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litiska texter med anknytning till beslutsprocessen bakom försöket utan timplan och 
skolledares utsagor om erfarenheter av försöket utgör det empiriska materialet. 

Studiens analyser visar att skolpolitiken bakom försöket förändras över tid, från fokus på 
decentralisering och övergripande mål till fokus på resultat och kontroll av decentraliser-
ingens följder. Förändringen innebär också en förändring i signaler om skolutveckling 
från kommunikativa till målrationella signaler. Skolledarnas utsagor om skolpraktiken 
visar en förändring från traditionella mönster till mönster av förnyelse i skolan som in-
nefattar en förändring av erfarenheter om skolutveckling från att vara målrationellt till 
att vara kommunikativt grundad. Politiska signaler om skolutveckling överensstämmer 
alltså inte med erfarenheter från skolpraktiken. Sett i ett vidare sammanhang tycks dessa 
erfarenheter kunna bidra till en samhällsutveckling där en kommunikativt grundad 
demokrati ses som viktig, medan de skolpolitiska signalerna går i en annan riktning. 
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Skolan och den politiska offentligheten – öppning eller 
tillslutning? 
– styrning och skolutveckling utifrån ”försöket utan timplan” 



 

Abstract 
 
This study concerns school development and the political public sphere in a 
Swedish context. It draws on an earlier study in which school-leaders expressed 
political signals in relation to school development as being ambiguous and 
contradictive. On the one hand they saw a political support for openness and 
dialogue in school. On the other hand they perceived control and competition. 
Another point of departure for the study is what tentatively was suggested as a 
shift in focus for the state government of schools during the 1990: s, from 
decentralization as such to an increased emphasis on control of its 
consequences. The overriding aim of the study was to illuminate how this shift 
could be understood regarding the relation between school development and 
the political public sphere. 
 
The study was conducted within a larger, national project where almost 900 
schools worked without the national timetable. Policy texts behind the 
government’s decision on starting the project were used in order to describe 
and analyse school policy. School-leaders’ accounts of schoolwork and school 
development in the project was used for analysis and description of school 
practice.  
 
Habermas’ theory of communicative action, particularly his notions on “the 
welfare-state crisis” as an opening for a revitalized political public sphere 
grounded upon communicative action, was used as a theoretical frame for the 
study.  
 
The results support the assumption that school policy, as formulated in the 
studied documents, did shift over time from a focus on decentralization to an 
emphasis on control of its consequences. The school-leaders, however, gave 
voice to a school practice where the importance of a communicative direction 
was emphasized. The overall conclusion is that while a vital political public 
sphere in Habermas’ terms is supported in school practice, school policy seems 
to direct school development in the opposite direction, thereby closing the 
opportunity for school to support a revitalized public sphere. 



 

Förord 
 
Med den här avhandlingen har jag velat säga något om förhållandet mellan 
skolpolitik och skolpraktik för att kunna säga något om skolutveckling. Utifrån 
detta har jag sedan velat säga något om skolans bidrag till en vital politisk 
offentlighet, eftersom avhandlingens teoretiska utgångspunkter framhäver den 
politiska offentligheten som viktig för samhällets utveckling. Som författare av 
texten är det jag som till slut får stå till svars för dess innehåll. Men att det har 
blivit en text hade inte varit möjlig utan andras medverkan. Det skulle inte ha 
kunnat bli en text utan att en samling skolledare tagit sig tid och ägnat kraft åt 
att dela med sig av sina erfarenheter av arbetet på sina skolor. Ett stort tack till 
er! Jag vill också tacka Christer Ferm i egenskap av samtalsledare för 
skolledarna. Ditt engagemang och din kompetens har varit av stort värde och 
uppskattat av både mig och skolledarna. 
 
Sedan vill jag tacka dem som har hjälpt mig med att få en undersökning av 
skolpolitik och skolpraktik till att bli en avhandlingstext. Jag vill tacka er som 
deltagit vid seminarium och kommit med synpunkter när jag lagt fram delar av 
min text. Särskilt vill jag tacka professor Gunnar Berg som läsare av mitt 
slutmanus. Med dina synpunkter och råd förstärktes ett hopp om att manuset 
skulle kunna leda till framläggandet av en avhandling. Filosofie doktor Ulf 
Blossing och professor Solveig Hägglund har läst texten efter revideringar från 
slutseminariet och Ulf har även gett synpunkter på etiska aspekter. Till dig Ulf 
vill jag framföra stor uppskattning för det senare tillsammans med dina viktiga 
synpunkter kring kommunicerbarhet. Till dig Solveig är jag ytterst tacksam för 
den tid som du har lagt ned på kommentarer, frågor och förslag till ändringar 
efter noggrann läsning. Det är en tid som du ägnat i en tillvaro som förefaller 
vara allt annat en fri från åtaganden och arbete. Att du tagit dig den tiden har 
varit mycket värdefull för mig. 
 
Mitt tack fortsätter med min uppskattning för givande samtal med och 
värdefulla kommentarer från min biträdande handledare, professor Bo Dahlin. 
Detta gäller även samtal utanför det direkta avhandlingsarbetet. Seminarierna 
om pedagogik och filosofi har inneburit utmanande utblickar för min förståelse 
av världen i allmänhet och skolan i synnerhet.  
 
