verkställighet inflytande målstyrning

Demokratiberedningen kommunal ökat deltagar- ökad grad av
verkställighet inflyttande målstyrning

Styrningsberedningen kommunal ökat deltagar- ökad grad av
verkställighet inflytande målstyrning

Läroplanskommittén kommunalt lokalt mål- och resultat-
ansvar ansvar styrning

Figur 8. Huvudsaklig innebörd av begreppen kommunalisering, decentrali-
sering och målstyrning i nio statliga utredningar. Sammanställningen  avser
att spegla betydelseförskjutningar i begreppen från slutet av 1940-talet fram
till mitten av 1990.
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I detta kapitel har jag redovisat hur tyngdpunkten i den värdebas som ligger
till grund för diskursen om ansvaret för skolan har ändrats över tid, hur
denna diskurs kan formuleras och diskursbrott identifieras. Dessa föränd-
ringar har varit möjliga att påvisa genom att studera hur innebörden av
några centrala begrepp har förskjutits under tidsperioden. Utifrån den bak-
grunden vill jag nu belysa konsekvenserna för skolans praktik genom att
anknyta till de tre  (följd)frågeställningar som formulerades i kapitel två men
som jag för tydlighets skull upprepar här:

– vilka konsekvenser får brottet i talet om ansvaret för skolan för kom-
munerna under 1990-talet?

– vilka konsekvenser får mål- och resultatstyrningen för skolans kunskaps-
syn?

– hur kan frågan om ansvar problematiseras genom att anknyta till ett
maktperspektiv?

Den första frågeställningen, av dessa tre, kommer jag att behandla i nästa
kapitel där jag diskuterar konsekvenserna för kommunen och dess skolverk-
samhet utifrån en fallstudie angående målstyrningens implementering un-
der början av 90-talet.

Den andra frågeställningen utgör grunden till första avsnittet i kapitel
tolv, där jag för en diskussion om synen på kunskap utifrån mål- och
resultatstyrningen med dess glidande uppfattning om begreppet likvärdig-
het. Kapitlet avslutas med en reflektion utifrån den tredje frågeställningen
ovan nämligen om hur frågan om ansvar kan problematiseras genom att
anknyta till ett maktperspektiv.
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Noter
1 Jag har tidigare behandlat Styrningsberedningens och Läroplanskommitténs be-
tänkande i ett sammanhang men eftersom jag menar att ansvarsdiskursen som den
kommer till uttryck i dessa båda beredningar på ett väsentligt sätt skiljer sig åt har
jag valt att delvis redovisa dessa beredningar var för sig. Skillnaderna i ansvarsdis-
kursen kommer bl.a. till uttryck i respektive berednings uppfattning om individens
roll och samhällets behov av sammanhållning, varför uppdelningen mellan bered-
ningarna tar sin början redan i denna första figur.
2 I Prop 1990/91:115 om vissa skollagsfrågor m.m. föreslår regeringen bl.a. att den
statliga skoladministrationen även fortsättningsvis ska svara för godkännande av
fristående skolor. Skolverket blir därmed den myndighet som efter hörande av kom-
munen beslutar i dessa frågor fr.o.m. den 1 juli 1991.
3 Regeringens förslag i Prop. 1991/92:95 innebär att en skyldighet för kommunerna
att lämna medel till fristående skolor, godkända för vanlig skolplikt, skrivs in i
skollagen. Kommunerna föreslås bli skyldiga att tilldela fristående skolor minst
85% av sin egen genomsnittskostnad per elev i grundskolan.
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KAPITEL 11

Målstyrning i praktiken
Som framgått av föregående kapitel har det sedan 70-talet och fram till 90-
talet pågått två parallella processer för grundskolans ansvarsfördelning.
Dessa har givetvis också ett samband med varandra: en utveckling från
huvudsakligen central styrning till betydligt ökad decentralisering och från
övervägande regelstyrning till övervägande målstyrning. Denna utveckling
kan beskrivas som en allmän utveckling i samhället mot decentralisering,
med en för skolans del administrativ decentralisering med kommunaliser-
ingen 1991 som ett tydligt exempel (jfr. Schüllerqvist 1995).

Jag menar att det finns invändningar mot att se utvecklingen av decen-
traliseringen som en successiv och kontinuerlig process, åtminstone utifrån
ett ansvars- och styrningsperspektiv på skolan. Som jag har försökt att visa
i tidigare avsnitt inträffade ett brott i synen på hur skolans likvärdighet skul-
le garanteras mellan styrningspropositionen och ansvarspropositionen, ba-
serat på underlag från det analysarbete som företogs på Utbildningsdepar-
tementet inom det s.k. skolprojektet. Ur ett ansvarsperspektiv har skolan
haft en obruten tradition från 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) till
och med styrningsberedningens förslag (SOU 1988:20) om en förändrad
ansvarsfördelning och styrning på skolans område 1988. Under hela denna
period har staten i de offentliga beredningstexterna sett sig som en garant
för skolans likvärdighet genom sin reglering av tjänster och statsbidrag.
Även om decentraliseringssträvanden har pågått från mitten av 70-talet i
form av försök till förenklat regelverk och viss utökad lokal beslutsrätt så
har dessa förändringar skett inom den statliga regleringens ramar. Detta ’för-
givettagande’ av statens roll och rollkaraktär kom att brytas i och med pro-
positionen om kommunalt huvudmannaskap och ansvarspropositionen.

Därför ser jag inte ’kommunaliseringen’ av skolan 1990/91 som ytterli-
gare ett led i en pågående process. I stället ser jag denna händelse som teck-
en på ett grundläggande skifte i diskursens värdebas och inledningen till en
verksamhet på en helt ny ’spelplan’. Jag har tidigare påvisat hur synen på
ansvar och styrning har samvarierat med omgivande samhällsprocesser. De
kan dock betraktas som förskjutningar inom de ramar som statens samman-
hållande roll har angett. De beredningar som har överträtt dessa ramar i sina
förslag har inte följts upp med regeringsförslag i dessa frågor1 och de kan
snarast betraktas som enskilda ‘stickspår’ som avvikit från den gängse vä-
gen.
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Från och med 1990 framträder staten i en annan rollkaraktär och grän-
serna för spelplanen ritas om. Den nya rollen symboliseras genom nedlägg-
ningen av skolöverstyrelsen och inrättandet av Skolverket. Därigenom po-
ängteras att det nu är ett nytt statligt verk, i en ny skepnad och med ett nytt
uppdrag, som har uppstått. Det innebär inte att staten inte längre finns med
som en dominerande part i styrningen och ansvaret för skolan. Det innebär
i stället att statens roll har skiftat, från att huvudsakligen reglera i förhand
till att lägga tyngdpunkten vid att utvärdera i efterhand. Att den kommuna-
la skolan ’kommunaliseras’ visar på kraften i förändringen och på förskjut-
ningen av begreppens innebörd. Visserligen räknades skolan sedan fyrtio år
tillbaka som en kommunal verksamhet – men nu blir den åter igen ’kom-
munaliserad’.

I detta kapitel ska jag närmare belysa diskursbrottets effekt på skolans
praktik. Jag kommer att diskutera vilka konsekvenser som regleringen av
den nya ansvarsfördelningen av skolan 1991 fick för A kommun under åren
1992–1996 (Wahlström 1998c).

Styrning efter omritad karta
Min uppfattning är att tidsfaktorn och diskursbrottet har haft betydelse för
kommunernas möjligheter att ställa om styrningen av grundskolan. Det var
just för att mål- och resultatstyrningen inte utgjorde ytterligare ett steg i en
kontinuerlig process inom en i grunden gemensam styrningsdiskurs som
omställningen kom att uppfattas som dramatisk i många stycken. ’Brottet’,
ett uttryck som i sig indikerar ett snabbt förlopp genom att något bryts av,
innebar att skolans personal inte hann ’ställa in sig’ på den nya diskurs som
höll på att skapas.

För att illustrera den korta omställningstiden redovisar jag några tidsfakta:

❖ Styrpropositionen lades fram för riksdagen i juni 1988. Där redogjorde
regeringen för för- och nackdelar med ett kommunalt huvudmannaskap för
skolans personal men konstaterade att man inte var beredd att föreslå nå-
gon förändring när det gäller statlig eller kommunal reglering av tjänsterna.
Däremot uttalade regeringen mer allmänna målsättningar för en mer flexi-
bel personalpolitik. Propositionen ligger i linje med den tidigare diskursen
om ökad decentralisering inom ramen för statlig reglering.

❖ I oktober 1989 föreslår regeringen riksdagen i en proposition att den stat-
liga regleringen av löne- och anställningsvillkor för tjänster som lärare, skol-
ledare och syofunktionärer vid grundskolan och gymnasieskolan m.fl. skol-
former skall upphöra i och med utgången av år 1990. Därmed tar den nya
styrningsdiskursen sin början. Det är inte längre den statliga regleringen som
garanterar undervisningens likvärdighet.
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❖ I oktober 1990 föreslår regeringen riksdagen att riksdag och regering ska
styra skolverksamheten genom att ange nationella mål. Kommunerna får
det fulla ansvaret för skolans verksamhet. Propositionen innehåller lagför-
slag om bl.a. det offentliga skolväsendet, fristående skolor, huvudmanna-
skap och den kommunala organisationen för skolan. Riksdagen behandlar
propositionen i december 1990. Den nya lagen träder i kraft 1 januari 1991.

❖ I samma proposition som ovan, med beslut i december 1990, avvecklas
skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna och ett nytt sektorsbidrag ersät-
ter tidigare statsbidrag. Statsbidragen skall ha karaktären av finansiellt stöd
och ”således inte reglera verksamheten” (Prop 1990/91:18, s 20). Bestäm-
melserna om det nya statliga verket, Skolverket, och det nya statsbidrags-
systemet träder i kraft 1 juli 1991.

Det innebär att kommunerna hade att under år 1990 ta över ett odelat
huvudmannaskap för skolans personal samt inrätta sin kommunala organi-
sation efter de lagändringar som gav kommunen det fulla ansvaret för sko-
lans verksamhet. För de kommuner som inväntade riksdagens beslut var
omställningstiden för den kommunala organisationen en halv månad, från
den 12 december till den 1 januari. Den statliga myndighet som eventuellt
skulle ha kunnat bidragit med rådgivning lades ner under samma tidsperi-
od och även om en ny myndighet startar ett halvår senare är det väl rimligt
att tro att den inte kunde verka fullt ut från första dagen.

Sammantaget innebär dessa riksdagsbeslut att 1990 och 1991 blir de år
som kommunerna ställer om sin organisation för att ta över det fulla verk-
samhetsansvaret för skolan. Ett viktigt inslag i denna förändring är att byg-
ga upp en ny skolledarorganisation eftersom den nya lagtexten från 1991
föreskriver att en rektors ansvarsområde inte får vara större än att rektor
kan hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Organisationsför-
ändringen utvecklas enligt principen ’en rektor per skola’ som i många fall
skulle komma att utvidgas till att rektor även ansvarar för fritidsverksam-
het och förskola. De ansvariga inom skolan har sedan årtionden, inom den
då rådande ansvarsdiskursen, arbetat i ett styrsystem där anvisningar i de-
talj utgått från staten, via skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna. Nu
finns inte dessa organ tillgängliga under den förändringsprocess inom skol-
området som ur kommunal organisationssynpunkt sannolikt är den största
sedan grundskolan infördes.

Omställningen på enhetsnivå
Mellan de båda propositionerna styrpropositionen och ansvarspropositio-
nen övergår regeringens ambition för styrningen av grundskolan från att
förespråka ”en utveckling mot målstyrning” till att föreslå en ”mål- och
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resultatorienterad styrning av skolan”. I beredningstexten ”Skola för bild-
ning” (SOU1992:94) talas det om deltagande målstyrning, eftersom de som
ska arbeta med att uppfylla de nationella målen också kommer att omfor-
ma de nationella målen till undervisningsmål. Läroplanskommittén kallar
modellen för ”deltagande målstyrning och resultatansvar” (a.a. s 118). Vil-
ka effekter får detta mål- och resultatstyrningsansvar för en enskild kom-
mun? Jag har i ett tidigare arbete genomfört en fallstudie i A kommun (Wahl-
ström 1998c). Där studerade jag kommunens måldokument från 1992 till
1995 samt genomförde en enkätundersökning och ett antal intervjuer un-
der våren 1996. Syftet med denna undersökning var att undersöka hur den
decentraliserade målstyrningen inom skolans område uppfattades av kom-
mundelschefer, rektorer och personal som möter den i sin dagliga verksam-
het, samt vilken påverkan som måldokumenten får på rektors arbete. Jag
kommer att använda några resultat från denna undersökning för att illus-
trera vissa av de effekter som diskursskiftet kom att få i denna kommun och
samtidigt visa på de svårigheter som mötte kommunen i ett initialskede.

Målstyrningsprocessens implikationer under de första åren
på 90-talet. Diskussion utifrån en fallstudie
Det rationalistiska perspektivet har, som nämnts tidigare, i hög grad påver-
kat tänkandet kring organisationen för skolans styrning vid implementering-
en av målstyrningen – och då framför allt dess mål – medelanalys. Den ra-
tionella organisationen väljer de medel som är mest effektiva för att nå
målen. Abrahamsson (1989) noterar flera möjliga komplikationer när den
teoretiska modellen ska omsättas i praktisk verklighet. Bland annat fram-
hålls att mål – medelmetoden bygger på föreställningen att det ska vara
möjligt att konstruera en sammanhängande mål-medelhierarki där målen
på olika nivåer är logiskt förbundna med varandra.

Expertgruppen (Du Rietz et al. 1987) skriver i sitt beredningsunderlag
att tanken att utbildningar ska gå att objektivt utvärdera kan leda till en allt-
för förenklad syn på det komplexa styrinstrument som målstyrning utgör.

Föreställningen att mål alltid går att bryta ned i olika delmål har
medfört att grundläggande principer, utbildningsideal och specifika
kunskapsmål setts som en enkel hierarki av mål, som med olika me-
toder kan relateras till varandra. I själva verket kännetecknas ett
obligatoriskt skolsystem av en rad olika typer av mål, som kräver
olika metoder för utvärdering och som kräver olika uttryck för att
kunna fungera som styrinstrument. Tanken på en slags hierarkisk
pyramidal ordning av mål har också medfört föreställningen, att om
målen i pyramidens bas kan utvärderas, så ger detta indikationer på
hur väl målen i dess topp fullföljts (a.a. s 224).
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I A kommun bygger styrstrukturen just på en lång kedja av mål. Skolornas
arbetsplaner ska enligt kommunens skolplan bygga på kommundelsnämn-
dernas mål, som i sin tur bygger på målen i skolplanen och prioriterade mål
i budgetdokumentet. Dessa mål utgår i sin tur från nationella mål i skollag
och läroplan. Det innebär fyra målnivåer för den aktuella kommunen, med
två parallella dokument på kommunnivå, både skolplan och budget. Skol-
planen löper under tre år, kommunens budget och kommundelsnämndens
måldokument under ett år. Någon bestämd tidsperiod för hur länge skolans
arbetsplan ska gälla är inte fastställd.

Även om kommunen således har ambitionen att åstadkomma en konse-
kvent målkedja så hade den inte lyckats med det efter de första fyra åren
med målstyrning. Dokumentstudierna visade att målen ’kommer och går’ i
målkedjan.

I stället väljs en del av skolplanens mål ut till att ingå i den kommu-
nala budgeten. Dessa mål får därefter ett ökat genomslag i kommun-
delarnas mål. Andra mål i skolplanen går direkt till kommundelarna
utan att tas upp i budgeten. Ytterligare andra mål passerar varken
budgeten eller kommundelarna men kan ändå återfinnas i den lokala
arbetsplanen (Wahlström 1998c, s 65).

Studien visar på stora svårigheter för A kommun att leva upp till sitt ideal
om en målhierarki. En av anledningarna är, precis som påtalats ovan, en allt-
för förenklad syn på målens funktion och sinsemellan olika karaktär. I kom-
munens olika måldokument samsas mål av mycket olika slag: de handlar
om övergripande målsättningar om kunskaper, arbetsmiljö, mobbing och
inflytandefrågor samt om uppbyggnad av skolbarnsomsorg, kunskapsresul-
tat för elever som läser svenska som andraspråk, simundervisning o.s.v. Alla
dessa olika målsättningar hanteras i princip på samma sätt. Det förekom-
mer ingen diskussion om hur, och var, mål av typen ’ingen elev ska utsättas
för mobbning’ ska förekomma i relation till mål som kan vara mer tids- och
lokalbundna som ’alla elever i åk 3 ska få tillgång till simundervisning’.
Under dessa första år på 90-talet hade inte kunskapsmålen i olika ämnen
intagit sin plats i skolornas arbetsplaner i A kommun i någon mer konse-
kvent form. Grundskolans nationella kursplaner färdigställdes först under
våren 1994.

Även om jag här bara kan referera till en bestämd kommun så finns det
flera tecken på att tanken att det ska gå att styra via ganska okomplicerade
målhierarkier var mycket spridd. Så här beskriver t.ex. Skolverket systemet
i en av sina årliga rapporter om tillståndet i landets skolor:

I målstyrningens idé ligger att målen ska preciseras så nära verksam-
heten som möjligt. De nationella målen och skolplanens priori-
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teringar ska på skolnivå omformas till uppföljningsbara verksamhets-
mål i arbetsplaner (Skolverket 1996a, s 78).

Skolan ska i sina arbetsplaner precisera skolplanens och läroplanens mål.
De ska dessutom vara utvärderingsbara. För den enskilda skolans del upp-
står genast två problem. För det första måste skolan ta ställning till vilka
mål som ska väljas ut till den lokala arbetsplanen. Ska alla skolplanens mål
tas med eller ska skolan välja några? Och hur ska skolan hantera de mål i
läroplanen som inte skolplanen har tagit upp? För det andra ska skolenhe-
ten formulera målen så att de blir ’utvärderingsbara’ eller, som i citatet ovan
’uppföljningsbara’.