Vad skall jag då säga om min huvudhandledare docent Hans-Åke Scherp? Det 
är svårt att finna vettiga ord. I stunder av uppgivenhet har du lyckats få mig att 



 

inse att det är viktigt det jag gör. I slutskedet av avhandlingstextens 
färdigställandet har du ägnat omänsklig kraft åt att finna konstruktiva vägar ur 
den tröga sörja som geggat ihop sig i mitt huvud så att det som kommit på 
pränt blivit något annat än denna sörja. Du har åstadkommit detta samtidigt 
som du leder ett arbete om problembaserad skolutveckling vars omfattning får 
mig att fundera över om du och dina medarbetare inte är klonade.  
 
Jag sätter också stort värde vid mina doktorandkompisar och övrig personal på 
utbildningsvetenskapen eller vad man nu skall kalla vår avdelning efter 
omorganisationen vid Karlstad universitet. Att få arbeta i en omgivning som 
man trivs med är av mycket stor betydelse för att arbetet skall fungera. Jag skall 
inte nämna några namn, förutom två, i detta sammanhang eftersom det inte är 
ett fåtal som gör en arbetsplats trivsam, utan alla. Åsa Söderström och Annika 
Åstrand har i och med vår gemensamma handledare Hans-Åke haft större 
betydelse för mitt arbete än vad jag tror att de tror, eftersom jag blivit angripen 
från två fronter i mitt val av teoretiskt perspektiv grundat i Habermas arbeten. 
Åsas konvertering till Giddens döljer inte helt hennes marxistiska ådra och 
utifrån en sammanblandning av detta har hon påverkat mig att försöka se mer 
nyktert på ”idealisten” Habermas. Jag inbillar mig att Annikas konstnärliga ådra 
har något att göra med hennes mer avslappnade inställning till Foucault än hos 
mig själv. Hennes postmoderna synvinkel har också rivit sår i min infantila 
habermasianska själ. Trots detta skrevs avhandlingen utifrån Habermas teori.  
 
Till sist kommer jag till dem som står mig närmast och betyder mest för mig, 
min sambo Jeanette och vår dotter Klara. Vi har bokat en semester och vi 
behöver det. Det har varit en arbetsam tid under en lång period där vi försökt 
få ihop vardagen i en tillvaro där jag ofta varit mentalt och fysiskt frånvarande. 
Du har dragit det stora lasset Jeanette! Jag är så oerhört mer glad över att ha dig 
och Klara än vad jag förmått visa den senaste tiden. Med en mer ordnad tillvaro 
framöver skall jag visa det. Det finns också en familj runt vår familj som har 
varit mycket viktig. Särskilt gäller detta för min mor Ingegerd och far Olav. 
Tack för att ni har ställt upp och hjälpt till. Det samma gäller för Jeanettes mor 
och min svärmor Gunilla. Utan ert stöd hade det varit ofantligt mycket svårare 
att ro det här arbetet iland. 
 
Karlstad den 6 november 2006 
Martin Kristiansson  
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1. Inledning 
 
Senhösten 1999 fattade regeringen beslut om att starta ett försök på fem år utan 
nationell timplan i grundskolan (SFS, 1999:903). Ett urval av närmare 900 
skolor i 79 kommuner (SOU, 2004:35) skulle från och med hösten 2000 själva 
avgöra fördelningen av undervisningstid mellan skolans ämnen. Fördelningen 
skulle dock ske inom ramen för nationella bestämmelser om den totala 
undervisningstiden. Den primärt uttalade avsikten med försöket var att det 
skulle ligga till grund för ett riksdagsbeslut om timplanen kunde avskaffas och 
om ett avskaffande i så fall skulle innebära förändringar i den nationella 
styrningen av skolan i övrigt (Proposition, 1998/99:110; Utbildningsutskottet, 
1999/2000:UbU5).     
 
Till försöket knöts sex forskningsprojekt (SOU, 2004:35). Ett av dem 
genomfördes vid Karlstad universitet. I projektets forskningsplan (Scherp, 
1999) diskuteras timplanen som en del av ett upprätthållande av traditionella 
mönster i skolan. En avskaffad timplan, menade man, skulle kunna utgöra ett 
incitament till längre lektionspass. Ämnesövergripande undervisning i teman 
och projekt grundade på elevaktiva och undersökande arbetssätt skulle kunna få 
mer utrymme. Förändringar av det här slaget sågs emellertid som beroende av 
lokala föreställningar om elevens lärande och undervisning samt det lokala 
sammanhang inom vilket dessa föreställningar tar form och formar. Projektet 
var riktat mot skolans tre huvudaktörer – elever, lärare och skolledare – och 
hade för avsikt att belysa vilken betydelse deltagandet i försöket haft för dessa 
aktörers föreställningar om skolarbetet och dess villkor.  
 
Forskningsprojektet innehöll två delar. I den ena delen fokuserades elever och 
lärare. I den andra fokuserades skolledare. En delrapport (Kristiansson et al., 
2003) lämnades till timplanedelegationen1 våren 2003 och tre slutrapporter 
(Kristiansson, 2005a, 2005b; Söderström, 2005) våren 2005. Som en av 
medarbetarna i projektet ansvarade jag för delen om skolledarna. Genom 
intervjuer med och samtal mellan skolledare samlades ett material in för att nå 
en bild av deras föreställningar om skolarbetet och dess villkor och sedan 
bedöma vilken betydelse försöket haft. I min rapportering till delegationen var 
det också skolledarnas perspektiv som stod i fokus.  
 
Arbetet med skolledarperspektivet väckte frågor som jag inte kunde göra 
tillräcklig rättvisa inom projektets ram. Det som skolledarna gav uttryck för 
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inbegrep uttalanden om dubbeltydiga skolpolitiska signaler rörande 
skolpraktikens utvecklingsarbete. Särskilt två av skolledarna lyfte 
dubbeltydigheten. De menade att det handlar om signaler som å ena sidan 
uppmuntrar till ett öppet klimat i skolan. Utveckling bygger på att berörda, 
inräknat skolledarna, delar med sig av sina tillkortakommanden och framgångar 
i skolvardagen som ett led i att tillsammans finna nya vägar i det lokala arbetet. 
Å andra sidan är signaler om kontroll och konkurrens tydliga. Enligt skolledarna 
motverkar dock detta viljan att prata om tillkortakommanden och framgångar. 
Och när skolledarna förväntas stå för båda delarna försvåras deras situation i 
utvecklingsarbetet. Tilliten från lärarnas sida minskar eftersom de har svårt att 
avgöra vilken inställning till utveckling som skolledarna egentligen står för 
(Kristiansson, 2005a). 
 
Mitt ökade intresse för de dubbeltydiga signalerna har tagit en riktning där jag 
blivit alltmer uppmärksammad på skolans styrsystem. Det sätt på vilket 
styrsystemet är konstruerat och på vilket sätt skolpolitiken förhåller sig till det 
tycks delvis kunna göra dubbeltydigheten begriplig. Men för ett mer grundligt 
begripliggörande har jag haft behov av begrepp som avser vidare frågor än 
frågor knutna endast till skolans område. Här har jag funnit inspiration i 
Habermas samhällsteori (Habermas, 1981/1984b, 1981/1989) och då med 
tonvikt på begreppen målrationellt och kommunikativt handlande. 
Avhandlingen kan utifrån denna bakgrund förstås som en samhällsteoretiskt 
inspirerad belysning av dubbeltydiga skolpolitiska signaler om skolutveckling 
inom ramen för styrningen av skolan i Sverige idag.  
 
Resterande del av det här kapitlet är koncentrerat till att problematisera de 
dubbeltydiga signalerna. Detta sker genom att först illustrera dubbeltydigheten i 
relation till vad som kan ses som ett förändrat skolpolitiskt styrfokus. Därefter 
sätts problematiseringen in i ett vidare sammanhang för att ange en viss riktning 
för en fortsatt belysning. Avslutningsvis beskrivs och motiveras avhandlingens 
syfte inom vars ramar problemet skall behandlas empiriskt. 
 
1.1 Undersökningens problem 
Ett sätt att introducera förhållandet mellan dubbeltydiga skolpolitiska signaler 
om skolutveckling och styrningen av skolan är att luta sig mot ett par av 
regeringens2 utvecklingsplaner3, samtida med tillkomsten och genomförandet 
av försöket utan timplan. I regeringens plan från 1997 (Skrivelse, 1996/97:112) 
framträder först en bild av vad som gynnar skolutveckling.  
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En tidigare centralistisk och detaljerad regelstyrning har inverkat negativt på 
lokala utvecklingsmöjligheter. Dessa möjligheter har dock kunnat tas till vara på 
ett bättre sätt genom decentralisering och ett uppdrag till skolan formulerat i 
övergripande mål. Vida tolkningar av uppdraget tillsammans med nyttjandet av 
en större lokal handlingsfrihet har gynnat skolutveckling och medfört högre 
kvalitet. Men det går också att se en annan bild.  
 
Den andra bilden har att göra med regeringens resonemang om en hotad 
likvärdighet. Det är nämligen inte alla skolor som tagit till vara den förändrade 
styrningens möjligheter, enligt regeringen. På vissa skolor tolkas uppdraget för 
snävt och handlingsfriheten nyttjas inte tillräckligt. Detta tycks betyda att inte 
alla skolor har suttit på en utvecklingskraft av det slag som stämmer överens 
med den första bilden och som släppts fri i och med den förändrade styrningen. 
Det är i samband med hur regeringen tänker tackla denna problematik som 
bilden om vad som gynnar skolutveckling förändras. 
 
Regeringen menar att det behövs en starkare kontroll av de resultat som 
skolorna åstadkommer i förhållande till målen i läroplaner och kursplaner. Då 
kommer tolkningarna av de möjligheter som dessa planer ger att bli mer vida 
och härigenom kommer tillvaratagandet av handlingsfriheten att öka i de skolor 
där tolkningarna varit för snäva. I sin tur kommer detta att leda till ökad 
likvärdighet i form av en allmänt högre kvalitet (Skrivelse, 1996/97:112). 
 
Beroende av om decentralisering och övergripande mål eller kontroll av resultat 
och måluppfyllelse betonas verkar således två olika bilder om vad som gynnar 
skolutveckling träda fram. I utvecklingsplanen från 1997 aviserar regeringen nya 
signaler om skolutveckling genom att presentera en rörelse i riktning mot ökad 
kontroll. Ett utdrag från regeringens efterföljande plan visar att det inte rör sig 
om någon tillfällig förändring:  
 

Mot bakgrund av bristerna i skolans resultat är det, enligt regeringens bedömning, 
nödvändigt att staten stärker sin roll och tar ett tydligare ansvar för att följa upp och 
granska att de nationella målen nås och att kvaliteten upprätthålls. […] Ett 
decentraliserat och målstyrt system kräver en omfattande och noggrann nationell 
uppföljning, utvärdering, granskning och tillsyn kombinerad med konsekventa insatser 
för att utveckla det lokala kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet behöver stärkas i hela 
skolsystemet, från förskola till vuxenutbildning. Varje förskola, skola och 
vuxenutbildning måste ta ansvar för sitt eget kvalitetsarbete och kommunen måste fullt 
ut ta sitt ansvar för uppföljningen av att skolan lever upp till detta (Skrivelse, 
2001/02:188 s. 16, 17). 
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Det är ett ”förstärkt kvalitetsarbete” mot bakgrund av bristande resultat som 
står i fokus där kontrollen förefaller utgöra det centrala redskapet även om 
ordet som sådant inte syns till i utdraget. Det ersätts med tämligen skarpa 
formuleringar om att det är ”nödvändigt att staten stärker sin roll och tar ett 
tydligare ansvar för att följa upp och granska att de nationella målen nås och att 
kvaliteten upprätthålls.”  
 