Skolorna i A kommun hade hösten 1995 arbetsplaner av mycket skiftan-
de struktur. Några av skolorna hade måldokument som anknöt nära till
kommundelsnämndens målformuleringar medan andra skolor helt sakna-
de den samordningen. Kommundelsnämndernas måldokument såg också
mycket olika ut sinsemellan. Antalet mål varierade från ett mål i en kom-
mundel till tiotalet mål i en annan samt ett antal varianter däremellan. Inte
oväntat fanns samma skillnader i arbetsplanerna. Några skolor hade valt
att formulera mål för relativt många delar av verksamheten. Andra hade valt
ut ett fåtal övergripande målformuleringar som följdes upp med handlings-
planer. Ytterligare några hade endast handlingsprogram eller tog endast upp
ett fåtal aspekter av verksamheten i sin arbetsplan.

Att målen ska vara utvärderingsbara tolkades i A kommun mestadels så
att måluppfyllelsen skulle gå att mäta i siffror. Termen ”effektmål” används
för att markera att det är ett kvantitativt mål som ska uppnås. Även kun-
skapsmålen hanteras, ur ett övergripande perspektiv, på ett sådant ’mätbart’
sätt. I kommunens första skolplan uttrycker kommunen sin ambition angå-
ende elevernas kunskaper:

Kunskaper och färdigheter hos eleverna i A motsvarar riksgenom-
snittet (Wahlström 1998c, s 61).

Hur riksgenomsnittet ska mätas framgår inte, men det kan antas att det är
betygsstatistik och eventuellt nationella prov som åsyftas. Även mål inom
områden som tidigare inte uttryckts i kvantitativa termer omformas nu till
detta formuleringssätt. I samma skolplan uttrycker kommunen följande mål
angående rektors roll som pedagogisk ledare:

Minst 90 % av skolenhetens personal ska anse att deras rektor aktivt
tar del av verksamheten samt aktivt driver skolutveckling (a.a. s 53).

Kommun A ser huvudsakligen enkäten, och andel positiva respektive nega-
tiva svar uttryckta i procent, som det utvärderingssätt som gör resultatet
’mätbart’. Eftersom målformuleringarna ska utgöra utgångspunkt för mät-
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ningen och således också måste vara ’utvärderingsbara’ får målformule-
ringarna i många fall en språkdräkt som inte motsvaras av de termer som
skolan diskuteras i utanför måldokumenten.

Effektmålen ska vara ’realistiska’ d.v.s. de ska uppnås. Effektmålen kan
beskrivas som en kommunal motsvarighet till läroplanens uppnåendemål.
Detta ledde till något som närmast kan liknas vid en kulturkrock när den
enskilda skolan skulle formulera sina effektmål. Om vi tar ett exempel som
gäller elevernas kunskap i läsning så är det i de flesta fall självklart för sko-
lans personal att arbeta efter målsättningen att alla skolans elever ska bli
goda läsare. Sedan når inte skolan/läraren alltid detta mål och då söker  man
förklaringar till detta. Med de nya ’utvärderingsbara’ och ’realistiska’ må-
len skulle ambitionerna angående elevernas läsförmåga i stället uttryckas i
procent d.v.s. målet skulle uttrycka hur stor andel av eleverna som troligen
kommer att uppnå en god läsförmåga. Detta var ett synsätt som väckte stort
motstånd hos såväl personal som rektorer och som bidrog till att skapa en
misstro mot målstyrningens villkor.

I A kommun hade ledningsorganisationen för skolan omorganiserats ef-
ter lagändringen 1991. År 1996 leddes i princip varje enskild skolenhet av
en rektor. Av intervjuerna med ett antal rektorer framgår det att rektorerna
såg som sin viktigaste uppgift att på olika sätt arbeta med och förankra
målen så att dessa skulle komma att prägla skolans verksamhet. I detta ar-
bete ansåg rektorerna att prioritering, sortering och strukturering av mål
ingår som en viktig del, vilket säger något om problemen med mängden av
mål som skolorna hade att hantera, åtminstone i ett inledningsskede.

En rektor som är förtrogen med det dagliga arbetet
I ansvarspropositionen (Prop. 1990/91:18) angavs två ”tungt vägande skäl”
till att reglera att rektors ansvarsområde inte får göras större än att rektor
kan hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och att endast den
som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt får an-
ställas som rektor. Det ena skälet är att rektor kommer att få en avgörande
roll vad gäller utbildningens genomförande. Det andra skälet är att det be-
hövs en instans med befogenhet att fatta beslut i frågor som inte bör ligga på
den politiska nivån. Det gäller i första hand beslut angående enskilda elever.

Detta förslag, som följs upp av en lagreglering med samma innehåll, gav
upphov till en omfattande omorganisation av rektorsområdesindelningen.
Tidigare kunde ett rektorsområde omfatta tre till fyra skolor. Efter lagänd-
ringen 1991 blev principen en skola – en rektor betydligt vanligare. Att ”rek-
tor skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan” kom till stor
del att tolkas geografiskt. Rektor skulle finnas på skolan. I takt med en allt-
mer åtstramad ekonomi under 90-talet växte rektors ansvarsområde genom
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att skolbarnsomsorgen, förskoleklassen och ofta också förskolan kom att
sortera under rektors ansvar. Rektor sitter visserligen kvar på sin skola, men
ansvarsområdet har undan för undan utökats och var gränsen går för när
rektor har möjlighet att hålla sig väl förtrogen med den dagliga verksamhe-
ten har inte prövats närmare.

Men låt oss vända tillbaka till 1995/96 och se hur rektorer och personal
i A kommun upplevde sin nya ledningsorganisation (för bakgrundsuppgif-
ter om enkätundersökningen, se bilaga 2).

Nedanstående tabell visar fördelarna med en rektor per skolenhet, en
skolenhet som alltså i flera fall också inbegriper skolbarnsomsorg och för-
skola för sexåringar. Rektor och personal framhåller att de att de får en
bättre helhetssyn på verksamheten och ett bättre samarbete mellan verksam-
heterna. De anser också att skolledningen är mer tillgänglig för personalen
jämfört med tidigare rektorsområdesorganisation och att det går snabbare
att få fram beslut i olika frågor.

Tabell 1. Fördelar med den nuvarande rektorsorganisationen (Wahlström
1998c, tabell 6, s 75).

Kategorier2 Rektorer Personal Kommundelschefer
n = 38 n = 97 n = 11

Bättre helhetssyn och bättre sam- 22 22 8
verkan mellan olika verksamheter

Lättare att träffa skolledningen, 7 21 1
snabbare beslut

Ser ingen fördel 0 9 0

Övrigt 0 1 2

Bortfall 9 44 0

Summa: 38 97 11

Motsvarande tabell för nackdelar med den nyskapade rektorsorganisatio-
nen visar att rektor har en stor arbetsbörda och därmed svårt att räcka till
för stora personalgrupper och för flera verksamheter samtidigt. Personalen,
men inte rektorerna, menar också att rektor har mindre kunskap om den
verksamhet som han/hon inte har egen yrkeserfarenhet av och har svårare
att se behoven inom den ’nya’ verksamheten. Den sistnämnda synpunkten
berör en fråga som ställde till problem på några av skolorna. Att rektor
skulle ha förvärvat ”pedagogisk insikt” innebar inte automatiskt att rektor
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tidigare hade arbetat som lärare. Flera förskollärare blev rektorer och detta
stred mot en skoltradition där cheferna tidigare så gott som alltid hade re-
kryterats ur de egna leden.

Tabell 2. Nackdelar med den nuvarande rektorsorganisationen (a.a. tabell
7, s 76).

Kategorier Rektorer Personal Kommundelschefer
n = 38 n = 97 n = 11

Rektor har stor arbetsbörda och har 18 16 3
svårt att hinna med flera verksamheter
och stora personalgrupper

Mindre kunskap om den verksamhet 0 9 0
som inte rektor har egen erfarenhet av
och svårare att se dess behov. Kultur-
krockar.

Saknar de större rektorsområdena 0 4 0
med flera skolor som kan samarbeta

För dyrt och/eller för mycket byråkrati 0 3 0

Upplever inga nackdelar 5 3 2

Ansvar, men inte resurser, har 0 2 0
delegerats ner i organisationen

Övrigt 4 7 4

Bortfall 11 53 2

Summa: 38 97 11

När frågan ställs om vad som är mest utmärkande för ledningsorganisatio-
nen med en rektor per skolenhet skiljer sig svaren åt beroende på om de till-
frågade tillhör kategorin rektorer, personal eller kommundelschefer enligt
nedanstående tabell. Personal och rektorer i A kommun är överens om att
ledningsorganisationen innebär mycket administration för rektor. Därefter
framhåller rektorerna att rektor får mycket kontakt med personalen, att led-
ningsorganisationen innebär splittrade dagar för rektor och att rektor får
många ”små” frågor att hantera. Personalen menar att ledningsorganisa-
tionen innebär att rektor får nya verksamhetsområden att sätta sig in i och
personal och kommundelschefer framhåller att beslutsvägarna inom verk-
samheten har blivit kortare. Personalen, och i viss mån kommundelschefer-
na, lägger större vikt vid att rektor har stort inflytande över ekonomin jäm-
fört med vad rektorerna lyfter fram.
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Tabell 3. Det mest karaktäristiska för den nuvarande ledningsorganisatio-
nen med en rektor per enhet (a.a. tabell 8, s 77).

Svarsalternativ3 Rektorer Personal Kom.d.chefer
n = 38 n = 97 n = 11

Kortare beslutsvägar 12 35 9
inom verksamheten

Mycket administration för rektor 21 46 3

Rektor har stort inflytande över ekonomin 10 38 6

Många ”små” frågor för rektor att hantera 15 20 1

Mycket föräldrakontakter för rektor 5 9 0

Lite administration för rektor 0 0 0

Stor gemenskap på arbetsplatsen 1 8 1

Rektor får mycket kontakt med verksamheten 13 24 3

Rektor får mycket kontakt med personalen 18 21 3

Större självständighet för rektor 10 25 5

Splittrade dagar för rektor 18 32 2

Nya verksamhetsområden för rektor att sätta sig in i 8 43 6

Lätt för personalen att få träffa sin chef 9 28 4

Bortfall 2 9 0

En av enkätfrågorna, som redovisas nedan, avsåg att ringa in begreppet
pedagogisk ledning. Personal, rektorer och kommundelschefer är överens
om att det pedagogiska ledarskapet till största delen handlar om att initie-
ra, stödja och uppmuntra lokala utvecklingsarbeten samt ta initiativ till in-
terna diskussioner om arbetssätt och arbetsformer i verksamheten. Samti-
digt framkom det genom en annan frågeställning, men med samma svarsal-
ternativ, att de rektorer, personal och kommundelschefer som besvarat en-
käten var lika överens om att det inte var dessa arbetsuppgifter som domi-
nerade rektors dagliga verksamhet i skolan. Nedanstående tabell redovisar
svaren på frågan om vad som utmärker ett pedagogiskt ledarskap.
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Tabell 4. Innebörden av begreppet pedagogisk ledning/ledarskap (a.a. tabell
23, s 89).

Svarsalternativ4 Rektorer Personal Kommundelschefer
n = 38 n = 97 n = 11

Leda elevvårdsarbete 6 17 0

Initiera och leda utvärderingsarbete 15 28 5

Fördela resurser för verksamheten 3 13 3

Lokalfrågor 0 0 0

Initiera arbetsplaner/utvecklingsplaner 21 37 7

Hävda nationella mål och riktlinjer och 15 12 4
främja förverkligandet av dessa

Personalvård 5 28 0

Lektionsbesök för att diskutera 7 15 2
undervisningens/lektionens uppläggning
och genomförande

Göra tjänstefördelning och schemaläggning 1 6 0

Planera och anordna fortbildning 12 30 2

Verka för god psykisk och fysisk 4 31 1
arbetsmiljö

Initiera, stödja och uppmuntra lokala 31 60 10
utvecklingsarbeten

Initiera diskussion om arbetssätt och 28 60 9
arbetsformer i verksamheten

Vet ej 0 4 0

Bortfall 0 3 0

Att rektor har svårt att nå fram till ett mer utvecklat pedagogiskt ledarskap
framgår av flera frågeställningar. Nedan redovisas t.ex. hur befattningsha-
vare på olika nivåer i organisationen ser på omfattningen av rektors peda-
gogiska ledarskap under läsåret 95/96 d.v.s. det läsår som pågick vid enkät-
ens genomförande.
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Tabell 5. Bedömning av omfattningen av rektors pedagogiska ledarskap
under lå 95/96 (a.a. tabell 24, s 90).

Svarsalternativ5 Rektorer Personal Kommundelschefer
n = 38 n = 97 n = 11

Mycket omfattande 2 3 0
Omfattande 19 26 7

Föga omfattande 16 34 4

Inget alls 0 11 0

Vet ej 0 18 0

Bortfall 1 5 0

Summa 38 97 11

Rektor, som ska bygga upp en målstyrd skola och få personalen att ena sig
om gemensamma måldokument och handlingsplaner, samtidigt som nya
verksamheter organiseras inom skolans ram och kommunernas ekonomi
stramas åt, lever i ett spänningsfält mellan statliga och kommunala uppdrag.
Cirka hälften av rektorerna anser att rektor i första hand har ett statligt
uppdrag och samtidigt är en kommunal chef. Den andra hälften av rekto-
rerna anser att rektor i första hand är en kommunal chef som också har ett
statligt uppdrag. Ingen av rektorerna anser att rektors uppdrag är att vara
kommunal chef på samma sätt som övriga kommunala chefer utanför sko-
lans verksamhetsområde. Det anser däremot några av kommundelschefer-
na och personalen, enligt tabell nedan.

Tabell 6. Rektors chefsskap i relationen mellan den statliga och kommuna-
la styrningen (a.a. tabell 26, s 91).

Svarsalternativ Rektorer Personal Kommundelschefer
n = 38 n = 97 n = 11

Rektor är en kommunal chef. Ingen skillnad 0 9 3
jämfört med andra kommunala chefer

Rektor har i första hand ett statligt uppdrag 17 7 1
men är också en kommunal chef

Rektor är i första hand en kommunal chef 16 33 7
men har också ett statligt uppdrag

Vet ej 0 41 0

Bortfall 5 7 0

Summa 38 97 11
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Sammanfattning
Med referenserna till mitt tidigare arbete (Wahlström 1998c) vill jag peka
på att kommuner och skolor stötte på betydande svårigheter när de skulle
omsätta målstyrningen i praktisk verklighet. Dessa svårigheter var av en
annan dimension jämfört med när förstärkningsresursen infördes för ’fri
disposition’ på 80-talet. Jämförelsen kan vara relevant eftersom det är kom-
munens beslutanderätt över förstärkningsresursen som ofta har åsyftats i be-
redningstexternas hänvisning till ”betydande decentralisering”.

Undersökningen i A kommun uppmärksammade skolornas problem med
att formulera användbara måldokument. Svårigheterna berodde på flera
faktorer:

– oklarheter om olika måls karaktär och funktion

– oklarheter om utvärderingens möjligheter och begränsningar

– oklarheter om hur målen skulle kunna få funktion som styrinstrument

– de praktiska svårigheterna  med att omformulera och precisera mål från
närmast ’högre’ nivå i en målhierarki

För rektor innebar skolans totala verksamhetsansvar en ny roll. Rektor blev
chef över flera olika verksamheter, samtidigt som han/hon blev ytterst an-
svarig för skolans pedagogiska verksamhet och skolans resultat. Den nya
geografiska indelningen med en rektor per skolenhet innebar inte automa-
tiskt mer tid för rektor att hålla sig förtrogen med den dagliga verksamhe-
ten, eftersom olika stödfunktioner i form av administrativ personal och stu-
dieledare samtidigt drogs in och nya verksamheter tillfördes. Rektor nådde
inte fram till de uppgifter som kunde betecknas som ’pedagogisk ledning’ i
den omfattning som rektor och personal önskade. I stället upptog skolans
administration, inklusive ekonomi och personalfrågor, en stor del av rek-
tors tid. Rektor befann sig i ett spänningsfält mellan det statliga och kom-
munala uppdraget. Personalen kunde ändå se vissa fördelar med rektors roll
som chef och ledare för enheten. Det hade blivit lättare att träffa rektor och
beslutsvägarna hade blivit kortare.

Tidigare decentraliseringsåtgärder infördes inom en i grunden oföränd-
rad styrningsdiskurs och genomförandefasen blev därför relativt oproble-
matisk. Den gemensamma uppfattningen om styrningens villkor, det statli-
ga stödet och den inarbetade organisationen möjliggjorde hanterandet av
olika förändringar inom rådande system. Det var samtidigt den statliga reg-
leringens nackdel. De olika reformerna genomfördes tämligen effektivt på
en administrativ nivå men fick svårare att nå ut och leda till förändringar i
verksamheten.
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Den decentralisering som det kommunala huvudmannaskapet för skolans
personal och det oreglerade statsbidraget innebar, fick däremot tydliga åter-
verkningar på skolans praktik. Den decentraliserade målstyrningen krävde
en ny organisation, nya kunskaper och ett nytt rektors- och läraruppdrag.
Till svårigheterna hörde också den korta omställningstiden. För skolans del
innebar det, som jag har försökt att visa ovan, att det från 1991 till 1994
inte fullt ut fanns användbara nationella och lokala måldokument att styra
skolan med. Det fanns inte heller tid eller organisation för kommuner och
skolor att få hjälp att ställa om sina styrsystem. Omställningen kan snarast
beskrivas så att först ålades kommunerna ansvaret, och därefter inleddes en
’trial-and-error’-period  när kommunerna skulle utarbeta lokala styrsystem
för ansvaret av skolan. I rapporten Bilden av skolan presenterar Skolverket
vart tredje år en samlad bild av skolverksamheten i landet. 1996 avslutas
denna rapport med följande bedömning

Vi har visat en bild av en skola som förändras. Samtidigt är det en
förändring som till viss del saknar styrning. Kommunerna har påbör-
jat förändringar, men har allmänt sett inte utvecklat en strategi för
hur förändringarna skall ledas, följas upp och värderas. Ekonomiska
ramar ges utan att verksamheten får möjlighet att i grunden utveck-
las inom dessa ramar. Det blir detsamma fast i mindre utsträckning,
istället för nya former och utveckling av verksamheten. Skolan rör
sig. Men ansvaret för skolan har ännu inte satt sig (Skolverket 1996a,
s 111).