Kontrollen innebär att skolornas resultat bedöms i relation till statligt satta mål. 
En sådan kontroll ensam är emellertid av begränsat värde. Där brister föreligger 
skall också åtgärder mot bristerna presenteras i termer av ”konsekventa 
insatser”. Men frågan är om en förändring mot ökad kontroll också innebär 
dubbeltydiga signaler om skolutveckling så som skolledarna gett uttryck för i 
timplaneundersökningen. Av utdraget att döma tycks regeringen inte göra en 
sådan bedömning. Ett decentraliserat och målstyrt system kräver snarare en 
omfattande och noggrann kontroll på alla nivåer för att skolutvecklingen skall 
fungera. Både decentralisering och kontroll av dess följder förutsätts gynna vad 
som tidigare framställts som primärt; vida tolkningar av uppdraget och ett 
vidgat nyttjande av den ökade lokala handlingsfriheten. Ändå finns det 
anledning att problematisera denna bedömning och på så vis försöka göra 
frågan om dubbeltydigheten som skolledarna tagit upp tydligare. Är det 
självklart att en förändring mot en ökad kontroll tillgodoser regeringens 
intentioner?      
 
Kontroll beskrivet på sättet ovan öppnar för associationer till målrationellt 
handlande.4 Om denna typ av handlande kommer att ligga till grund för 
skolpolitiska signaler om skolutveckling går det att peka på vissa problem. Att 
handla målrationellt kan medföra att lokala tolkningar av uppdraget till skolan 
snävas in, vilket skulle gå emot regeringens uttalade syfte med den omlagda 
politiken.  
 
Av intresse i sammanhanget är att vad som tidigt beskrevs som ”målstyrning” 
(Proposition, 1988/89:4) senare kom att betecknas ”mål- och resultatstyrning” 
(Proposition, 1990/91:18). Med arbetet i skolan för ögonen resonerar Blidberg 
(2001) i följande termer om denna förändring i beteckning: 
 

Om betoningen ligger på målen skall målen formuleras på ett sådant sätt att det finns 
utrymme för lärarna att tolka målen. Det finns således en frihet både beträffande urval 
av stoff och arbetssätt. Om betoningen däremot ligger på resultaten formuleras målen 
om till förväntade resultat som lämnar betydligt mindre utrymme framförallt för val av 
innehåll. Det är då inte längre fråga om styrning mot mål utan med mål. (s. 139-140) 
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När staten bestämt sig för att öka kontrollen av skolornas resultat kan detta 
medföra en signal till skolorna att arbeta med mål istället för mot mål, vilket kan 
innebära ett stramare utrymme kring innehållet i undervisningen. Till skillnad 
från Blidberg kan man också tänka sig att processer med vars hjälp 
måluppfyllelse skall nås i undervisningen kan komma att bli väsentligt 
kringskurna.  
 
Krav på att kunna visa resultat i förhållande till mål när man arbetar med mål 
brukar bygga på idén om att entydigt kunna utläsa graden av måluppfyllelse 
(Eriksen, 1998; Rombach, 1991). Därför bryts målen ner, delas upp, preciseras, 
hålls isär och formuleras om till entydiga ”förväntade resultatmått” för att 
använda Blidbergs ord. En framtida bedömning förutsätter emellertid också att 
processer som skall leda fram till de förväntade resultaten planeras noggrant 
och sorterar bort sådant som kan inverka störande på bedömning av resultaten. 
Att förhålla sig till ett decentraliserat mål- och resultatstyrt system på det här 
sättet kan således indirekt skapa inskränkningar också vad gäller hur skolorna 
tar sig an sitt uppdrag. Har man väl skapat ett förväntat resultatmått och 
planerat en process som förutses leda fram till detta är skeendet fram till 
fastlagd resultatbedömning medvetet låst. Skulle det visa sig att förväntade 
resultat inte infinner sig kan processen betraktas som felaktig och en annan 
provas. Detta sätt att hantera processer visavi förväntade resultat skulle då 
kunna tänkas framträda som de ”konsekventa insatser” som regeringen 
förväntar sig att skolorna skall redovisa i samband med kontroll av resultaten. 
Frågan är om ett lokalt svar av detta slag på den statliga kontrollstrategin ligger i 
linje med vida tolkningar av uppdraget skapandes en utvecklingskraft i det 
lokala friutrymmet med hög kvalitet? 
 