Du Rietz et al. (1987) framhöll i sitt beredningsunderlag från 1987 att det
skulle kräva mycken tid och mycken möda och en målmedveten ledning att
genomföra en reform med hjälp av målstyrning. Den ställer ”betydligt hö-
gre krav” på kommunernas förtroendevalda, skolpersonal, elever och för-
äldrar, menar utredarna. De skriver vidare

Måhända har beslutsfattare på olika nivåer underskattat svårighe-
terna. De har i regel haft större vana vid att genomföra förändringar
genom juridisk eller ekonomisk styrning än genom ideologisk styr-
ning. Den sistnämnda bygger …i stor utsträckning på attitydpå-
verkan, samförstånd och uppslutning kring bestämda mål och inten-
tioner, och den fordrar en mer mångsidig och långsiktig utvärdering
och erfarenhetsåterföring än de förstnämnda styrningsformerna.

Om målstyrning skall kunna vara en framgångsrik reformstrategi, måste den
förenas med avsevärda resurser för information, utbildning och fortbildning,
arbetsledning, samverkan, tillsyn och utvärdering (a.a. s 228).

Problemen var således förutsedda, liksom vilka insatser som skulle krä-
vas. Ändå kom den nya ansvarsfördelningen att träda i kraft knappt tre
veckor efter riksdagsbeslutet och samtidigt som den statliga myndigheten
för skolan avvecklades.
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Noter
1 Länsskolnämndutredningens betänkande Skolans regionala ledning (SOU 1973:48)
och utredningen om Skolan, Staten och Kommunerna, SSK-utredningens betän-
kande, Skolan, En förändrad ansvarsfördelning (SOU 1978:65).
2 Med ”kategorier” avses att svaren är formulerade utifrån en öppen frågeställning
och därefter sorterade i olika kategorier eller grupper av svar vid sammanställningen
av enkätens resultat.
3 Denna typ av fråga har flera svarsalternativ. Personen som besvarar enkäten har
ombetts att markera högst fyra alternativ. Avsikten är att försöka få fram en upp-
fattning om vad t.ex. rektorer eller personal värderar högst respektive lägst inom
ett ämnesområde d.v.s. en rangordningsskala. Eftersom samma undersöknings-
person kan göra mellan en till fyra markeringar blir summan av dessa svar inte lika
med antalet befattningshavare som har besvarat frågan.
4 Detta är en variant av frågetyp som förekommer på flera håll inom ’skolledar-
forskning’ se t.ex. Berg 1995a, s 165, Nytell 1994, s 63, Nestor 1991, s 147.
5 Denna typ av fråga har givna svarsalternativ där den som besvarat enkäten har
ombetts att markera ett alternativ. Adderas antalen svar blir summan lika med an-
talet befattningshavare i respektive grupp.
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KAPITEL 12

Mål- och resultatstyrningens konsekvenser
för synen på kunskap och ansvar

Kapitlet inleds med en diskussion om hur synen på kunskaper och kunskaps-
mål har förändrats över tid. Den diskussionen avslutas med en referens till
hur ett antal skolor hanterar kunskapsmål i sina arbetsplaner. Därefter föl-
jer ett avsnitt som belyser vilken koppling som kan göras mellan det förän-
derliga begreppet likvärdighet och synen på kunskap. Kapitlet avslutas med
en problematisering av frågan om ansvaret för skolan och dess kunskaps-
syn genom att anknyta denna fråga till ett maktperspektiv.

Målstyrning av kunskaper
I detta avsnitt kommer jag att föra en diskussion om synen på kunskap och
kunskapsmål från efterkrigstiden och framåt, med fokus på kunskapssynen
i betänkandet ”Skola för bildning” (SOU 1992:94). Syftet är att föra reso-
nemanget ytterligare ett steg, att lämna beredningstexterna och se vilka kon-
sekvenser deras resonemang fått för skolans praktik.

Grundskolans kunskapsmål
Synen på grundskolans kunskapsmål har genomgått förskjutningar över tid.
1957 års skolberedning får till uppgift att dra upp ritningarna till ett orga-
nisatoriskt sammanhållet skolsystem. I utredningens huvuduppgifter ingår
att utredningen ska företa ”eforderliga undersökningar rörande skolans mål
och uppgifter i samhället” (SOU 1961:30, s 67). Med dessa undersökning-
ar som grund är det beredningens uppgift att bestämma innehållet och ut-
formningen av den nya skolans kurser. 1957 års skolberedning får därmed
anledning att fundera över vilken sorts kunskapsmål som grundskolan ska
arbeta efter och de kommer fram till följande slutsats.

Uppgiften att fastställa målet för den nioåriga obligatoriska skolans
arbete kan fattas på olika sätt. Den skulle kunna innebära, att man
sökte fixera en viss kunskaps- och färdighetsstandard, avsedd att
uppnås av eleverna innan de lämnade skolan, på samma sätt som sker
i realskolan, där slutkraven anges i bestämmelserna för godkännande
i realexamen, eller som sker i flickskolan, där eleverna skall uppnå
normalskolekompetens. Ett slutmål av denna typ kan emellertid inte
uppställas för grundskolan av den anledningen att den helhet som
skolans samtliga elever utgör och som omfattar alla begåvnings-
grupper, i princip skall vara och i praktiken är heterogen, vilket inne-
bär att den slutstandard eleverna uppnår måste variera från elev till
elev (a.a. s 143).
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För denna skolberedning är en ’fixerad kunskapsstandard’ något som till-
hör den differentierade skolorganisationen med parallella skolor för sam-
ma åldersgrupper Beredningen förknippar fasta kunskapsmål med realsko-
lan och flickskolan och dess relativt homogena elevgrupp. När alla elever
ska få sin utbildning inom samma skolorganisation måste elevernas ”slut-
standard” få variera anser beredningen. Målen ska vara gemensamma för
alla elever men hur långt man kommer längs vägen till målen är en indivi-
duell fråga som inte ska föreskrivas av samhället.

Även SIA-utredningen (SOU 1974:53) för en diskussion om fasta kun-
skapsmål. Utredningen kopplar ihop begreppen ”motivation” och ”mål”.
Kommittén konstaterar att skolan styrs av såväl allmänna och övergripan-
de mål som specifika mål. Hela skolans kunskapsförmedlande roll betrak-
tas som en bland flera av de specifika målsättningarna:

De specifika målen avser bl.a. skolans uppgift som förmedlare av kun-
skaper (a.a. s 302).

För att få en målinriktning på skolans arbete som ger klarare vägledning än
målen i den då gällande läroplanen, Lgr 69, diskuterar SIA-utredningen
(SOU 1974:53, s 303–304) två vägar:

– att utarbeta centrala målbeskrivningar beträffande kunskaper och färdig-
heter i varje ämne. Fördelar: en viss garanti för att vissa sidor i färdighets-
träningen får en grundlig genomgång, lättare för lärarna att sätta upp när-
liggande mål t.ex. för det enstaka arbetspasset. Nackdelar: svårt att hitta
”rätt nivå” på fasta centrala mål. Sätts målen för högt kommer inte elever-
na att nå dem trots extra insatser och sätts de för lågt kommer de inte att
bidra till en höjning av prestationsnivån

– att införa en mer detaljerad kursbeskrivning i läroplanen. Fördelar: myn-
digheterna kan mera tydligt markera en önskad prioritering utan att behö-
va precisera en bestämd prestationsnivå. Nackdelar: metoden kan leda till
en begränsning av lärarens och elevens frihet vid planeringen av kurserna.

SIA-utredningen bestämmer sig för att förorda det senare alternativet och
föreslår en mer ingående kursbeskrivning för de grundläggande basfärdig-
heterna. De detaljerade kursplanerna ska följas upp med lokala delmål. Även
undervisningsmålens svårighetsgrad måste bli föremål för individualisering.
Tanken på en för alla elever fastställd kunskapsnivå förkastas eftersom SIA-
utredningen anser att det är alltför vanskligt att försöka att precisera ”rätt”
målnivå.

När betydelsen av att arbeta mot tydligt formulerade mål i skolarbetet
betonas av SIA-utredningen görs det utifrån ett bestämt grundantagande:
att arbeta mot ett för eleverna tydligt mål är motivationshöjande. Bakgrun-
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den till hela utredningen är att antalet underpresterande elever anses vara
för högt och utredningen har utifrån sin forskningsöversikt dragit slutsat-
sen att det från motivationssynpunkt är betydelsefullt att kunna tillgodose
elevernas kompetens- och gemenskapsmotiv. Upplevelsen av att den egna
förmågan utvecklas, i en gemenskap med andra, understryks av elevens
känsla av att behärska ett stoff eller en färdighet. Målformuleringen måste
därför också uppfylla ett antal kriterier som t.ex. en individuell svårighets-
grad, vara resultat av en samplanering av lärare och elev, vara överblickbar
i fråga om omfång och tid etc.

Med 1980 års läroplan breddas kunskapsbegreppet (se SOU 1992:94)
genom betoningen på människans egna aktiva kunskapsbyggande. Männis-
kan är en aktiv ’kunskapssökare’ till sin natur, och skolans organisation och
arbetssätt måste organiseras efter ett sådant synsätt. Undervisningen ska
utgå från elevernas egna erfarenheter och bygga vidare på dessa, med hjälp
av en undersökande undervisningsmetodik. Det handlar om att ge eleverna
möjlighet att utvidga och fördjupa sina tidigare kunskaper. Själva kunskaps-
innehållet och kunskapsformen fick mindre utrymme i diskussionen.

Kunskapsdiskussionen knöts däremot endast till antaganden om
människans natur, inte till kunskapens strukturer och former (a.a.
s 62).

Med mål- och resultatstyrningen inträder en ny syn på skolans kunskaper.
Av direktiven till Läroplanskommitténs arbete (SOU 1992:94) framgår att
läroplanens roll blir mer central i ett målstyrt styrsystem. Läroplanen ska
uttrycka vilka mål som utbildningen ska uppfylla och vilka riktlinjer som
ska gälla för skolans arbetssätt. Utbildningsmålen ska vara klara och tydli-
ga och rikta sig huvudsakligen till lärarna. Målen ska gå att konkretisera
och precisera på lokal nivå och de ska vara möjliga att utvärdera.

En omfattande bearbetning av läroplanerna fordras för att de skall
kunna uppfylla de villkor som kraven på en mål- och resultat-
orienterad styrning av skolan ställer. I och med att läroplanerna får
en sådan utformning fullföljs den utveckling av arbetet i skolan som
förutsätts i beslutet om ett decentraliserat ansvar (ur Kommittédirek-
tiv till Läroplanskommittén, a.a. s 320–321).

Jag tycker att det är intressant att notera att de precisa och utvärderingsba-
ra kunskapsmålen relateras direkt till det förändrade styrsystemet. Man
skulle ju kunna tänka sig att en omarbetning av en läroplan och en föränd-
rad uppfattning om kunskapsmål skulle kunna ha varit resultatet av en ny
syn på frågor om kunskapsutveckling eller kunskapsinnehåll. Men det var
inte så den nya läroplanen, Lpo 94, motiverades.
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Till de mer generella utgångspunkterna som direktiven anvisar för läro-
planskommitténs arbete hör att eleverna ska få lära sig att reflektera över
olika skeenden, att formulera sig samt att självständigt söka kunskap och
lösa problem. Utbildningen ska inte inriktas på att ge lätt mätbara fakta-
kunskaper. Därutöver gör sig omvärldsfrågorna gällande och utredningen
får i uppdrag att ta ställning till hur   frågor som kulturarv, internationalise-
ring, språkprogram och miljökunskap ska hanteras.

Läroplanskommittén konstaterar att mål- och resultatstyrningen ställer
krav på skolledare och lärare att föra en kvalificerad kunskapsdiskussion.
Kommittén analyserar kunskapsbegreppet utifrån fyra olika kunskapsfor-
mer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Faktakunskaper innebär
att vi vet att något förhåller sig på ett visst sätt. Dessa kunskaper går att
mäta genom att konstatera om eleverna besitter dem, kommer ihåg dem etc.
I förståelsekunskapen ingår en kvalitativ dimension. En frågeställning kan
förstås på olika sätt och olika nivåer. Fakta och förståelse är nära samman-
bundna med varandra och fakta kan, lite förenklat uttryckt, sägas vara för-
ståelsens byggstenar. Färdighetskunskap uttrycker att vi kan utföra något
utifrån de kunskaper vi har inhämtat. Förtrogenhetskunskapen, slutligen,
är nära förknippad med våra sinnen och vår erfarenhet. Vi känner igen situ-
ationer, som inte är ett direkt resultat av medveten inlärning, och kan dra
slutsatser.

De uppfattningar om synen på kunskapsmål som svåra att fixera och
beroende av individuella förutsättningar, inte minst i relation till individens
närmiljö, som dominerat 60-, 70- och 80-talen och som jag kort refererat
till ovan leder inte fram till någon slutsats om att fixerade kunskapsmål
skulle utgöra någon ’naturlig’ utveckling. Tvärtom. Den syn som kommer
till uttryck i 1957 års skolberedning  om omöjligheten att sätta gemensam-
ma mål för alla ”på samma sätt som sker i realskolan” och i SIA-utredning-
ens resonemang om individuella mål får sin uppföljning i 80-talets ”utveck-
lingsekologi”, som bygger på tanken att kunskap utvecklas genom ett sam-
spel mellan individens inneboende utvecklingspotential och de miljöer som
individen vistas i. Med Skola för bildning (SOU 1992:94) bryts den konti-
nuiteten, eller kunskapsdiskursen. Det förefaller som om den nya ansvars-
diskursen har ’tvingat fram’ en ny kunskapssyn. Eller hade den kommit i
alla fall? Det är svårt att veta, men det jag kan konstatera är att i bered-
ningstexterna är det i första hand styrsystemet som motiverar att kunska-
perna preciseras och anges till en lägsta nivå att uppnå.
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Bildning och kunskapsmål ur ett lokalt perspektiv
För att förstå  skolornas uppdrag att precisera kunskapsmål på olika nivåer
är det viktigt att ha med denna utvecklingsgång som en bakgrundskunskap.
Gemensamma, preciserade kunskapsmål som alla elever lägst ska nå var vid
90-talets mitt inget som skolorna länge hade arbetet med eller som funnits
med i den tidigare praktiken d.v.s. hur skolpersonal och skoladministratö-
rer hade talat om elever och kunskaper. Det var ett nytt uppdrag, och en ny
kunskapssyn, som ålades skolans ledning och personal.

I de olika beredningstexter för grundskolan som jag har studerat i före-
liggande arbete, fram till Skola för bildning 1992, förs inte någon egentlig
diskussion om verksamhetens innehåll d.v.s. vad eleverna ska lära sig i sko-
lan. Kunskapen som skall komma eleverna/barnen till del tas närmast för
given. Diskussionen koncentreras i stället till hur eleverna ska lära sig. Dess-
utom framhålls syftet med undervisningen. Kunskaperna ska ge eleverna
redskap att ta del av samhällslivet, att inkluderas i det offentliga samtalet,
att uppträda på den publika arenan. Detta ska bli möjligt genom att elever-
na tränas i samarbete, i kritiskt tänkande, i ansvarstagande m.m. Kunska-
perna i sig kan också innebära att självförtroendet ökar och därmed förbätt-
ras möjligheterna till ett deltagande medborgarskap.

Så tillbaka till den ’nya’ frågan om vilka kunskaper som ska preciseras.
Det är möjligt att det är denna avsaknad av debatt om kunskapsinnehåll
som fick regeringen att i sitt direktiv till Läroplanskommittén ange en för-
djupad syn på kunskap och lärande som en viktig generell utgångspunkt för
översynen av läroplanen.

En närmare analys av begreppen kunskap och bildning bör ligga till
grund för översynsarbetet (SOU 1992:94, s 324).

Det kan vara värt att notera att riksdagen först fattar beslut om riktlinjerna
för ett decentraliserat ansvar för grundskolan och först därefter efterlyser
en diskussion om bildning samtidigt som man preciserar att målen för ut-
bildningen ska vara tydliga, konkreta och möjliga att utvärdera. Var det
decentraliseringen som var orsaken till att bildningsdiskussionen aktualise-
rades också för grundskolans verksamhet1? I alla händelser byggs en mot-
sättning in i den nya läroplanen redan vid dess tillblivelse, med tanke på den
spänning som finns mellan bildningsbegreppet och färdiga kunskapsmål.

Läroplanskommittén aktualiserar den klassiska bildningstanken2 som ut-
märks av

föreställningen att människan är – eller borde vara – en varelse som
bildar sig, skapar sig, gör sig till något som inte fanns innan (a.a. s.
49).
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Vidare redogör kommittén för Wilhelm von Humboldts program för ett
nyhumanistiskt gymnasium, vilket skulle förbereda eleverna för vetenska-
perna. Humboldt motiverade sin inriktning mot vetenskaperna med att detta
var en väg för eleverna att komma ur sitt beroende av lärarna och att få en
plattform som gav möjlighet för eleven att bygga upp sin egen argumenta-
tion och följa sitt eget omdöme. Det finns ett samband mellan bildning och
vetenskap, menade Humboldt. Bildningen representerar den subjektiva
aspekten av kunskap, individen handlar aktivt genom att bilda sig, ’att bli
någon’ genom att lära sig och skaffa sig en uppfattning om världen. Den
objektiva aspekten står själva vetenskapen för, även om den inte ska betrak-
tas som någon färdig och invändningsfri sanning (a.a).