Om ett problem handlar om att arbeta med mål som också kan tänkas snäva in 
frågan om hur mål skall uppnås finns det även anledning att problematisera om 
det är möjligt att skapa entydiga mål i skolan på rimliga grunder. Skolans 
övergripande mål kanske inte kan förstås som entydigt nedbrytningsbara. Enligt 
Rombach (1991) kan man ställa sig skeptisk till målnedbrytningsstrategin vad 
gäller offentlig verksamhet så som skolan, eftersom preciserade mål inte 
nödvändigtvis motsvarar generella mål. Särskilt inte om de senare erbjuder olika 
tolkningsmöjligheter. Vad innebär det exempelvis att skolarbetet skall vila på 
demokratisk grund och gemensamma värden i målnedbrytningstermer av 
målrationellt slag? Går det att skapa entydiga mått på förväntade resultat vad 
gäller bemötande i skolors vardag vilande på medmänsklighet, omtanke och 
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respekt (Utbildningsdepartementet, 1998)? Regeringen ger vissa anvisningar till 
hur detta kan ske genom årliga kvalitetsredovisningar grundade på ”enhetliga 
resultatmått”, och föreslår att Skolverket utarbetar sådana mått som både 
kontroll av och stöd för lokal skolverksamhet: 
 

Skolverket bör därför ges i uppdrag att utveckla sådana resultatmått för förskolan, 
skolan och vuxenutbildningen. Dessa bör stödja kvalitetsarbetet både i skolan och i 
kommunen genom att fungera som kvalitetsindikatorer samtidigt som de underlättar 
jämförelser mellan skolor, mellan kommuner och på nationell nivå. Ambitionen bör 
vara att resultatmåtten sammantaget skall spegla verksamheternas hela uppdrag, dvs. 
målen i läroplanerna och för skolan även kursplanerna. Strävan bör vara att även de 
övergripande målen skall kunna omfattas, t.ex. faktorer som trygghet, trivsel, 
arbetsmiljö och skolmåltider samt inflytande för barn, elever och vuxna. Utöver 
resultatmått som baseras på prov eller annan dokumentation bör därför övervägas mått 
även av annan karaktär baserade på enkäter, som t.ex. attitydundersökningar, 
självvärderingar samt kollegiala bedömningar m.m. (Skrivelse, 2001/02:188 s. 24) 

 
När Skolverket ges uppgiften att formulera kvalitetsindikatorer som skall täcka 
hela skolans uppdrag, ”utöver resultatmått som baseras på prov eller annan 
dokumentation”, och som skolorna sedan förväntas använda sig av kan detta 
förstås som en signal till skolorna om att utveckling går till på ett målrationellt 
sätt oavsett innehållet i uppdraget.  
 
Ett tredje problem är att det i en målrationell utgångspunkt ligger att hantera 
omgivningen som medel och betingelser oavsett om det handlar om människor 
eller inte (Habermas, 1981/1984b). Skolutveckling med målrationella förtecken 
skulle således kunna innebära att elever betraktas som objekt som skall 
manipuleras utifrån bestämda lokalt utarbetade mått och åtgärder med det 
statliga uppdraget som målmall. Ett viktigt skäl till att tänka på ett annat sätt om 
skolans uppdrag har annars varit att möta annorlunda barn och ungdomar som 
inte passivt och underdånigt fogar sig till vuxenvärldens beskrivningar om hur 
man skall vara och hur man skall förstå den värld man lever i (SOU, 1992:94, 
1999:93). I sådana sammanhang träder inte eleverna fram som objekt utan som 
subjekt delaktiga i utvecklingen av skolans vardag tillsammans med lärare, 
annan personal och andra berörda.   
 
Målrationellt handlande kan visserligen vara en del i skolan men måhända är det 
av sekundärt slag om skolorna skall leva upp till de mer övergripande 
formuleringarna i skolans uppdrag? Dessa formuleringar visar en värdegrund 
där människor uppfattas som mål i sig och inte som medel 
(Utbildningsdepartementet, 1998). En sådan uppfattning förutsätter en annan 
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typ av inställning till skolutveckling där människor istället handlar kommunikativt 
(Habermas, 1981/1984b).   
 
När människor handlar kommunikativt eftersträvas samförstånd som 
orientering i olika frågor. Förutsättningarna för ett samförstånd som kan anses 
giltigt är att de som är involverade i och berörda av det eftersträvade 
samförståndet erkänner varandra som lika berättigade att delta. Deltagandet 
innebär närmare ett intersubjektivt erkännande för varandras rätt att ha en åsikt 
om det som behandlas men också en skyldighet att argumentera för åsiktens 
giltighet samt en öppenhet att ändra åsikt på grundval av en starkare 
argumentation (Habermas, 1981/1984b). Sett i ljuset av skolans verksamhet 
utgör kommunikativt handlande en annan grund än den målrationella för 
hanteringen av sitt uppdrag. Istället för att utgå från mål, bryta ned dem i delar 
och sedan säkerställa att dessa delar hanteras ändamålsenligt var för sig, handlar 
det om att utgå från de situationer i vardagen som det råder oenighet om och 
som upplevs som problematiska. I en kommunikativ hantering av detta handlar 
det mer om att förstå vilka delar det är som gör olika situationer svårhanterliga, 
hur dessa delar kan förstås i relation till varandra och i ett större sammanhang. 
Med ett sådant synsätt söks kunskap om det som upplevs problematiskt för att 
kunna hantera detta. Det är i grunden ett annat sätt att möta mångfalden i 
vardagen varför också det uppdrag som skolan har att förhålla sig till ses i ett 
annat ljus (Scherp, 2002). Uttalanden om en så kallad ”deltagande målstyrning” 
(SOU, 1992:94) ligger mer i linje med detta. Deltagandet betyder att den lokala 
nivån erbjuds utrymme att vara delaktig i tolkningar av vad det skolpolitiska 
uppdraget betyder. Mot bakgrund av lokala förhållanden kan formuleringar i 
uppdraget ges olika mening. Detta förutsätter att formuleringarna är utformade 
på ett sådant sätt att de ger utrymme för den lokala nivån att skapa mer av 
vägledande helhetsbilder för vad som skall åstadkommas i vardagen. Det rör sig 
om ett gemensamt meningsskapande som inkluderar alla i skolan och i detta 
arbete utvecklas olika individer till att vara en del av en meningsbärande 
gemenskap likväl som gemenskapen utvecklas på grundval av individuell 
utveckling (Scherp, 2003a). Kan denna ansats visavi uppdraget måhända ligga 
närmare den bild av hög kvalitet som regeringen beskriver som en vitaliserad 
utvecklingskraft i skolorna vägledd av vida tolkningar som inramning av ett 
tillvaratagande av den lokala friheten?  
 