I Sverige har progressivismen, med sina rötter i USA och den pragmatism
som den amerikanske filosofen och läroplansteoretikern John Dewey är den
främste uttolkaren av, haft ett stort inflytande på målen för den svenska
grundskolan (Lundgren 1979/1989). Progressivismens tänkande karaktäri-
seras av att pedagogiken utgår från individen och kunskapsuppbyggnaden
sker genom att eleverna gör egna aktiva erfarenheter i en organiserad och
kontinuerlig form. Läroplanskommittén ser två avgörande skillnader mel-
lan den klassiska bildningstanken och progressivismen, så som den präglat
den svenska uppfattningen om utbildning:

– inom progressivismen bildar psykologin basen för läroplansteori, peda-
gogik och didaktik

– progressivismen inbegriper ett målrationellt tänkande som inte låter sig
förenas med den klassiska bildningstanken om att nå upp till något som inte
är på förhand föreskrivet (SOU 1992:94)

Denna åtskillnad som kommittén gör mellan klassisk bildning och progres-
sivism är inte odiskutabel. Gustavsson (1996) beskriver t.ex. att bildnings-
tanken om ”att bli något inte på förhand givet” på ett mer oproblematiskt
sätt lät sig förenas med ”progressivismens anda” i debatten under början
av 80-talet jämfört med tio år senare (a.a. s 254). Englund (1997) menar att
progressivismen som utbildningsfilosofi i sig inte kan beskrivas som inrik-
tad mot målrationalitet.

Men Läroplanskommittén konstaterar således att den klassiska bildnings-
uppfattningen inte går att förena med kraven på tydliga och konkreta kun-
skapsmål. Detta dilemma löser kommittén genom att tillämpa en form av
’både och’ – både uppnåendemål och strävansmål. Kommittén föreslår att
de nationella kunskapsmålen ska vara av två slag: strävansmål och uppnå-
endemål. Strävansmålen ska vara vida och höga och ange en inriktning för
arbetet. Strävansmålen står för möjligheterna. Uppnåendemålen anger de
kunskaper alla elever ska garanteras att få i grundskolan.
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Genom att i direktiven föreskriva att begreppet bildning (och kunskap)
bör ligga till grund för översynsarbetet möts åtminstone fyra traditioner i
skapandet av Lpo 94, förutsatt att vi håller oss till Läroplanskommitténs
beskrivning av progressivismen:

– den målrationalitet som ryms inom progressivismen och som kan anas
bakom t.ex. SIA-utredningens diskussion om individuella mål

– den tradition inom svensk grundskola som har diskuterat, men tagit av-
stånd från, fast uppställda gemensamma kunskapsmål (jfr. 1957 års skolbe-
redning, SIA-utredningen)

– den bildningstradition som främst betonar medborgarbildningen

– den nyhumanistiska bildningstraditionen som t.ex. Humboldt företräder
och som inriktar sig på den personliga bildningen med ämnen/vetenskapen
i centrum

Gustavsson (1996) konstaterar att bildningsbegreppet i Skola för bildning
faller inom ramen för det nyhumanistiska bildningsidealet. I Gustavssons
(1991) konception av bildning motsvarar det en inriktning mot personlig-
hetsbildning. I nyhumanismen riktas tanken mot det förflutna och mot
mänsklighetens urvisdom. Bildning ses som den enskilda individens process,
som inte främst leder till nytta utan till en personlig utveckling som bygger
på den klassiska kulturen.

Läroplanskommitténs betänkande rymmer en spänning mellan allmän
medborgerlig bildning och personlig bildning som bland annat kommer till
uttryck i en bristande överensstämmelse mellan vad som sägs i utredning-
ens allmänna delar och i de beskrivande ämnesplanerna (jfr. t.ex. Gustavs-
son 1996, Ljunggren 1995). Den inrymmer också en spänning mellan det
fria bildningsidealet och det målrationella kunskapstänkandet som kommer
till uttryck i uppdelningen i uppnåendemål och strävansmål.

Detta kan ju tyckas vara en i första hand ’akademisk’ diskussion som inte
berör skolans vardagliga arbete. Jag vill emellertid hävda att den faktiskt
gör det. De problem som inte löses på en nivå försvinner inte, utan överförs
i någon form till närmast underliggande nivå och om inte förr så ställs pro-
blemen på sin spets i klassrummet. Därifrån kan de inte föras vidare utan
måste hanteras.

Den inneboende motsättning som betänkandet Skola för bildning rym-
mer och som kommer till uttryck i bristande överensstämmelse mellan dess
olika delar och dess otydliga syn på medborgerlig bildning kontra individu-
ell bildning får en direkt återverkan i problematiken på vad som ska värde-
ras vid betygssättning. Är det ’bara’ kunskaper som ska betygsättas? Och
var går gränsen mellan ’kunskaper i ämnen’ och ’medborgerliga kunskaper’
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som ett demokratiskt förhållningssätt, samarbetskompetens, en tolerans som
visar att eleven kan betrakta en problemställning ur flera perspektiv osv.

Min erfarenhet är att svaret hittills har varit att det är ’bara ämneskun-
skaper’ som ska bedömas. I skolans arbetsplaner hanteras ’värdegrunden’
för sig och kunskaperna för sig (Wahlström 1998a, 1998b, 1999a).

Detta har, åtminstone fram till kursplanerevisionen 2000, också varit
Skolverkets hållning (jfr t.ex. Skolverket 2000d, s 18). Å ena sidan kan det-
ta synsätt synas värna om en ’objektivitet’ från skolans sida. Det är endast
elevernas kunskaper som ska betygsättas vilket ju verkar klart rimligt. Å
andra sidan skapar ändå detta synsätt en situation  som i förlängningen kan
bli orimlig. Att endast ta hänsyn till elevernas ämneskunskaper leder till
frågor som ’Kan en elev få högsta betyg i ett ämne samtidigt som han/hon
inte når de mål som skolans värdegrund uttrycker?’, ’Behöver en elev som
’når målen’ över huvud taget komma till lektionerna när detta ämnesområ-
de behandlas?’ Det vill säga finns det något ’mervärde’ i skolan mer än att
få kunskaper inom ett visst ämnesområde? Dessa frågor hänger nära sam-
man med de värden som medborgarbildningen representerar och som syf-
tar till medborgarnas demokratiska fostran och lägger tonvikten vid män-
niskan som samhällsmedborgare.

Nu har dessa frågeställningar lagts på den enskilda skolan, och där på
det enskilda arbetslaget, att avgöra. Men synen på hur, och vilka, kunska-
per som ska värderas på olika nivåer sammanhänger med den diskursföränd-
ring som skett i synen på likvärdighet och som i sin tur leder till ett skifte i
synen på kunskapsmål. I och med att styrningsdiskursen förändrades till att
garantera likvärdigheten i form av nationella mål, som snabbt kom att de-
finieras som mål- och resultatstyrning med utvärdering som ett domineran-
de styrmedel, kom också synen på kunskapsmål att övergå från en diskurs
till en annan. Från att ha betraktats som en individuell målsättning inom en
gemensam ram har delar av kunskapsbegreppet övergått till att uttrycka en
för alla gemensam lägsta rättighet/skyldighet att uppnå. Eftersom alla elev-
er minst ska nå uppnåendemålen är det tveksamt om dessa egentligen re-
presenterar något ’mål’ alls. Åtminstone inte om man i begreppet ’mål’ läg-
ger in en betydelse av ett personligt val/ inflytande eller en slutpunkt, snara-
re än en nedersta gräns. Uppnåendemålet utgör mera ett krav än en mål-
sättning.

Att läroplanskommittén lyckades lösa sitt uppdrag med hjälp av dubbla
målnivåer, innebär således inte att grundskolorna har lyckats lösa sitt. Un-
der andra halva av 90-talet har en stor mängd arbetstimmar lagts ned på att
diskutera uppnåendemål i samtliga ämnen och oftast för samtliga årskur-
ser. Den nationella utvärderingen av skolan har årligen redovisat och kom-
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menterat andelen elever som lägst har nått målen d.v.s. har fått godkänt i
respektive ämne i grundskolans avgångsbetyg.

De allvarligaste bristerna i skolsystemet rör måluppfyllelse avseende
kunskapsmålen. Även om verket kan se mer medvetna insatser från
skolors sida för att öka måluppfyllelsen och även om vissa skolor
åstadkommit stora förbättringar i verksamhet och resultat, så är den
generella bilden alltför mörk (Skolverket, 2000a, s 8).

Skolans strävansmål, som skulle kunna utgöra en koppling till bildningsbe-
greppet, har inte rönt ett lika stort intresse. Det är uppnåendemålen som
har kommit i första hand och som har dominerat skolornas arbete med de
lokala kursplanerna (Settergren et al. 1999, Wahlström 1999b). Min slut-
sats blir att även om begreppet ’bildning’ har lyfts fram för att till och med
ingå i titeln för betänkandet Skola för bildning så har målstyrningens krav
kommit att ta överhanden över bildningsdebattens eventuella möjligheter
till en mer nyskapande syn på utbildningens möjligheter.

SIA-utredningens betänksamhet inför möjligheten att formulera kun-
skapsmål på ’rätt’ nivå har förbytts till en tro på ’de nationella målen’ som
nära nog odiskutabla storheter. Uppdragen för såväl formulering som ut-
värdering av de nationella målen ligger på den statliga nivån. När utvärde-
ringen visar att målen inte har uppnåtts av alla elever diskuterar staten bris-
terna i undervisningen. Det är ett perspektiv. Ett annat perspektiv är att föra
en diskussion om målens möjligheter och begränsningar.

I nästa kapitel kommer jag att närmare diskutera hur 90-talets utveck-
ling vad gäller synen på kunskapsmålen kan relateras till uppfattningen om
skolans likvärdighet – en uppfattning stadd i rörelse. Slutligen knyter jag an
synen på  kunskap och likvärdighet till en diskussion om skolan sett ur ett
maktperspektiv.

Likvärdighetsbegreppets förskjutning
 Jag har tidigare på flera ställen i detta arbete tagit upp att det var den för-
ändrade synen på hur likvärdigheten kunde garanteras som banade väg för
en mål – och resultatstyrning av skolan. Det kan naturligtvis också förhålla
sig tvärtom: att den ökade målstyrningen tvingade fram en förändrad syn
på hur skolans likvärdighet skulle upprätthållas. Oberoende av orsak och
verkan har min poäng varit att själva omdefinieringen markerar ett diskurs-
brott för ansvaret och styrningen av skolan.

När jag nu tar upp likvärdighetsbegreppet igen, är det för att diskutera
de förskjutningar som har skett av begreppets innebörd under 90-talet samt
i någon mån försöka att belysa hur den ’nya’ formen av likvärdighet kan
komma att påverka skolans praktik.
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Från målstyrning till resultatstyrning
Utredningen om Skolan, staten och kommunerna (SOU 1978:65) uppehöll
sig vid likvärdighetsbegreppet i sitt förslag till ett väsentligt utökat kommu-
nalt ansvarstagande för skolan. Utredningen utgick från de två begreppen
enhetligt skolsystem och likvärdig utbildningsstandard. Det enhetliga skol-
systemet står för en nationell struktur för respektive skolform när det gäller
t.ex. regler för skolplikt, årskursindelning, studievägar etc. Den likvärdiga
utbildningsstandarden innebär att alla elever ska ha samma tillträde till ut-
bildningen oavsett kön, geografisk hemvist, ekonomiska förhållanden etc.,
men utbildningen ska inte utformas exakt lika för alla. Tvärtom ska utbild-
ningen se olika ut för olika elever beroende på vilka insatser som behövs.
Syftet med dessa insatser är att jämlikheten ska vara större vid utbildning-
ens slut än vid dess början (a.a.).

I ansvarspropositionen (Prop.1990/91:18) framhålls allas rätt till likvär-
dig utbildning. ”Det innebär att samma mål och riktlinjer skall gälla för alla
skolor i landet”(a.a. s 20). Samtidigt påpekas det i propositionen att likvär-
dig inte är detsamma som likadan. I stället ska organisation och undervis-
ning alltid anpassas efter elevernas behov. Den likvärdiga utbildningsstan-
darden ska framför allt upprätthållas genom de gemensamma läroplanerna
men också i utformningen av lärarutbildningen samt behörighetsregler för
lärare. Vidare skriver föredragande statsråd att den statliga reglering som
kvarstår efter reformens genomförande i allt väsentligt enbart ska syfta till
att garantera den likvärdiga utbildningen, kvaliteten och  rättssäkerheten.
Resultaten av skolans verksamhet ska utvärderas mot de mål som ställs upp
på skilda nivåer. Även om utvärderingens betydelse framgår tydligt är det
främst de gemensamma målen i läroplanerna som lyfts fram för att garante-
ra en likvärdig utbildning.

När Skolverket diskuterar begreppet likvärdighet i en rapport som ska
ge en samlad redovisning av grundläggande resonemang kring detta begrepp
presenteras en modell som består av tre delar: lika tillgång till utbildning,
likvärdig utbildning och utbildningens lika värde. Med lika tillgång till ut-
bildning avses vad som föreskrivs i 1 kap. 2§ skollagen om att alla barn och
ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet
(d.v.s. det som i SSK-utredningen betecknades som likvärdig utbildningsstan-
dard). Med likvärdig utbildning menar Skolverket en likvärdighet inom varje
skolform varhelst den anordnas i landet (jfr. SSK-utredningens enhetligt
skolsystem). Den tredje beståndsdelen i likvärdighetsbegreppet är utbild-
ningens lika värde som, enligt Skolverket, syftar till utbildningens värde inför
vidare studier eller yrkesliv (Skolverket 1996b).
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Skolverket pekar på de svårigheter som råder när det gäller att bedöma
om det föreligger en likvärdighet mellan olika skolors utbildningar.

Att bedöma om likvärdighet i utbildningen råder är ingen lätt upp-
gift och detaljerade bedömningskriterier kan inte formuleras. Den
underlättas inte av förändringen från central regelstyrning, där lik-
värdigheten mer eller mindre ansågs garanterad genom den reglerade
likformigheten, till decentraliserad mål- och resultatstyrning. Tidigare
gällde det att göra det genom reglerna ålagda rätt medan det i dag
mera gäller att nå målen inom det givna frirummet (Skolverket 1996b
s 12).

Skolverket formulerar sin egen roll för att bevaka likvärdigheten i svensk
skola i följande punkter:

– beskriva de variationer som finns inom skolan

– visa hur dessa variationer förändras över tid

– belysa vilka konsekvenser dessa förändringar får för skolor och
elever

– bevaka hur samhället reagerar på dessa förändringar

– tillse att skolhuvudmännen följer gällande lag och förordning

(Skolverket 1996b s 109).

Graden av likvärdighet ska således beskrivas, visas på, belysas, bevakas och
tillses. Den sista punkten om tillsyn av att regler och förordningar följs upp-
fattar jag som mer relaterad till bestämmelser i skollag och grundskoleför-
ordning än till läroplanen, även om den förvisso också är en förordning.

I rapporten Bilden av skolan 1996 (Skolverket 1996a) ges också en myck-
et generell bild av likvärdigheten i skolan. Skolverket konstaterar att landet
fortfarande i allt väsentligt har ett homogent skolväsende, samtidigt som
man varnar för ökande skillnader mellan den grupp elever som presterar
lägst respektive den grupp som presterar högst studieresultat. Skillnaderna
mellan dessa grupper tenderar att öka under skoltiden och Skolverket rik-
tar kritik mot många kommuner som inte använder sina styrinstrument för
att göra tydliga prioriteringar och anpassa sina resurser efter behoven i
kommunens skolor.

I Läget i grundskolan 1999 (Skolverket 1999) handlar det inte längre om
att belysa eller visa. Under rubriken ”Sammanfattande bedömning” skriver
Skolverket att skolans måluppfyllelse vad gäller kunskapsmålen måste öka.
Att alla skolor har gemensamma måldokument och strävar mot samma mål
har nu blivit en självklarhet som inte behöver nämnas. Inte heller är det in-
tressant att påpeka att det mera gäller att nå målen (se citat 1996b, s 12
ovan). Nu ska målen nås.

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28243



244

Men det finns en grupp elever, vars resultat är ett misslyckande för
skolan. Att tjugo procent av eleverna inte får ett fullständigt avgångs-
betyg är en allvarlig motgång för skolan och skolsystemet. Att mel-
lan tre och fyra procent inte lär sig läsa och skriva ordentligt är oac-
ceptabelt. Den relativt stora andel som inte når målen i naturveten-
skapliga ämnen är heller inte tillfredsställande (Skolverket 1999, s 8).

Från att ha fokuserat på mål i mål- och resultatstyrning som ansvarspropo-
sitionen pekade på och som Skolverkets rapport om likvärdig utbildning
följde upp, har betoningen lagts på resultat i Skolverkets rapporter under
slutet av 90-talet. Skolverket påpekar vidare att lokala variationer inte får
resultera i försämrad likvärdighet. Omotiverade eller oproportionerliga
variationer i resultaten utgör en sådan risk. En annan risk för bristande lik-
värdighet utgörs enligt Skolverket av avsaknaden av en gemensam ”färd-
riktning” mellan skolans olika aktörer, vilket innebär att var och en försö-
ker att bidra till att nå målen men det saknas en gemensam uppfattning om
vilka mål som ska nås eller på vilket sätt som de ska kunna nås (a.a.).

Ett år senare skriver Skolverket, nu under rubriken ”Sammanfattande
bedömning och värdering” att de allvarligaste bristerna i skolsystemet rör
måluppfyllelse avseende kunskapsmål. Skolverket framhåller att kunskaps-
kraven på eleverna har ökat, liksom kraven på skolans personal att ge elever-
na kunskap och stöd. Dessa ökade krav sammanhänger i sin tur med sam-
hällets ökade krav på medborgarnas kompetens. Skolverket kopplar sko-
lans resultat till skolans likvärdighet. I bedömningen av skolframgång för
elever med utländsk bakgrund konstaterar Skolverket att en grupp av dessa
elever når bristande resultat i skolan. Skolan visar således brister i sitt stöd
till dessa elever.

Slutsatsen blir att dessa elever inte har tillgång till en likvärdig ut-
bildning. Detta är allvarligt (Skolverket 2000a, s 40).

Att ha tillgång till en likvärdig utbildning är att nå samma resultat eller
åtminstone att nå minst upp till uppnåendemålen. Skolrådet Ragnar Elias-
son, ansvarig för handlingsprogrammet Mål och resultat på Skolverket,
kommenterar i dagspressen skillnaderna i betygsresultat mellan olika sko-
lor:

De stora skillnaderna mellan olika skolor är inte acceptabla, säger
Ragnar Eliasson, skolråd vid Skolverket:

– Det är bekymmersamt, inte minst ur likvärdighetsperspektiv – rät-
ten för alla elever att ges möjlighet att nå grundskolans mål (Wall-
ström, Sv D, 01 03 06).
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Perspektivet på en likvärdig utbildning har förskjutits från 90-talets början

– från att alla skolor arbetar efter samma mål i läroplanen och med
behöriga lärare…

– över Skolverkets analys av det problematiska i att belysa skolans
likvärdighet…

– till Skolverkets bedömning av om skolans resultat är tillfredsställande
eller inte ur likvärdighetssynpunkt…

– och slutligen till beskrivningen av en likvärdig skola som något som elev-
en har rätt att få tillgång till, vilket måste innebära att en skolas utbildning
är  likvärdig medan en annan skolas inte är det

Huruvida den svenska skolan är likvärdig är inte längre något som Skolver-
ket försöker att skildra i nationella översikter och som sedan får bedömas i
det offentliga samtalet och av politiska instanser (se t.ex. Skolverket 1996a,
s 109). En likvärdig utbildning är något som ’finns’ och som man kan få del
av eller stå utanför. Måttet på likvärdighet är resultatet d.v.s. att få minst
betyget godkänd i alla ämnen på vårterminen i åk 9. Har eleven fått god-
kända betyg har hon/han också fått tillgång till en likvärdig utbildning.

I detta avsnitt har jag huvudsakligen refererat till Skolverkets rapporter
eftersom Skolverket har huvudansvaret för den nationella utvärderingen och
den bör rimligen inbegripa en uppfattning om likvärdigheten i landets skol-
system. Jag har valt referenser med hänsyn tagen till att de ska ha karaktä-
ren av övergripande analyser över tillståndet i svensk skola.

Englund (1999c) konstaterar att likvärdighetsbegreppet alltmer kommit
att kopplas till utvärderingsområdet och beskriver förskjutningen som skett
i begreppets innebörd.

Denna förändring kan uttryckas som en förskjutning från enhet-
lighetstraditionens sätt att koppla likvärdighetsbegreppet till vissa
positivt bestämda målsättningar och förhållanden, ett strävansmål
om man så vill, till att koppla begreppet till ett lägsta uppnåendemål
(a.a. s 334).

Vad innebär det då för skolorna att kraven på minst ’lika resultat’, eller
uppnåendemål, skärps? Till medaljens framsida hör att flera elever kan
komma att få bättre anpassad undervisning. Francia (1999) ser t.ex. po-
tentialen i det målstyrda utbildningssystemet just i reformens krav på att
eleverna når de obligatoriska målen och i dess krav på tydliga kriterier för
betygssättning. Det kan, enligt Francia, bl.a. förhindra problem med låga
eller negativa förväntningar gentemot vissa elevkategorier.
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Till medaljens baksida hör att det finns en stor risk för en ensidig kon-
centration till vissa mätbara kunskapsmål för att eleven ska kunna få ’god-
känt’. Helhetssynen som kommer till uttryck i läroplanens avsnitt om vär-
degrund och mål och riktlinjer får stå tillbaka för ämneskunskaper i fram-
för allt svenska, matematik och engelska. Kunskaperna riskerar att ‘instru-
mentaliseras’, eller att bli ’avprickningsbara’. Skolverket har varnat för en
’treämnesskola’ som koncentrerar sig på att få eleverna godkända i svens-
ka, matematik och engelska för att eleverna ska kunna gå vidare till gymna-
sieskolan. Det finns därmed en risk att andra viktiga mål i grundskoleut-
bildningen kommer i skymundan (Skolverket 2000c). I detta dokument
uppmärksammas också riskerna med inriktningen av den statliga utvärde-
ringen.

Granskningen visar också på att den statliga uppmärksamheten på
skolors resultat under skolåren i allt för hög grad har kommit att
fokusera på några få delar av helheten – betyg och provmätt kunskap
– vilket tycks bidra negativt till att kommuner och skolor uppfyller
helhetssträvandena (Skolverket 2000c).

En annan fara med den starka betoningen på att alla ska ha nått ett visst
kunskapsmått för att skolan ska ha fullföljt sitt uppdrag på ett korrekt sätt
är att det kan uppstå en gråzon mellan vad som är elevens rättighet och elev-
ens skyldighet. Eleven har rätt att få en sådan undervisning att han/hon kla-
rar kunskapsmålen. Men har eleven också en skyldighet? För att skolan ska
ha fullgjort sina skyldigheter måste eleverna bli godkända. Någonstans i
spänningsfältet mellan skolans skyldighet och elevens rättighet uppstår en
oklarhet om vad samhället kräver av sina medborgare – vad måste jag kun-
na för att bli en godkänd medborgare?

Mål- och resultatstyrning har under 90-talet glidit över till mål- och re-
sultatstyrning. Från att ha betonat att alla elever ska sträva efter samma mål
har betydelsen alltmer förskjutits mot att alla elever ska nå ett minsta ge-
mensamt resultat. Bildningsdebatten kan därmed närmast betraktas som ett
enstaka inslag i kunskapsdebatten från 90-talets tidiga år, en kunskapsde-
batt som mer eller mindre helt tagits över av målstyrningens rationalitet vid
slutet av decenniet.

Kvale (1990) ställde frågan om det är möjligt att decentralisera den juri-
diska och ekonomiska makten men behålla en central kontroll över kun-
skapen som förmedlas i utbildningen. Den förändrade innebörden av be-
greppet likvärdighet som jag har försökt att tydliggöra i detta avsnitt talar
för att staten snarast ökat sitt inflytande över kunskapsinnehållet (jfr. också
Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar och nationella prov för åk 5
och 9). Åtminstone kan jag konstatera att det inte är den motsatta fråge-
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ställningen – om decentraliseringen också leder till en decentralisering av
makten från en centralt formulerad kunskapsdefinition till en lokalt förank-
rad kunskapsuppfattning – som diskuteras i statens rapporter om tillstån-
det i landets skola.

Makten över skolan
Den nya ordningen för grundskolan, som den motiverades i regeringens
proposition om ansvaret för skolan (Prop.1990/91:18) inriktades på att ge
en klarare ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Staten ska ange na-
tionellt giltiga mål och riktlinjer och kommunerna ska svara för att verk-
samheten genomförs inom de ramar som regering och riksdag har dragit
upp. Läroplanerna ska vara klara och tydliga med preciserade ansvarsangi-
velser och vända sig direkt till lärare och skolledare.

Om man ur ett maktperspektiv tillskriver makten till den instans som
formulerar mål, riktlinjer, lagar och regler för verksamheten så har staten
en betydande makt över den svenska grundskolan. Tillskriver man makten
till den institution som enligt skollagen innehar huvudmannaskapet för verk-
samheten så är det i stället kommunerna som kommer i centrum av makt-
fältet. Berg et al. (1999) argumenterar till exempel för att det ändå är staten
som ur ett legalt perspektiv är skolans huvudman. Samtidigt menar förfat-
tarna att det inte är staten som innehar den reella maken över skolan. Den
innehas i stället av kommunerna i deras egenskap av verksamhetsansvariga.

Ett annat perspektiv på hur makt kan förstås erbjuder Popkewitz (1991)
i sin forskning om utbildningsreformer. I motsats till Webers uppfattning om
staten som uttryck för regeringsmakt med legala/administrativa funktioner
i ett modernt samhälle så ser Popkewitz staten som ett historiskt koncept
som fokuserar på vissa vitala funktioner som hör till ett civilt och politiskt
samhälle. Staten utgör en del av det nätverk, eller det mönster, av olika in-
stitutioner som håller ihop samhället och som säkrar en viss stabilitet i sam-
hällslivet. Därmed är staten en av de institutioner som utövar makt över hur
pedagogiken formas.

Denna syn på staten tillåter att forskaren samtidigt har ett makro- och
ett mikroperspektiv på statens styrning. Det är inte fråga om att förneka
maktens officiella strukturer men intresset är koncentrerat till maktens ”re-
gionalisering” d.v.s. hur makten cirkulerar genom ’systemet’ och hur den
korsar och skapar nya relationer på alla nivåer. Popkewitz använder den
geografiska termen regional, som en metafor för att makten inte bara kom-
mer ’uppifrån’ utan att den också ingår som en del i vardagens regler och
handlings- och tankemönster. Inom skolans institutioner hanteras, såväl som
skapas, maktrelationer i den dagliga verksamheten. Utbildningsinstitutio-
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nerna innehåller i sig ett system av regler som styr vilken sorts undervisnings-
diskussion som är möjlig att föra, vilka som får auktoritet att tala och på
vilket sätt önskningar, viljor och tankar kan uttryckas. Pedagogiken blir där-
med en del av den sociala regleringen som handlar om att disciplinera, styra
och skapa sociala möjligheter för individerna (a.a.).

Därigenom får makten inom utbildningsväsendet två begreppsmässiga
dimensioner. Den ena dimensionen relateras till grupper, eller individer, som
utövar makt över andra grupper. En makt som bygger på den ena gruppens
’överlägsenhet’ i förhållande till andra grupper utgör alltid en av bakgrunds-
faktorerna men Popkewitzs (1991) fokus är studiet av reformer som en as-
pekt på utvecklingen av institutionerna. Att fokusera på institutionella rela-
tioner och kunskaper om skolor som sociala praktiker är inte detsamma som
att förneka det individuella perspektivet. I stället medger det en möjlighet
att ta hänsyn till på vilka sätt, och i vilken omgivning, som våra subjekt
formas.

Den andra maktdimensionen är relaterad till vad som händer när mak-
ten cirkulerar genom utbildningsforskningens, myndigheternas, utbildnings-
institutionernas och människornas vardagsliv. Maktens makro- och mikro-
nivå står inte i motsatsförhållande till varandra, utan är båda delar i det
system som styr ett samhälle. Makten är inte en linjär företeelse som kan
beskrivas som något som går ”uppifrån och ner” utan ingår i en komplice-
rad väv av ett samhälles mönster och som skiftar över tid.

Det är den senare maktdimensionen som jag intresserar mig för i relation
till detta arbete. Jag är intresserad av att undersöka om begreppet ”regiona-
lisering” kan användas för att beskriva inflytandet/ansvaret/makten i ett
decentraliserat utbildningssystem som det svenska.

I  Wahlström (1998c) har jag beskrivit att sfären som avgränsas av de tre
enheterna lokal utbildningsnämnd, förvaltningschef och rektor utgör ett
centrum för den formella styrningen av den decentraliserade skolan. Det är
inom denna sfär som skolplan och arbetsplan formuleras och beslut om eko-
nomiska prioriteringar fattas. Det är dock ingen sluten triangel vi talar om.
Inte minst för rektor och för den enskilda skolan utgör de nationella måldo-
kumenten en viktig förankringspunkt, till en del definierad som ’utanför’
den kommunala sfären (a.a.). Den lokala utbildningsnämnden har naturligt-
vis också en mer eller mindre stark anknytning till kommunstyrelse/kom-
munfullmäktige och till kommunens tjänstemän.

I de informella systemen som utövar makt i den meningen att någon de-
finierar vad som är tillåtet, önskvärt, beundransvärt, klandervärt etc. ingår
varje förskole- och skolenhet och dess personal. Varje lokalt beslut i stil med
att ’på den här skolan har vi förbjudit Pokemonkort’, ’i åk 4–6 ger vi två
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läxor per dag’ och ’kl. 9 har vi samling i förskoleklassen så då måste alla
barn ha kommit’ bidrar alla till att rama in och styra önskvärda beteenden
och att få fram önskvärda egenskaper hos barnen/ungdomarna som flit,
förmåga att lyssna etc. Vid varje föräldramöte, utvecklingssamtal eller hämt-
ning vid förskola eller fritidshem reproduceras vissa dominerande mönster
av personalen som på så sätt blir en del av den utövande makten.

Också i de arbetssätt som personalen väljer reproduceras makt genom att
personalen därigenom avgör vem som får tala, vad som får formuleras, vil-
ka aktiviteter som är tillåtna etc. Här ska jag bara ta upp ett exempel för att
illustrera hur ett visst arbetssätt vinner terräng och får stor spridning, kan-
ske inte bara för att det på ett eller annat sätt samvarierar med läroplanens
mål utan för att det också ingår i ett maktperspektiv. Under 90-talet har
”Eget arbete” varit ett vanligt arbetssätt i skolorna, framför allt under de
tre första skolåren (Skolverket 1998). Arbetssättet innebär att eleverna ar-
betar efter ett egenhändigt planerat arbetsschema, allt från några timmar i
veckan till en betydligt större del av arbetsveckan. Planeringen är oftast
begränsad till ett antal komponenter som alla ska vara representerade i pla-
neringsschemat och som bestäms av läraren. Arbetssättet ger på så sätt inte
eleverna inflytande över vad de ska arbeta med utan när de ska arbeta med
vissa, på förhand bestämda, inslag. Detta arbetssätt har sin förankring i
läroplanens målbeskrivningar om elevinflytande, individualisering och ’lä-
raren som handledare’. Men Skolverkets undervisningsinspektörer noterar
i sin rapport att eleverna förväntas sitta för sig själva och arbeta efter sitt
arbetsschema, eftersom det enligt lärarna skapar lugn och arbetsro. Inspek-
törerna anser att det i stället skapas alltför tysta lärmiljöer.

De arbetar duktigt och snällt med sina uppgifter och är mycket glada
för varje nytt moment de kan lägga i högen av avklarade uppgifter.
Men med åren avtar glädjen. Antingen arbetar eleverna då snabbt och
instrumentellt men utan minsta eftertanke för att bli av med uppgif-
ten eller också maskar de sig genom de här momenten. Ibland kopie-
rar de rätt och slätt en bänkkamrats svar. Den glada formalismen har
nu övergått i den trista reproduktionens formalism (a.a. s 120).

Min reflektion är att detta arbetssätt har blivit så utbrett just för att det utgår
från några av läroplanens målsättningar samtidigt som det hämtar sin egent-
liga kraft ur ett maktperspektiv i termer av social disciplinering.

Med dessa ovanstående exempel har jag velat visa på hur makten, såväl
formell som informell, utövas ’regionalt’ eller på mikronivå i ett ständigt
flöde och i samspel med makten på makronivå. Det finns inget enhetligt svar
på vilka lokala instanser som har ett större inflytande än andra. Formellt
har kommunerna alltid det yttersta verksamhetsansvaret för den enskilda
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skolan, men kraft- eller maktcentrum varierar mellan skolor, kommundelar
och kommuner liksom det kan variera inom samma kommun över tid. Om
en större del av inflytandet kan lokaliseras till kommunstyrelsen, utbild-
ningsnämnden, skolenheten, rektorn, personalen eller föräldrarna i ett visst
område kan mer ses som  ett resultat av ständig kamp eller ständiga förhand-
lingar än en gång för alla given maktbalans.

Trots att en ambition vid införandet av målstyrning var att tydliggöra
ansvarsfördelningen finns tydliga tecken på att denna ändå i vissa lägen blir
diffus. Det är rektor som är pedagogiskt ansvarig för skolan och ansvarig
för dess resultat (LpO 94). Trots det brottas rektor stundom med frågan om
var rektors ansvar upphör och politikernas ansvar tar vid (Wahlström
1998c). I den teoretiska modellen av målstyrningen anslår den politiska in-
stansen erforderliga medel för att driva skol- och förskoleklassverksamhet.
Inom dessa ramar är rektor ansvarig för att verksamheten bedrivs inom
ramarna för de nationella målen och riktlinjerna och att verksamheten ut-
värderas. När de ekonomiska resurserna har minskat under 90-talet, olika
mycket för olika kommuner och skolenheter, förskjuts ansvarsfrågan till ett
diffust gränsområde mellan rektors och de lokala politikernas ansvar. Inom
detta gränsområde kan rektor argumentera för att det är den politiska ni-
vån som ansvarar för att den enskilda skolan får de resurser som är nöd-
vändiga för att skolan ska nå upp till de nationella målen medan den poli-
tiska nivån på motsvarande sätt kan hävda att det är rektors ansvar att den
enskilda skolan når sina mål inom de ekonomiska ramar som den politiska
instansen har angivit.

Målstyrningens konstruktion aktualiserar frågan om makt och ansvar
verkligen går hand i hand? Har staten avhänt sig makten över skolan ge-
nom att lägga över det fulla verksamhetsansvaret på kommunerna? Att stå
utanför det direkta ansvaret kan ha båda positiva och negativa förtecken.
Staten kan upplevas som maktlös eftersom den inte ingriper och ’ställer till
rätta’ i vissa situationer. Att stå utanför verksamhetsansvaret kan också ge
ett intryck av oförvitlighet; staten är inte inblandad i direkta skeenden och
står därmed utanför eller ’ovanför’ vardagens problem.

Efter att i detta arbete ha försökt att närma mig målstyrningens framväxt,
och i viss mån dess konsekvenser, menar jag att makten hos den instans som
sätter upp målen och utvärderar dem inte ska underskattas. Ju starkare roll
utvärderingen ges i systemet ju större inflytande, eller makt, får den utvär-
derande institutionen. Utvärderingens organisering, frågorna som ställs,
kriterierna som formuleras etc. för att mäta om målet har nåtts avgör sam-
tidigt vad som krävs för att målen ska anses vara uppfyllda. Det kan vara så
att resultatkravet kan drivas på ett tydligare sätt av en statlig myndighet som
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mäter måluppfyllelsen efteråt (med hjälp av utvärderingskriterier som har
arbetats fram inom myndigheten direkt inför utvärderingsuppdraget) jäm-
fört med en statlig myndighet som är delansvarig i verksamhetsprocessen
genom att den reglerar densamma.