1.2 Kontextualisering av problemet 
De intuitiva undringarna om dubbeltydiga skolpolitiska signaler om 
skolutveckling har fått en viss grund i och med problematiseringen ovan. 
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Signalerna tycks inte vara något unikt för försöket utan timplan, utan verkar 
bottna i en mer omfattande skolpolitisk förändring. Dubbeltydigheten i de 
signaler som följer på denna förändring verkar kunna synliggöras och 
problematiseras på ett fruktbart sätt med hjälp av begreppen målrationellt 
respektive kommunikativt handlande. Men är den skolpolitiska förändringen 
unik i sig? Och vad skulle det kunna innebära att i mer vid mening förstå 
dubbeltydigheten i signalerna om skolutveckling med hjälp av målrationellt och 
kommunikativt handlande? 
 
Den första frågan kan behandlas utan en mer bindande koppling till de båda 
handlingsbegreppen. Den handlar ju mer om att belysa problemets vidare 
giltighet än att ange ett visst perspektiv på det. Rothsteins (2002) resonemang 
om den svenska välfärdstatens problem5 är ett sätt att ta sig an en sådan 
prövning.6 Han menar att skolpolitiska frågor kan förstås i interventionistiska 
termer vad avser syfte och dynamiska termer vad avser förutsättningar. Denna 
inramning knyter an till de signaler om skolutveckling som följer på betoning av 
decentralisering och övergripande mål.  
 
Rothstein beskriver att ett interventionistiskt syfte kräver en precis träffbild. 
Det är riktat mot den enskilde. För skolans del gäller detta eleven och dennes 
möjligheter att med skolans hjälp arbeta med frågor om vad han eller hon vill 
med sitt liv och utveckla ansvarfulla förmågor i enlighet med detta.7 Syftet skall 
emellertid förverkligas under dynamiska förhållanden där det ofta råder stor 
osäkerhet om vad som fungerar och inte fungerar från fall till fall. En precis 
träffbild i den konkreta handlingssituationen förutsätter därför allmänt hållna 
formuleringar om vad som skall åstadkommas och på vilka grunder detta skall 
ske. Detta kan således utgöra en förklaring till vad som ligger bakom betydelsen 
av en stor handlingsfrihet i skolans vardag sett ur ett skolpolitiskt perspektiv.8  
 
Rothstein berör också frågor som går att relatera till den skolpolitiska 
förändringen mot resultat, måluppfyllelse och kontroll. En politik utformad 
utifrån den interventionistiska dynamiska principen ökar risken för ansvarsflykt. 
Det kan bli svårt att utkräva ansvar när handlingsfriheten inom vilket de 
politiska besluten avses förverkligas är stor, vilket motiverar frågor om kontroll. 
Det är dock inte först och främst i den här meningen som kontroll berörts 
ovan. Regeringen framställer också kontroll som ett sätt att angripa frågor om 
lokal utveckling. Satt i relation till målrationellt handlande finner jag inget stöd 
hos Rothstein för denna strategi. Istället karaktäriserar han skolan som en 
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verksamhet ställd inför varierande uppgifter utan hjälp av tillförlitliga 
standardiserade handlingstekniker. Utveckling i skolan handlar således mycket 
om kunskapsbildning framvuxen ur lokala situationer (Rothstein, 2002). 
Relationen till vetenskapen i hanteringen av vardagsarbetet kan snarare erbjuda 
vägledande perspektiv än konkreta handlingstekniker av standardiserat slag.9 
Detta sätt att resonera har likheter med illustreringen av en kommunikativt 
grundad skolutveckling. 
 
När det gäller frågan att i mer vid mening förstå dubbeltydiga signaler om 
skolutveckling utifrån begreppen målrationellt och kommunikativt handlande 
måste man dock lägga Rothsteins resonemang om välfärdsstatens problem där 
skolan som policyområde har en plats åt sidan. Resonemanget vilar nämligen 
inte på målrationellt och kommunikativt handlande som grundbegrepp.  
 
Så som jag introducerat begreppen kan målrationellt handlande utgöra en 
princip för skolutveckling som går att knyta till kontroll av decentraliseringens 
följder medan kommunikativt handlande kan utgöra en princip knuten till 
decentralisering. Jag har tidigare antytt att det senare ligger i linje med 
övergripande formuleringar i skolans uppdrag medan det förra gör dem mindre 
synliga. Mot denna bakgrund går det att ställa frågan om inte regeringens 
aviserade förändring i riktning mot kontroll kan medföra begränsningar i den 
lokala hanteringen av uppdraget. Ett uppdrag som ger större möjligheter med 
en skolpolitik som betonar decentralisering och lokal frihet.  
 
Frågan om kommunikativt handlande som förenligt med skoluppdragets 
allmänt hållna formuleringar leder i riktning mot ett visst perspektiv på skolans 
demokratiska uppdrag. Formuleringarna är uttryck för mer grundläggande 
formuleringar om demokratiska villkor för vårt samhälle.10 Den koppling som 
härmed kan introduceras mellan kommunikativt grundad skolutveckling och ett 
tillmötesgående av skolans demokratiska uppdrag kan i ett vidare perspektiv 
relateras till hur Habermas använder kommunikativt handlande som centralt 
begrepp för demokratisering i moderna samhällen (Habermas, 1995a).11 Han 
menar att demokratiseringen hotas av att människors förmåga och vilja till 
kommunikativt handlande urholkas. Detta sker genom att en systembunden 
funktionell rationalitet breder ut sig i samhället inom vilket målrationellt 
handlande dominerar. För att stävja denna utbredning krävs en återvitaliserad 
politisk kultur där kommunikativt handlande kan göra sig gällande i en politisk 
offentlighet. Ur denna offentlighet kan opinion om gemensamma 
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angelägenheter formeras som grund för parlamentarisk viljebildning och statligt 
beslutsförverkligande. Det går att tolka Habermas som att vi i vår samtid står 
inför ett vägskäl i denna fråga.  
 
Habermas (2000) beskriver 1900-talets politiska utveckling i västdemokratierna 
som en slags politisk tillslutningsprocess av välfärdsstatlig typ – och då särskilt 
med avseende på de tre decennier som följde efter andra världskriget. Statens 
ingripande i samhället blev i allt mer omfattande grad präglad av en offensiv 
ekonomisk fördelningspolitik med socialpolitiska syften. Men denna tillslutning 
kom under press i och med oljekrisen på 70-talet. Sedan dess har pressen 
fortsatt främst som ett resultat av en differentierad globalisering med 
ekonomiska förändringar som starkaste drivkraft. Detta innebär att vi idag står 
inför en politisk öppning, enligt Habermas. Här ser han ett alternativ till 
nyliberala, nykonservativa, socialreformistiska och postmoderna riktningar i det 
att öppningen istället skulle kunna gynna den politiska offentlighetens 
kommunikativa handlande. De tre tidigare riktningarna ser han som redan 
prövade och menar att de av goda skäl kan ifrågasättas som helhetslösningar.12 
Den senare riktningen, den postmoderna, kan visserligen fungera som negativ 
kritik visavi de övriga men erbjuder inte någon egen positiv riktning som 
övertygar, menar Habermas.13 Sett i ljuset av skolpolitiska signaler om 
skolutveckling skulle man kunna tänka sig att decentralisering och övergripande 
mål är en del av den politiska öppningen där skolutveckling grundad i 
kommunikativt handlande skulle kunna utgöra ett bidrag till den politiska 
offentlighetens vitalisering. Måhända kan då förändringen mot kontroll av 
decentraliseringens följder och en målrationellt grundad skolutveckling ses som 
en tillslutning.  
 
1.3 Syfte 
Problematiseringen och kontextualiseringen ovan utgör grund för 
undersökningen. Upprinnelsen till problematiseringen har varit att skolledare 
uppmärksammat dubbeltydiga signaler om skolutveckling från skolpolitiken 
som de menar försvårar utvecklingsarbetet i skolan. Jag har knutit 
dubbeltydigheten till ett förändrat fokus med avseende på den statliga 
styrningen av skolan. Denna förändring indikerar en förändring av 
handlingslogik bakom skolutveckling som gör de dubbeltydiga signalerna 
begripliga. Min undersökning kommer att handla om skolpolitisk styrning och 
skolutveckling, om erfarenheter av skolutveckling i skolpraktiken, och om 
skolutveckling när skolpraktiken möter skolpolitiken där begreppen 
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målrationellt och kommunikativt handlande skall användas för att tolka 
empirin. Men vilken empiri handlar det om mer konkret? Det är dags att 
återvända till det skolpolitiska beslut som gjorde det möjligt för mig att få ta del 
av skolledares uppmärksammande av dubbeltydiga signaler om skolutveckling, 
nämligen regeringens beslut om försöket utan timplan. 
 
Skolpolitiken berör givetvis många frågor utöver timplanefrågan. Men 
timplanens vara eller icke och försöket knutet till denna fråga tycks kunna 
lämpa sig väl för att exemplifiera och nyansera skolpolitiska signaler om 
skolutveckling. Förutom att timplanefrågan är samtida med den behandlade 
problematiken och på så vis äger tidsmässig relevans för en närmare 
undersökning finns det andra skäl som gör den relevant. Timplanen har haft en 
framträdande plats i den tidigare centralistiska regelstyrningen (Johansson & 
Johansson, 1994). På så vis kan den ses som något av en kvarleva från ett annat 
styrsystem. Att slopa timplanen på det sätt som sker i försöket skulle innebära 
ytterligare ett steg i riktning mot decentralisering. Åtgärden ligger i linje med ett 
ökat utrymme för lokala handlingsmöjligheter inom mindre preciserade ramar. 
  
Den beskrivna förändringen ovan passar väl in i Rothsteins karaktärisering av 
utbildning som policyområde. Men om beslutet beskrivs i ljuset av en starkare 
tonvikt på kontroll av det lokala friutrymmet är det inte lika uppenbart att man 
kan se det som ett led i en förstärkt decentralisering. Försöket handlar ju inte 
endast om huruvida timplanen kan tas bort utan, som tidigare nämnts, också 
om ett avskaffande medför behov av att justera den nationella styrningen av 
skolan i övrigt. Ett avskaffande av timplanen kan istället vara ett led i att, med 
andra styrmedel, kontrollmässigt förstärka uppmärksamheten på de lokala 
resultatens anknytning till statliga mål. Häri ligger frågan om målrationellt 
respektive kommunikativt handlande som grund för skolutveckling inbäddad 
eftersom kontroll väcker associationer till det förra och decentralisering tycks 
öppna för det senare. En närmare undersökning av försöket utan timplan är 
därför en väg att gå för att empiriskt belysa skolpolitiska signaler om 
skolutveckling och vilka grunder dessa vilar på. Ett första syfte är således …  
 
… att beskriva och tolka skolpolitiken bakom beslutet om försöket utan timplan som grund 
för att belysa politiska signaler om skolutveckling i dagens styrsystem.  
 