Utbildningsreformens makt
Popkewitz (2000) knyter också utbildningsreformer till problematiken om
social inkludering och exkludering (eller inneslutning och uteslutning). I
utformningen av kollektiva sociala reformer som strävar efter deltagande
och tillgång för ’alla’ ingår inkludering som en självklar moralisk princip.
Exkludering av individer eller grupper ses som ett olycksfall i verksamhe-
ten, som något som kan rättas till genom att man t.ex. utarbetar tydligare
riktlinjer. Popkewitz menar dock att själva diskursen för pedagogik föreskri-
ver vad som är normalt, naturligt, framgångsrikt etc. Det sätt på vilket vi
talar om undervisning innehåller redan i sig både en möjlighet till inklude-
ring och exkludering. När en utbildningsreform t.ex. inriktar sig på att lyf-
ta fram problemlösning som en universell framgångsmetod, eller att beskri-
va de samarbetande lärarna i arbetslaget som en nödvändig framgångsfak-
tor för skolan, producerar reformen samtidigt en uppsättning regler, egen-
skaper, handlingsmönster etc. som bestämmer vilka individer och/eller grup-
per som är kvalificerade att delta i den reformerade verksamheten samt vil-
ka som inte är det. De normer och gränser som utgör strukturen i ett sam-
hälle, och som förändras över tid bl.a. via reformer, inbegriper gränser som
placerar vissa individer ’innanför’ och andra ’utanför’.

Denna infallsvinkel har jag använt för att utvidga begreppet makt till att
inbegripa den makt som reformen i sig utgör, genom att definiera vilka som
ingår respektive inte ingår i den ’normalitet’ som reformen förespråkar.
Reformen i sig inbegriper en uppsättning normer och kategorier som sätter
gränser för vilka som inkluderas ’på egna meriter’ och vilka som ska ’hjäl-
pas in’ med särskilda insatser.

Grundskolan i Sverige uppstod ur en strid om skolans differentiering
under 40-talet. 1946 års skolkommission drev frågan om nioårig skolplikt,
men endast om enhetsskolan infördes samtidigt. 1946 års skolkommission
ville sätta punkt för parallellskolesystemet, och alla elever skulle få tillgång
till en gemensam undervisning inom samma skolform, enhetsskolan, som
skulle erbjuda eleverna en ”utvidgad medborgerlig bildning”. Kommissio-
nen beskriver den utbildningen så att

all ungdom skulle kunna föras fram till en realexamen, som visserli-
gen måste avpassas efter lärjungarnas varierande möjligheter men
som dock åt alla gåve en medborgerligt likvärdig avslutning på arbe-
tet i den allmänna skolan (SOU 1948:27, s 8)
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Vidare beskriver skolkommissionen vilka krav som ställs på undervisande
lärare och lärosalar i det nya högstadiet för att det ska kunna nå upp till
den standard ”som högstadiets karaktär av realskola kräver”.

På flera sätt framstår realskolan som förebild, eller åtminstone som ett
ständigt närvarande jämförelseobjekt, för det nya högstadiet som skulle
skapas först inom enhetsskolans och senare inom grundskolans ram. Som
jag tidigare pekat på jämförde även 1957 års skolberedning högstadiet med
realskolan i sin diskussion om vilka mål som skulle gälla för den nyinrätta-
de grundskolan. Lundgren (1979/1989) beskriver grundskolans relation till
realskolan som att grundskolans läroplan byggde vidare på den stomme som
enhetsskolans läroplan utgjorde. Enhetsskolans läroplan hade i sin tur ut-
vecklats för att, åtminstone delvis, vara likvärdig med realskolans. De elev-
er som lämnade enhetsskolan skulle ha likvärd komptens jämfört med de
elever som hade avslutat en realskoleutbildning.

Något tillspetsat kan man säga att den konflikt som fanns i 1940 års
skolutredning mellan realskolans läroplan och folkskolans löstes så
att realskolans företrädare förlorade striden om organisationen men
vann läroplanen (a.a. s 115).

Fogar jag samman diskussionen om grundskolans relation till realskolan
med diskussionen om de regleringar inom en utbildningsreform som ger
upphov till inkludering respektive exkludering av grupper eller individer, ser
jag det som troligt att redan grundskolans kunskapsinnehåll, som var nära
förknippat med realskolans kunskapsstoff, exkluderade de elever som inte
tidigare hade omfattat denna kunskapstradition. Många elever ’tog sig in’
och klarade sig bra d.v.s. fick godkända betyg, men poängen är att för en
grupp elever gällde det att ’ta sig in’ medan det för en annan grupp elever
handlade om att redan vara ’inne’ t.ex. för de elever som skulle ha gått i
realskolan om den hade funnits kvar.

Läroplanen har genomgått tre omarbetningar sedan den första läropla-
nen för grundskolan som kom 1962. En läroplansreform växer inte fram ur
tomma intet, i stället bygger den alltid i någon mån på föregående läropla-
ner (se t.ex. Lundgren 1979/1989). Det skulle innebära att även den läro-
plan som gäller tillsammans med målstyrningen, Lpo 94, till vissa delar
behandlar ett kunskapsstoff som samvarierar med realskolans kunskaps-
innehåll och kunskapssyn. Lägger vi därtill till målstyrningens/utvärdering-
ens krav på att eleverna når uppnåendemålen är vi också tillbaka till de fas-
ta kunskapsmål som förknippades med realskolans (se 1957 års skolbered-
ning).
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Om grundskolereformen satte gränser för inkludering och exkludering
för de elever som anser att det aktuella kunskapsstoffet angår dem respek-
tive inte angår dem, så sätter målstyrningen motsvarande gränser för de elev-
er som når upp respektive inte når upp till uppnåendemålen. De elever som
inte når upp till målen kategoriseras som ’elever i behov av särskilt stöd’.
Vilka elever som är i behov av särskilt stöd avgörs till stor del av hur (upp-
nående) målen formuleras och tolkas och gruppens totala storlek påverkas
av de ’lägsta krav’ som ställs upp. Därför måste kraven, det vill säga inne-
hållet i de kunskaper som eleverna ska tillägna sig, vara föremål för ständig
debatt – framför allt på den nationella nivån som innehar det yttersta for-
muleringsansvaret.

Målstyrningens många möjligheter
Målstyrningen är i sig ett öppet system som erbjuder många möjligheter.
Bildningsdiskussionen, som knöts till betänkandet Skola för bildning (SOU
1992:94) inför framtagandet av målstyrningens egen läroplan, Lpo 94, kan
framstå som ett exempel på att ramarna inom målstyrningen är vida. Många
vägar står öppna för att nå målen. Det är här som målstyrningens potential
finns, i en möjlighet att ta tillvara människors kreativitet och kompetens.
Om många vägar hålls öppna för att nå målen finns också möjlighet för
många människor att delta, att från början ingå i gruppen som lyckas. Be-
greppet mål- och resultatstyrning, med betoningen på resultat och koppling-
en till begreppet likvärdighet, förändrade delvis dessa möjligheter. Ju mer
resultatdelen betonas och definieras ju mer snävas möjligheterna in och
vägen öppnas för en mera instrumentell syn på skolans verksamhet. Jag
menar att det främst är det första ledet i mål- och resultatstyrningen som
har kraft och utvecklingspotential som styrinstrument för skolans verksam-
het.
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Noter
1 Bildningsbegreppet kan självklart också diskuteras utifrån andra perspektiv än
decentraliseringsperspektivet. Englund (1997) menar t.ex. att bildningsbegreppets
införande har en tydlig koppling till tidsandans betoning av den självständige
myndige individen som fattar beslut utifrån sin egennytta och som regelmässigt ute-
sluter det kollektiva, det samhälleliga perspektivet annat än i termer av ett histo-
riskt formerat kulturarv att tillägna sig (a.a. s 46).
2  För Läroplanskommitténs diskussion om bildning se vidare Broady (1992).
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KAPITEL 13

Avslutande diskussion
Som avslutning vill jag föra en diskussion om denna undersöknings genom-
förande och resultat, dels för att kunna sammanfatta den och dels för att
kunna diskutera frågor som rör undersökningens tillförlitlighet. Efter Berg-
ström & Boréus (2000) kommer jag att använda mig av fyra aspekter på
bedömning av en textanalys. Begreppen är hämtade ur en annan vetenskaps-
tradition men författarna menar att deras användningsområden kan vidgas
till att också omfatta samhällsvetenskapliga frågeställningar med textana-
lys som verktyg. Med begreppet validitet menas i denna utvidgade betydel-
se frågan om den genomförda undersökningen verkligen kan ge svar på den
fråga som forskaren ställer. Reliabilitetsaspekten anger precisionen i under-
sökningen och för textanalyser är tolkningen av texter en reliabilitetsfråga
där tolkningen måste bygga på noggrann textläsning. Intersubjektiviteten
som i grunden står för ett ideal där flera forskare genomför undersökningen
med samma resultat kan i en anpassad betydelse innebära att forskningen
utmärks av genomskinlighet och välgrundad argumentation som kan följas
genom att  tolkningen underbyggs med citat och referat. Intrasubjektivite-
ten, slutligen, berör konsekvensen i bedömningarna d.v.s. om samma fors-
kare når samma resultat vid olika tidpunkter (a.a). Dessa fyra aspekter bil-
dar således en plattform för detta kapitel men jag kommer inte att ta upp
och redogöra för varje aspekt för sig eftersom det riskerar att bli en alltför
fyrkantig hantering. En övergripande validitetsfråga är t.ex. ’Kan utbild-
ningsreformer studeras på det sätt som gjorts i denna undersökning?’ men
det är en fråga som det inte går att ge något alldeles enkelt svar på och som
kanske inte heller är bäst ägnad att besvaras av författaren ensam. Detta
kapitel syftar i stället till att utgöra en plattform för en sådan diskussion.
Kvale (1999) beskriver vad han kallar ”pragmatisk validering” som att ve-
rifiera något eller att göra något sant. Kunskap förknippas med handling
och möjligheterna till handling är avgörande för bedömningen av kunska-
pens/tolkningens värde.

För pragmatikern är sanning det som hjälper oss att vidta de åtgär-
der som leder till det önskade resultatet (a.a. s 71).

Utifrån den utgångspunkten kan det önskade resultatet vara att detta arbe-
te kan ingå i och bidra till ett framåtsyftande samtal om skolans villkor som
leder till ett öppnare förhållningssätt och som inbegriper frågeställningar-
nas mångsidiga problematik.
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I föreliggande arbete har jag valt att utforska en utbildningsreform ge-
nom att analysera begrepp som jag har bedömt ’ingå’ i reformen över tid,
med avsikt att med begreppens betydelseförskjutningar som grund kunna
tydliggöra reformens framväxt, möjliggörande och innebörd.

Mitt syfte med detta arbete har varit att studera ansvaret för grundsko-
lan utifrån de tre begreppen kommunalisering, decentralisering och målstyr-
ning. Genom att studera betydelseförskjutningarna av begreppen har det
varit möjligt att tydligare belysa hur ansvarsfördelningen har diskuterats
över tid. Det är till synes samma problem och samma begrepp som kontinu-
erligt debatteras, men vid en närmare analys visar det sig att innebörden i
begreppen (ständigt) förändras – ibland så kraftigt att vi, trots att vi använ-
der samma ord, talar om helt olika företeelser vid olika tidpunkter. ’Det
kommunala ansvaret för skolan’ är ett sådant exempel där uttrycket inne-
bär ett slags kommunalt ansvar i mitten av 60-talet men ett helt annat kom-
munalt ansvarstagande i mitten av 90-talet. Och det är naturligtvis intres-
sant att försöka belysa när dessa skiften sker.

I min analys av hur de tre begreppen har diskuterats i ett antal statliga
utredningar under en 45-årsperiod kommer jag fram till att åren 1989 och
1990 var en sådan betydelsebrytande period. För att följa utvecklingen av
begreppens innebörd fick jag  göra avsteg från de statliga utredningarna och
i stället studera regeringens propositioner inom utbildningsområdet för åren
1989/1990. Alla tre begreppen, kommunalisering, decentralisering och mål-
styrning, kom att delvis betyda något annat från och med 1991 än vad som
tidigare varit fallet. Detta diskursbrott, vill jag hävda, beror på att uppfatt-
ningen om hur skolans likvärdighet skulle upprätthållas förändrades radi-
kalt. I samtliga beredningstexter som diskuterade dessa frågor fram till och
med 1989 så förutsattes det att skolans likvärdighet måste upprätthållas med
hjälp av statlig reglering. I den därpå följande statliga utredningen (Läro-
planskommittén) hade skiftet redan skett och likvärdigheten upprätthölls
nu med hjälp av redskap som mål och utvärdering samt behörighetsregler
för lärare. Kommunalisering eller decentralisering eller målstyrning inom en
statligt reglerad ram är inte, och kan inte vara, exakt detsamma som utan
dessa statliga restriktioner.

Jag har alltså definierat när ett diskursbrott skett men varför det har skett
har jag inte kunnat ange utifrån mina textstudier av offentliga dokument
och det har heller inte varit min ambition. Jag har velat följa den offentliga
argumentationen för att försöka utröna hur den har påverkat skolans prak-
tik, men enskilda aktörer och mer detaljerade händelseutvecklingar ligger
utanför ramen för denna undersökning. I detta ligger samtidigt att jag har
funnit diskursbegreppet vara användbart och intressant. I själva begreppet
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ingår att forskaren vill rama in hur vi tänker, uppfattar och talar inom en
viss diskurs. Diskursen påverkas av vad som sker inom diskursen och vad
som sker inom andra sociala praktiker. Därför har jag försökt att belysa dels
hur ansvarsfördelningen diskuterats inom diskursen och dels hur skeenden
och enstaka händelser utanför skolans ansvarsdiskurs kan tänkas ha påver-
kat denna. Jag har kunnat beskriva två helt olika ansvarsdiskurser, och brot-
tet däremellan, men som svar på frågan ’varför’ kan jag endast säga att kom-
munalisering med en viss given innebörd var omöjlig respektive möjlig inom
den rådande diskursen. Några enskilda händelser eller faktorer som ledde
fram till skiftet, i det här fallet kommunaliseringen i 90-talets betydelse, kan
jag inte lyfta fram. De får i stället utgöra exempel på möjliga bakgrundsfak-
torer. Däremot går det att peka på samvariationer mellan olika diskurser
som t.ex. betoningen på enhetlighet i statliga organisationer och system
under 50- och 60-talen eller motsvarande betoning på självstyrande enhe-
ter, flexibilitet och resultatinriktning inom organisationstänkandet för så-
väl näringsliv som offentlig sektor på 90-talet.

Vad konstituerar då diskursen i den mening som jag har använt den? Min
ambition är att försöka att belysa ’den rådande synen på ansvar och styr-
ning’ vilket i sig innebär en avgränsning. Av syftet framgår att det gäller
grundskolan vilket utgör ytterligare en gränsdragning. Vidare framgår det
att den rådande synen på ansvar för grundskolan ska utrönas med hjälp av
begreppen kommunalisering, decentralisering och målstyrning. Diskursen
skulle således kunna beskrivas som ’talet om ansvaret för grundskolan i ter-
mer av kommunalisering, decentralisering och målstyrning’. Detta ’tal’ har
genomgått förskjutningar över tid d.v.s. nyanser och betoningar har växlat
men de grundläggande ramarna har varit desamma. Några gånger har dis-
kursen utmanats. Med det menar jag att förslag lagts fram som strider mot
den gällande diskursen utan att diskursen därför förändras. Förslagen får
inte gehör. Men så inträffar en brytning, eller ett brott, och den typ av för-
slag som tidigare tillbakavisats som omöjliga blir plötsligt möjliga. Diskur-
sen bryts när förslag accepteras som helt förändrar speluppfattning och spel-
regler1 och en ny diskurs uppstår.

Forskaren kan i viss mån avgränsa diskursen beroende på forskningens
fokus men forskaren kan inte ’skapa’ diskursen. Diskursen är förankrad i
kommunikationen inom verksamhetsområdet och vilar på vissa grundläg-
gande värderingar2 och kan därmed studeras och bli föremål för (alternati-
va) tolkningar. De grundläggande värderingarna låter sig inte, lika lite som
andra begrepp eller företeelser, enkelt fångas. Min lösning har varit att for-
mulera dessa värderingar utifrån fyra faktorer, eller sökverktyg: individens
roll, samhällets behov av sammanhållning, samhällets behov av kvalifice-
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ring av arbetskraft och forskningens roll för utveckling av skola och sam-
hälle. Genom att fokusera på samma primära frågeställningar i samtliga
dokument bör analysen kunna bli tämligen konsekvent. Med sökverktygen
hämtade ur tidigare framtagna principer för läroplansutveckling (Lundgren
1979/1989, Englund 1986/1999a) är det rimligt att anta att jag har kunnat
ringa in några av de grundläggande värderingar och förväntningar som styrt
utformningen av skolan, där ansvarsfördelningen ingår som en del. Utgångs-
punkten har varit att påvisa hur förskjutningar inom värdebasen påverkat
skolans ansvarsdiskurs. Min tolkning av diskursen underbyggs med en ana-
lys av direktiv, diskussion och förslag av respektive kommittéförslag samt
relativt omfattande citat för att läsaren ska kunna följa argumentationen.

De texter som har behandlats är, med några få undantag, statliga utred-
ningar. Jag har tidigare i detta arbete motiverat varför just dessa har valts
ut. Även vad gäller texter finns det flera alternativa vägar. Jag kunde ha stu-
derat innebörden i begreppen genom att följa dem genom direktiv, utred-
ning, proposition, betänkande och beslut. Min invändning till ett sådant
förfaringssätt är att min utgångspunkt vid arbetets början var att det krävs
relativt långa tidsperioder för att upptäcka förskjutningar. Jag var inte sä-
ker på att en fyrtiofemårsperiod var tillräcklig. Med ’facit i hand’ är det en
uppfattning som kan diskuteras. Omdefinitioner och ’nya’ förgivettaganden
sker snabbt och jag är numera inte främmande för att det skulle kunna vara
fruktbart att använda ett sådant ’tätare’ underlag. Ett annat alternativ kun-
de ha varit att låta analysen utgå från vem eller vilka som talar med aukto-
riteten att påverka betydelseutvecklingen. Då skulle politiska partier, orga-
nisationer och enskilda individer kunna framträda tydligare, men jag ser
svårigheten med att bedöma olika intressenters påverkan på diskursen som
betydande. I detta arbete begränsar jag mig till att analysera vad statliga
utredningar och regering/statsråd talar om för att därigenom kunna utgå
från att talet sker med viss auktoritet och därmed påverkansmöjlighet.

Ett grundläggande antagande är att diskursen styr och påverkar prakti-
ken. Det är skolans praktik under 90-talet som bildat utgångspunkt för
undersökningens innehåll. Utifrån en ’ögonblicksbild’ från en kommuns
skolpraktik (Wahlström 1998c) har jag växlat över till en diskursbaserad
studie vilket medger möjligheter till en fördjupad problematisering som
spänner över en längre tidsperiod. Med den som bas har jag åter kunnat
närma mig 90-talets praktik men nu inte bara som en åskådare utan som
en, förhoppningsvis, mer initierad problemformulerare. Detta har jag för-
sökt att göra i kapitlen ”Målstyrning i praktiken” och ”Mål- och resultat-
styrningens konsekvenser för synen på kunskap och ansvar”. Båda dessa
kapitel ser jag som diskussionskapitel om 90-talets grundskola med fråge-
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ställningar hämtade ur den historiska analysen. Frågor som berör likvärdig-
het och frågor om maktperspektiv lyfts upp men får ingen mer uttömmande
behandling i det här sammanhanget. Min poäng har i stället varit att visa
på sambandet mellan det offentliga diskursiva samtalet och skolans prak-
tik. Skolan verkar och styrs i en komplicerad väv av formella och informel-
la aktörer och instanser. Därför kan jag se det ’regionala’ eller ’cirkuleran-
de’ maktperspektivet som en möjlighet att öppna upp diskussionen om an-
svarsfördelning. Aktualiseringen av likvärdighets- och bildningsbegreppen
avser att på motsvarande sätt öppna för en revitalisering av begreppet mål-
styrning.
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Noter
1 För metaforen ”spelplan” , se vidare Schüllerqvist (1995).
2 För begreppet ”värdebas”, se referens ovan.
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KAPITEL 14

English Summary

On the shift of responsibility for compulsory schooling.

The path to management by objectives and results and some of its
consequences

Introduction of study

With this thesis I would like to contribute to the discussion about the re-
sponsibility for compulsory schooling in the 1990s. The decade began with
a shift of responsibility for the compulsory school, a process generally refer-
red to as ‘municipalization’, which on an everyday basis makes it perfectly
clear where the responsibility lies. However, I want to probe a little further
into the problems of the distribution of responsibility, through investigating
how the issue of responsibility for the nine-year comprehensive compulsory
school has been discussed and motivated over time, in order to analyse more
precisely the conditions at hand as the municipalities were to take over re-
sponsibility for the different schools in the 1990s. As a sequel to the funda-
mental direction of this study I also enter into a discussion about the conse-
quences following the distribution of responsibility: the effects of manage-
ment by objectives and results on the school’s cognitive approach and pro-
blematizing the issue of power and influence under the new model of re-
sponsibility.

In this thesis I thereby conduct an analysis of how the issue of responsi-
bility for compulsory schooling has been discussed in official commission
reports over time, with the purpose of gaining a better understanding of the
compulsory school in the 1990s, and its conditions. The historical study thus
focuses on the school reform conducted in the early 90s and the three con-
cepts I have seen as central to the discussion about responsibility for the
compulsory school towards the end of the twentieth century: municipaliza-
tion, decentralization and turning the school into a goals and achievement-
related organisation. The analysis is founded upon an outlook based on
discourse, aiming to distinguish any changes in the meaning of those three
key expressions as well as to define shifts and discursive breaks in textual
references to the responsibility for comprehensive school.
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Within the field of historical research it has been discussed whether the-
ory is at all needed or a factual report would be sufficient in order to descri-
be a historical course of events. Richardson et al. (1984) believe that life is
too complex and varied to be conforming to certain laws and regularities.
What is needed is rather a profound and multi-faceted knowledge about the
course of events to be depicted, about the players and their entire situation,
so that accurate conclusions can be drawn from the empirical material and
interesting and real explanations can be formulated.

The German historical researcher Jürgen Kocka represents a different
view on the role of theory in historical research. He does not regard theory
constructions as a set of rules or models by which historical data should be
interpreted. According to Kocka all scientific studies must be linked to a
pronounced holistic perspective. There must be a correspondence between
the entirety and the specifics of the study. No historical theory can claim
universal applicability. To be relevant to historical research a theory must
be sufficiently adaptable to conform to the historical reality and be combi-
nable with empirical research. They are also ‘open’ theories in the sense that
they allow fragments of different theories and socio-scientific methods to
be integrated within the same study.

Theoretical specifics
The starting point for me is that I cannot observe my research object from a
platform existing outside of my field of research and thereby eventually ar-
rive at an objective and unchangeable truth. The analysis of how the re-
sponsibility for compulsory school has been discussed during the latter half
of the twentieth century, which I present in this thesis, is one analysis out of
many possible. The method I have chosen to conduct my study leads to cer-
tain possibilities and opens the way for certain perspectives whereas simul-
taneously it limits my field of vision so that other aspects are left without
attention. Thus I do not claim that the working method I have employed is
the only right way. Furthermore I do not believe that such a universally
“right” way exists, but that the method I have chosen in this case can lead
to a meaningful contribution to an ongoing dialogue of views about school.

An approach based on discourse opens the possibilities to illustrate how
the manner in which we have spoken and speak of concepts such as school,
pupils, knowledge etc. over time has created and creates notions and pre-
sumptions about the school, which in turn have shaped and continues to
shape our actions relating to school practices.  In the following section I will
discuss further the meaning of the concept discourse, since that concept
constitutes the actual framework for this work.

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28262



263

Schüllerqvist (1995) uses the word “playing field” in order to clarify the
meaning of the concept “discourse”. The common playing field can serve as
a metaphor to describe the functions of the discourse: the discourse sets
boundaries, it determines what can be formulated, it defines who is entitled
to formulate or take initiatives etc. Cherryholmes (1988) describes the boun-
dary-setting function of the discourse:

The rules of a discourse govern what is said and what remains unsaid.
They identify who can speak with authority and who must listen
(a. a  p 34)

Cherryholmes makes a distinction between the language (discourse) and the
actions (practice) that govern and regulate an activity. However he does not
say that discourse and practice coexist side by side independently from one
another. The way in which we formulate ourselves also forms our thoughts,
concepts and rules etc., which in turn form our practice. Foucault called this
regulated practice, which at all times must be seen in relation to the spirit of
age and social order in which it was formed, a “discursive practice” (a. a.).
Cherryholmes thinks that a distinction between discourse and practice is
relevant only in order to further clarify an argumentation. An actual sharp
border line to distinguish discourse from practice is impossible to draw,
according to his opinion.

Professions are constituted by what is said and done in their name.
Regularities in what is said (discourse) and done (practice) are based
on shared beliefs and values ranging across tasks accomplished,
problems addressed, values articulated, and research undertaken
(a. a p 1)

I believe that a distinction between discourse and discursive practice, as well
as a distinction between discursive practices and other social practices, tends
to become unclear posing difficult problems of delimitation. I thus prefer to
use the concept “discourse” to denote the way in which we think, speak,
communicate and act within a certain field. Throughout this study I there-
by use only the concept discourse and in such cases where I specifically want
to point to a connection between discourse and the practical arrangements
in the school activity I will use the term ‘school practice’.

In accordance with the Foucauldian direction I emphasize the unifying
and common elements of the discourse. Changes rather than contrasts are
central. It becomes vital to identify decisive changes regarding what is gene-
rally accepted as true, the kind of changes that can be defined as discursive
breaks. By regarding the discourse in a relational perspective, in relation to
the world around it as well as the world it encompasses, it follows that the
discourse is both constituent for and constituted by social activities. It has
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arisen from a certain social context and at the same time it contributes to
the reproduction and transformation of that social activity. I will use the
term “value base” from Schüllerqvist to clarify these connections and the
“values” that the discourse rests upon.

Since my interest is focused on the responsibility for the school, the con-
cepts of school governance and power over the school are closely connected
to my object of research. In his research Popkewitz has placed attention on
primarily the invisible power relations ‘embedded’ in school reforms and
school practice.  I want to call attention to this form of power concept in
order to open up for a wider perspective on power than that which is limi-
ted to denote ‘a responsibility for the municipality or the state respectively’.
Popkewitz (1998) wants to raise the question of which principles govern
inclusion in and exclusion from school or from society. The power which
formulates/articulates our principles and constitutes our concepts is rarely
focused upon. What are the values that constitute the “norm” and what
factors determine which groups are included from the start and which
groups need to adapt or to receive help in order to gain access?

It directed me to understand that the very knowledge that organizes
teaching, learning, classroom management, and curriculum inscribes
at certain selectivity in what teachers “see”, think, feel, and talk about
regarding children and school subjects (a.a p 5)

I believe it to be constructive to both widen and give nuance to the concept
of power by looking at power as something that is in the background and
omnipresent circulating in the school system on all levels of daily activity in
the school as well as in its different institutions, rather than as something
that can be clearly defined and given a more definite place within the school
organization. It is from this standpoint that I regard ‘the power over the
school system’ in this study.

The purpose and limits of the study
My purpose with this study is to analyze the responsibility for the compulso-
ry school through the three concepts of municipalization, decentralization
and management by objectives. Interest lies in the delegation of responsibi-
lity for the compulsory school during the 90s, and this historical review is
dedicated to illuminate how the talk of governmental versus municipal re-
sponsibility has taken shape. I want to investigate what meaning the above
three concepts have been given at various times, how the events as such have
been motivated, as well as what societal values have contributed to a shift
in attitude in society concerning where the responsibility for education
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should be placed. I also intend to focus on a few of the consequences that
the interpretation of these three concepts have had for the compulsory
schools in the 90s.

The aim is to problematize the question of dividing the responsibility for
the compulsory school in the 90s between the government and the munici-
palities, by putting it into a historical perspective – which has led me to for-
mulate the following questions:

– how has the emphasis in the discourse’s ‘value base’ shifted during the
period of the compulsory school?

– how could a discourse-based view of the responsibility for the school be
formulated, as well as the challenges and breaks in the discourse be made
precise?

and out of these questions spring another three:

– what consequences will the break in the discussion about the responsi-
bility for the schools have for the municipalities in the 90’s?

– what consequences will management by objectives have for the funda-
mental view of knowledge in the schools?

– how can the question of responsibility problemetized through linking it
to the perspective of power?

Shifting in the discourse for responsibility and direction
The following text encompasses to the largest extent a text analysis study of
committee reports as well as some government bills from 1948 to 1992. The-
re are also shorter excerpts from a case study in a certain municipality. I have
used the following four tools for analysis in my studies of background ma-
terial from the municipalities:

– the view of the role of the individual

– society’s need for a sense of community

– society’s need for developing the qualifications of the work force

– the role of research in the development of both the school system and
society

These four factors I have borrowed mainly from Lundgren’s (1979/1989)
as well as Englund’s (1986/1999a) curriculum codes, the way they have
described guiding principles for the curricula work during the main part of
the 20th century.
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The text analysis shows that the time after the Second World War is
marked by a firm belief in the democratic government as a guarantee for
the building of welfare and its distribution to all citizens. Society was to look
to the whole and the common good. The 1946 school commission (SOU
1948:27) embraces government funding and regulation of a new school
available for all, in order to guarantee eqivalence countrywide, even if it is
on the different municipalities to run the schools. Strong government
leadership is required in order to build this kind of school system, in order
for all students to get equivalent education.

During the 50s, 60s and 70s, the government’s role is that of regulation
and equalization. The government was associated with values such as
solidarity, justice and equality. The areas of health insurance, social security,
child care as well as education are financed with government funds.
Centralized leadership and directive guarantee the demands for a common
cause, justice, and equality. The directional discourse is marked by strong
government directive and funding. The collective and centralized leadership
gives a lot of attention the individual student and his/her abilities. All
individual attention however has to be given within the collective system,
and it is up to the teachers to meet each student’s individual needs. The
teachers have to, through their way of working, handle these needs for
individual attention that the school organizations and boards cannot meet.
The teachers’ task becomes to balance the collective force that is needed for
society to hold together, with a way to approach the individual that is needed
for the students to learn.

During the early postwar period, society is viewed as the central player
in the directional discourse but during the following decades the main actor
becomes the government, that of course is representing society, but that also
is identified with words such as “institution” and “bureaucracy”. The
directional discourse for the school system becomes increasingly
bureaucratic, and is only one of many welfare systems under construction.
Although the activities within education and healthcare vary, the principles
governing the construction and organization of these societal institutions are
in many ways the same.

During the latter part of the 70s, even more focus is placed on meeting
the needs of the individual within the framework that has been set up with
respect to the principles of equality and homogeneity. Within the discourse,
the abilities of the individual are placed in the center. The important factor
is the environment surrounding the individual, at home, at school, and in
the community. The discourse can be summarized into being one of a holistic
view, and this holistic view supports stronger local leadership in regards to
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education. With increased local responsibility, the resources can be tailored
and coordinated better according to local needs. The need for pre- and after-
school programs for the younger students also point to an increased local
responsibility. Governmental and municipal accountabilities are overlapping
more and more, and more decentralization seems to be the direction that
could remedy the opposing forces of “homogeneity” versus “individual/
local” concerns. Government regulations are needed but there is an aim
towards increased decentralization.

In the 80s, the discourse continues to be marked by the need to look at
the children’s or teenagers’ environment all day, but also during their whole
upbringing. Time spent in pre-school and school is to be saturated with a
pedagogic, consistent and common approach, so that the child can sense a
familiarity with the actual approach, values and progression from as young
as one year old up to nineteen. A close cooperation between pre-school and
school at the same time means that the school system is getting closer to the
responsibility of the municipalities. Concurrently, the demands for
democracy around the different activities increase. The students are to
cooperate, influence and make decisions that concern their own education.
Dialogue and participation become keywords. Decisions are to be made as
far out in the organization and as close to staff and “users” as possible – so
there has to be opportunities for local players to, in reality, be able to affect
how the organization is shaped. This is a viewpoint that cannot be combined
with minute management. The school system’s organization and content is
to be allowed to grow and develop in conjunction with all people affected
on a local level, but government regulations are needed to maintain
eqivalence. The direction towards increased decentralization is strengthened.

With a new curriculum, Lgr 80, and a new government subvention sys-
tem, the opportunities increase for local adaptation in certain areas. The
physical environment like school buildings, equipment and school lunches
are to a great extent the responsibility of the municipalities. The directio-
nal-preparatory organ (SOU 1988:20) continues to develop the direction
towards increased local influence by suggesting a strengthening of the voice
of the student-parent and a simplified regulation system. The directional dis-
course promoted governmental authority regarding administration and fi-
nance with an as-simple-as-possible regulatory system, in order to give spa-
ce to local forces to adapt and develop school activities according to local
needs, in other words, increased efforts in direction towards management
by objectives.

Information technology along with a growing dissatisfaction with large
organizations and hierarchical systems brought with it a need to create
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smaller and autonomous units. Communication, interactivity and flexibility
are emphasized as important points on the agenda while earlier keywords
like plans, directive and organizational plans take a backseat – or at least
decrease in status. In discussions of direction more weight than before is
placed on management by objectives, while the process to a higher degree is
left to those who will be executing the plans.

1989/1990 the directional discourse was broken as government
regulations of teacher positions ceased (Prop. 1989/90:41), and regulated
government subventions were withdrawn (Prop. 1990/91:18). Eqivalence
was to be guaranteed through common goals; and the municipalities gained
total responsibility for running the schools, which also meant undivided
responsibility for staff and organization. Starting with the 90s, the school
system is led according to a system where management by objectives and
results is mainly carried through.

In the following illustration, I have linked together the shift of emphasis
in the value base with the characteristics that stand out the most regarding
the shift in the discourse of responsibility over time.
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View of Society’s Qualification Research Responisibility
individual sense of of work force discourse
role/dvlpmnt community

SOU identity centralization late differen- research society
1948:27 development tiation guides as guarantor

development

SOU individual- equal vocational- politics governmental
1961:30 ization all-round oriented guides regulation

education year 9 development

SOU stimulating supportive class socio- governmental
1974:53/ environment environment bonding economic regulation
SOU factors – with decentrali-
1978:65 central zation as goal

SOU local participation lifelong develop- governmental
1985:22/ environment learning mental- regulation with
SOU ecological decentrali-
1985:30 factors zation as goal

central

SOU real equal – – governmental
1988:20/ influence schooling regulation with

increased
efforts towards
management
by objectives

SOU responsibility    goal social scientific decentra-
1992:94 fulfilment competency point of lization,

view management
as tool by objectives
carried and results
through

Illustr. 1. The strong points of the value base and responsibility discourse
over time, as depicted in official reports that treat the area of making matt-
ers a municipal issue, decentralization and management by objectives.

I have in a similar fashion tried to track how the concept of municipaliza-
tion, decentralization and management by objectives have developed and
changed shapes in the different background material that constitutes the
foundation for this work.

Ninni omtryck 7.10 HM 03-10-07, 12.28269



270

The meaning of the term municipalization has changed from its meaning
in the middle of the century from ‘municipal execution of government deci-
sions’ to ‘primary municipal responsibility and the municipal’s decision-
making right concerning school matters’ in the beginning of the 90s.

The concept of decentralization has changed in a similar fashion from the
middle of the 70s when it meant ‘increased local influence’ regarding cer-
tain resources and parts of the organizational aspects of education that lead
to equal or better fulfilment of goals, compared to the earlier system of cen-
tralization, to ‘the municipalities have the autonomous responsibility of run-
ning the schools with their own decision-making right regarding the orga-
nization in the schools’.

The 1946 school commission (SOU 1948:27) drew up the new focus of
result orientation, in a way saying that the central goals of the particular
schools were to direct the handling of school matters and that school per-
sonnel were to prioritize setting goals, create milestones and chose the best
route to fulfil these goals. The practical results would then be compared to
the previously set goal. It was up to the teachers to execute this process. Any
framework, however, was not set up. Instead a complex set of rules and
regulations sprung forth with guidelines for how the goals should be achie-
ved. In the mid-80s some propositions described the school system as being
directed by its goals, given they were implementing ‘distributing resources
according to need’. At the end of the 80s it was emphasized that all school
activity was directed by its goals, and that it was the level of freedom to
choose by what means to reach those goals that determined if the institu-
tion was more or less guided by its goals. From the beginning of the 90s, the
meaning of the word came to be more and more connected to the need to
‘produce results’, management by objectives and results.

Below I have composed a summary where I try to show how different
investigations’ views of the meaning of these three different concepts are re-
flected in the propositions that the investigations have led to, or the discu-
ssions that each group of investigators have had. As always, this kind of
format is a simplified and not very specific description, but hopefully it can
nevertheless contribute to a clearer view of how the meaning of the three
concepts has changed, although the same words were used over time.
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Municipalization Decentralization Management by objectives
Primarily: Primarily: Primarily:

SOU 1948:27 municipal central regulation
execution rules

SOU 1961:30 municipal central regulation
execution rules

SOU 1973:48 municipal local management by
responsibility decisions objectives

SOU 1974:53 municipal increased local increased
execution influence goal focus

SOU 1978:65 municipal local management by
responsibility decisions objectives

SOU 1980:5     municipal increased local sufficient
                         execution influence goal setting

SOU 1985:30 municipal increased increased
execution participant influence goal focus

SOU1988:20      municipal increased increased
                          execution participant influence goal focus

SOU 1992:94    municipal local management
responsibility responsibility by objectives and results

Illustr. 2. Main meaning of the concepts of municipalization, decentraliza-
tion and management by objectives in nine different official reports. The
summary aims to show the change of meaning of the concepts from the end
of the 40s to the mid-90s.

Conclusion: The many possibilities of management by objectives

Management by objectives is in itself an open system that offers many op-
portunities. The discussion about education linked to the thinking in School
for Education (SOU 1992:94) anticipating goal orientation’s own curricu-
lum, Lpo 94, can serve as an example that the framework for management
by objectives is wide. Many avenues are open to reach the goal. This is where
the potential of being goal oriented lies, in an opportunity to harbour
people’s creativity and competency. If many avenues of reaching ones goals
are kept open, there is also an opportunity for many different people to
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participate, to be a part from the very beginning of the group that will enjoy
success. The concept of management by objectives and results that was de-
veloped a little later in the process, in part changed these opportunities. The
more results are emphasized and defined, the less of a variety of possibili-
ties, and the door is opened to a more instrumental view of school activiti-
es. I am saying that it is primarily the first leg of the approach of manage-
ment by objectives and results that has power and potential for development
as directional forces for education.
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Bilaga 1

Utgångspunkt för val av texter

Nedanstående lista har utgjort utgångspunkt för val av texter att ingå i un-
dersökningen. Den är upprättad efter årssammanställningar av statliga ut-
redningar genomförda vid samtliga departement och redovisas för att ge
läsaren en uppfattning om undersökningens urval. Titlar som ingår i under-
sökningen är markerade med kursiv stil. Motsvarande listor med proposi-
tioner och betänkanden från utbildningsutskottet ingick också i utgångsma-
terialet.

Statens offentliga utredningar

1948:27 Riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling
1946 års skolkommission

1949:35 Skolöverstyrelsens utlåtande över vissa av 1940 års  Skolutred-
ningsbetänkanden och 1946 års Skolkommissions principbe-
tänkande

1952:33 Den första lärarhögskolan
1946 års skolkommission

1955:31 Skolväsendets lokala och regionala ledning.
1951 års skolstyrelseutredning

1955:53 Realskolan under övergångstiden
Realskoleutredningen

1958:37 Statsbidrag till anordnande av skolmåltider
Sakkunniga för översyn av vissa statsbidrag på skolväsendets
område

1958:46 Statsbidrag till lärarbostäder
Lärarbostadsutredningen

1960:15 Kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet
1957 års skolberedning

1960:41 Samernas skolgång
1957 års nomadskolutredning

1961:17 Hjälpmedel i skolarbetet
1957 års skolberedning
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1961:30 Grundskolan
1957 års skolberedning

1961:31 Läroplaner för grundskola och fackskolor
1957 års skolberedning

1962:28 Skolväsendets centrala ledning
1955 års sakkunniga för yrkesutbildningens centrala ledning
och viss lärarutbildning

1963:35 Lärare på grundskolans mellanstadium
En statistisk undersökning rörande undervisningens fördelning
på olika lärarkategorier
1960 års lärarutbildningssakkunniga

1963:43 Läroplan för gymnasiet
1960 års gymnasieutredning

1963:50 Fackskolan
Fackskoleutredningen

1964:44 Skolans försörjning med lärare
1960 års lärarutbildningssakkunniga

1964:53 Organisation av skolledningen i grundskolan
Skoladministrativa utredningen

1965:25 Studieplaner för lärarutbildning
1960 års lärarutbildningssakkunniga

1965:29 Lärarutbildningen
1960 års lärarutbildningssakkunniga

1965:30 Lärarutbildningen
Personal, lokaler, kostnader och examinationsbehov

1965:31 Specialundersökningar om lärarutbildning
1960 års lärarutbildningssakkunniga

1966:3 Yrkesutbildningen
Yrkesutbildningsberedningen

1966:55 Skolgång borta och hemma
Utlandssvenska barns skolgång

1967:14 Skolans arbetstider
Skolarbetstidsutredningen
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1967:48 Yrkesutbildningen
Läroplaner för yrkesutbildningen samt vissa pedagogiska och
metodiska frågor

1968:14 Skolboksleveranser
Läromedelsutredningen

1968:36 Läromedel för specialundervisning
Läromedelsutredningen

1968:63 Huvudmannaskapet för de gymnasiala skolformerna

1969:8 Sexualkunskapen på grundskolans högstadium
Utredningen rörande sexual- och samlevnadsfrågor i
undervisnings- och upplysningsarbetet (USSU)

1969:26 Skolskjutsarna och trafiksäkerheten
Skolskjutsutredningen

1969:28 Sexualkunskapen i gymnasiet
USSU-utredningen

1969:44 Sexualkunskapen på grundskolans högstadium
USSU-utredningen

1969:47 Mellanskolans ledning
Skolledarutredningen

1970:4 Reformerad lärarutbildning
Yrkesutbildningsberedningen

1970:10 Fria läromedel
Läromedelsutredningen

1970:22 Pedagogisk utbildning och forskning
Pedagogikutredningen

1970:39 Sexualkunskapen på grundskolans låg-och mellanstadier
USSU-utredningen

1971:24 Vuxenpedagogisk forskning och utbildning
Pedagogikutredningen

1971:53 Lärarnas arbete. En statistisk arbetstidsstudie
Utredningen rörande lärarnas arbetsförhållanden

1971:54 Lärarnas arbete. En statistisk arbetstidsstudie
Utredningen rörande lärarnas arbetsförhållanden
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1971:55 Lärarnas arbete. En statistisk arbetstidsstudie
Utredningen rörande lärarnas arbetsförhållanden

1972:26 Förskolan
Del I 1968 års barnstugeutredning

1972:27 Förskolan
Del II 1968 års barnstugeutredning

1972:92 Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande.
Del 1. Fortsatt reformering av lärarutbildningen

1972:93 Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande
Del 2. Förslag till studieplaner

1973:1 Litteraturen i skolan
Bilagedel 4 till Litteraturutredningens huvudbetänkande

1973:26 Lag och rätt i grundskolan
Arbetsgrupp inom Samarbetsorganet för åtgärder mot
ungdomsbrottsligheten

1973:42 Utbildning av lärarutbildare
Lärarutbildningskommitténs (LUK) slutbetänkande

1973:48 Skolans regionala ledning
Länsskolnämndutredningen

1974:36 Skolan, staten och kommunerna
En redovisning av nuvarande ansvarsfördelning mellan stat och
kommun i fråga om grundskola gymnasieskola mm
Utredningen om skolan, staten och kommunerna (SSK)

1974:53 Skolans arbetsmiljö
Utredningen om skolans inre arbete (SIA)

1974:58 Skolans arbetsmiljö. Bilagor.
Utredningen om skolans inre arbete (SIA)

1974:59 Sexual- och samlevnadsundervisningen
USSU-utredningen

1975:6 Huvudmannaskapet för specialskolan och särskolan
Utredningen om skolan, staten och kommunerna (SSK)

1975:9 Individen och skolan
Ramtimplaner och förstärkningsanordningar
Utredningen om skolan, staten och kommunerna (SSK)
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1975:67 Utbildning i samspel
1968 års barnstugeutredning

1976:10 Skolans ekonomi
Utredningen om skolan, staten och kommunerna (SSK)

1976:46 Skolhälsovården
1974 års skolhälsoutredning

1977:9 Betygen i skolan
1973 års betygsutredning

1978:4 Skolplanering och skolstorlek
Betänkande av SIA-utredningen

1978:65 Skolan. En ändrad ansvarsfördelning. Slutbetänkande
Utredningen om skolan, staten och kommunerna (SSK)

1978:86 Lärare för skola i utveckling
1974 års lärarutbildningsberedning

1979:50 Huvudmannaskapet för specialskolan
Integrationsutredningen

1980:2 Skolforskning och skolutveckling
Skolforskningskommittén

1980:5 Förenklad skoladministration
Slutbetänkande. Skoladministrativa kommittén

1980:18 Att vara skolledare
Delbetänkande. Utredningen om kvinnliga skolledare

1980:19 Flera kvinnor som skolledare
Utredningen om kvinnliga skolledare

1980:21 Hem och skola
Utredning om förstärkta kontakter mellan hem och skola

1981:34 Fristående skolor för skolpliktiga elever
Delbetänkande av kommittén angående skolor med enskild
huvudman

1981:96 En reformerad gymnasieskola
Betänkande av 1976 års gymnasieutredning

1981:97 Undersökningar kring gymnasieskolan: ett specialbetänkande
från Gymnasieutredningen
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1981:98 Studieorganisation och elevströmmar
Forskningsrapport från Gymnasieutredningen

1982:19 Handikappade elever i det allmänna skolväsendet.
Integrationsutredningen. Slutbetänkande

1983:1 Fristående skolor för inte längre skolpliktiga elever. Slutbetän-
kande av Kommittén angående skolor med enskild huvudman

983:57 Olika ursprung – gemenskap i Sverige. Utbildning för språklig
och kulturell mångfald
Huvudbetänkande av språk- och kulturarvsutredningen

1983:58 Kunskap för gemenskap. Läromedel för språklig och kulturell
mångfald
Delbetänkande av språk- och kulturarvsutredningen

1983:63 ”Utslagningen” i grundskolan
Rapport från en arbetsgrupp på utbildningsdepartementet

1985:12 Skolbarnsomsorgen
Betänkande av fritidshemskommittén

1985:22 Förskola – skola
Betänkande av förskola–skola-kommittén

1985:30 Skola för delaktighet
Betänkande från en arbetsgrupp inom 1983 års demokratibe-
redning
Civildepartementet

1986:10 Enklare skolförfattningar Del I
Sammanfattning. Författningsförslag.
Betänkande av skolförfattningsutredningen

1986:11 Enklare skolförfattningar Del II
Motiv mm.
Betänkande av skolförfattningsutredningen

1987:39 Studiemedel
Studiemedelskommittén

1988:20 En förändrad ansvarsfördelning
och styrning på skolområdet
Beredningen om ansvarsfördelning och styrning på skolområ-
det
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1989:90 Utvärdering av försöksverksamheten med treårig
yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan. Första året.
Utredningen angående utvärdering av försöksverksamheten
med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan

1990:75 Utvärdering av försöksverksamheten med treårig
yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan. Andra året.

1991:30 Särskolan – en primärkommunal skola
Särskolekommittén

1991:54 Skola – skolbarnsomsorg – en helhet
Skolbarnsomsorgskommittén. Slutbetänkande

1992:86 Ett nytt betygssystem
Betygsberedningen. Slutbetänkande

1992:94 Skola för bildning
Huvudbetänkande av Läroplanskommittén

1993:2 Kursplaner för grundskolan
Läroplanskommittén. Slutbetänkande
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Bilaga 2

Bakgrundsuppgifter om undersökningen i A kommun vad gäller enkätun-
dersökningen

Texten är hämtad ur Wahlström (1998c) s 67–69 men återges här i en för-
kortad version:

Innehållet i enkäterna kan delas upp i följande delar:

– allmänna uppgifter

– kommunens organisation

–  samarbete rektor - kommundelschef/tjänstemän i kommunledningen
respektive samarbete medarbetare - rektor/kommundelschef

–  samarbete förskola/fritidshem – skola

– skolans styrning och ledning

– rektor som chef och pedagogisk ledare

Enkäterna riktade sig till tre målgrupper:

– 10 % av personalen inom grundskolans organisation.

– samtliga rektorer inom grundskolan

– samtliga kommundelschefer

Enkäternas innehåll har byggts upp med utgångspunkt från de aspekter som
avsågs att belysas i utvärderingsprojektet, men de olika frågeställningarna
har också påverkats av intrycken från dokumentstudierna. De tre enkäter-
na som gått ut till de tre olika målgrupperna är inte identiska, även om inne-
hållet till största delen överensstämmer mellan de olika enkäterna. Svars-
frekvensen för enkätens olika frågor är högre för de frågor där den som
svarar ska markera ett färdigt svarsalternativ jämfört med de frågor där den
som besvarar enkäten själv ska formulera sitt svar, s.k. ”öppna frågor”.

Insamling av information genom enkäter har skett från mars till juni under
vårterminen 1996. Under den tidsperioden gick två påminnelsebrev ut till
dem som inte besvarat enkäten inom utsatt tid.

38 av kommunens 40 rektorer besvarade enkäten (95 %). Kommundelsche-
ferna är tretton till antalet. Två kommundelschefer har avstått från att be-
svara enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 85 %.
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Sammanlagt har 145 enkäter skickats ut till ett slumpvis urval av den per-
sonal som var anställd vid någon av grundskolans enheter i A kommun
under vårterminen 1996. Samtliga skolenheter var representerade i urvalet.
Från varje enhet, stratum, bestämdes stickprovet med hjälp av ett obundet
slumpmässigt urval proportionellt mot antalet anställda. Antalet enkäter
motsvarade 10,7 % av den totala populationen. Svarsfrekvensen för enkäte-
rna till personal vid skola/förskola/ fritidshem uppgår till 97 besvarade en-
käter, eller 67 %.

Av den personal på 97 personer som har besvarat enkäten är 23 män och 74
kvinnor. Den största gruppen, 42 personer, är mellan 36–50 år. 37 personer
är mellan 51–65 år medan endast 17 personer är mellan 20–5 år. En person
har avstått från att svara.

Andelen män/kvinnor i gruppen som besvarat enkäten jämfört med den
totala populationen:

Män Kvinnor Summa
% % %

Population 27 73 100
Besvarade 24 76 100
enkäter

När det gäller befattning för personalgruppen som har besvarat enkäten är
lärarna i klar majoritet, 70 personer är lärare. Av dessa arbetar 46 i den ti-
digare delen av grundskolan och 21 i den senare delen. Gruppen förskollä-
rare/fritidspedagoger utgör 13 personer, d.v.s. ca 13 %, vilket är represen-
tativt för andelen anställda förskole- och fritidshemspersonal i den totala
populationen. Övriga befattningshavare är t.ex. vaktmästare, måltidsperso-
nal,  kanslister, elevassistenter, barnskötare och lokalvårdare.
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Andelen lärare/övrig personal i gruppen som besvarat enkäten jämfört med
den totala populationen:

Lärare Övrig Summa
personal

% % %

Population 71 29 100

Besvarade 72 281 100
enkäter

Övervägande delen av rektorerna i A kommun är kvinnor. Av de 38 rekto-
rer som besvarat enkäten är 24 kvinnor och 13 rektorer är män, en rektor
har avstått från att besvara den frågan. Drygt hälften av rektorsgruppen
ansvarar för den tidigare delen av skolan. För fyra rektorer ingår såväl den
tidigare som den senare delen av grundskolan i rektors ansvarsområde.
Endast en rektor är under 35 år. Den största gruppen, 22 rektorer, är mellan
51–65 år.

Ungefär en tredjedel av rektorerna hade tidigare arbetat i en annan befatt-
ning på samma skola som de nu är rektorer för. Den vanligaste erfarenheten
som man bär med sig in i rektorsarbetet är tidigare verksamhet inom sko-
lan. Det gäller för tre fjärdedelar av rektorerna. En femtedel av rektorerna
hade sin tidigare yrkesverksamhet huvudsakligen förlagd till området för-
skola/fritidshem. Av de rektorer som var är verksamma inom A kommun
1996 hade de flesta, sju av tio, börjat sin anställning som rektor mellan åren
1991 och 1996.

Samtliga kommundelschefer som besvarat enkäten har den tidigare delen
av grundskolan inom sitt ansvarsområde. Åtta av de elva kommundelarna
som är representerade har också den senare delen av grundskolan inom den
egna kommundelen. Av kommundelscheferna har knappt hälften egen tidi-
gare yrkeserfarenhet från skolan och/eller barnomsorgen.

1 Uppställningen för att redovisa andelen lärare/övrig personal respektive män/kvin-
nor har reviderats i denna version för att öka tydligheten. I originaltexten är procent-
andelen 27,8 % redovisad som 27 %, men  här har den justerats till 28 %.
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