Eftersom försöket gör det möjligt att ta del av skolpraktikens erfarenheter av 
detsamma kan detta sättas i relation till vad som kommer fram om de 



 20

skolpolitiska signalerna. De utsagor från skolledare som jag samlat in i samband 
med timplanundersökningen kan användas i detta syfte. Förutom den 
dubbeltydighet som uppmärksammats om skolutveckling och som skulle vara 
relevant att belysa i sammanhanget finns det anledning att ta fasta på en mer 
allmän bild som blivit synlig i och med projektet. Som tidigare framgått 
tecknades i projektets forskningsplan en bakgrund till timplanens betydelse för 
upprätthållande av traditioner i skolan och hur ett slopande skulle kunna bidra 
till viss uppluckring av dessa. Den mer allmänna bilden som träder fram i 
skolledarnas redogörelser handlar just om tradition och alternativ till tradition 
(Kristiansson, 2005b). Frågan är vad denna bild för med sig vad gäller 
målrationellt och kommunikativt handlande som grund för skolutveckling? 
Undersökningens andra syfte är att…  
 
… utifrån skolledares redogörelser, beskriva och tolka skolpraktiken i samband med 
försöket utan timplan som grund för att belysa skolutveckling och relatera denna belysning till 
belysningen av de skolpolitiska signalerna om skolutveckling.  
 
I kontextualiseringen av problemet i förra avsnittet argumenterade jag för att en 
förändring från centralistisk regelstyrning till decentralisering kan förstås som 
en del i den öppning som, enligt Habermas, följer av välfärdsstatens kris. I 
denna öppning ser han en möjlighet för en revitalisering av den politiska 
offentligheten och härigenom en starkare demokratisering av dagens samhälle. 
Min tanke är att den empiriska belysningen av skolutveckling som ligger i mina 
två syften skall ligga till grund för ett mer övergripande syfte med avhandlingen, 
nämligen att…  
 
… med hjälp av Habermas samhällsteori belysa handlingsmässiga grunder för skolutveckling 
och hur dessa kan bidra till en vital politisk offentlighet i Sverige idag.  
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2. Teoretisk grund 
 
I tolkningen av de till försöket utan timplan knutna skolpolitiska signalerna om 
och erfarenheterna av skolutveckling från skolpraktiken kommer begreppen 
målrationellt och kommunikativt handlande att användas. Dessa båda begrepp 
är centrala i teorin om kommunikativt handlande så som den utarbetats av 
Habermas (1981/1984b, 1981/1989). Hans teori kan ses som ett försök till 
rekonstruktion av tidigare teorier om det moderna västerländska samhället. Den 
gör tämligen omfattande anspråk på att såväl beskriva som förklara dess 
uppkomst, förändring och framtidsutsikter. I detta anspråk ligger ett primärt 
syfte i att kritiskt kunna klarlägga moderna missförhållanden, vad de beror på 
och inte minst ange en grund för hantering av dem till det bättre.  
  
I vår tid möts ofta samhällsteorier med anspråk av detta omfattande slag av 
skepsis. Inte sällan uppfattas de som allt för komplicerade och samtidigt allt för 
tillrättaläggande. Teorin om kommunikativt handlande har inte undgått sådan 
kritik. Uppbyggnaden av begreppsapparaten är komplex och vissa delar 
framstår som mer genomarbetade än andra särskilt vad avser relationen mellan 
olika begrepp.1 Förutom diskussion om oklarheter i begreppsapparaten har 
kritiken framförallt pekat på en idealistisk framtoning i teorin innefattande en 
elitistisk underton. Den grund för hantering av missförhållanden till det bättre 
som anges i teorin förutsätter människor med förmågor och inställning som 
några menar vara orealistiskt att förvänta sig (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Mitt förhållande till teorin grundar sig inte i att jag är fullt förtrogen med den 
och alla dess delar. Trots detta finns det flera skäl till att jag finner viktiga delar i 
den vara lämpliga för angripandet av mitt problem. Begreppen målrationellt och 
kommunikativt handlande utgör två sådana delar. På vilket sätt dessa begrepp 
sedan kan förstås inom ramen för Habermas perspektiv på det moderna 
samhällets nutida problem är också av intresse för angripandet av problemet. 
 
Nedan skall jag presentera de båda begreppen. Därefter sätts de in i Habermas 
teoretisering av det moderna samhället som en bakgrund till den tonvikt han 
lägger på rätt och politik som ett viktigt område för hantering av samtidens 
samhällsproblem. Tanken är att denna redogörelse skall kunna utgöra en 
fruktbar grund att visa teorins relevans för undersökningen för att sedan 
närmare precisera forskningsfrågor. 
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2.1 Målrationellt handlande 
Habermas teori utgår från att samhället reproduceras genom att vi rör oss i det 
sociala rummet med två olika typer av rationell inställning. Å ena sidan handlar 
vi målrationellt. Detta medför en objektorienterad inställning till omvärlden där 
omgivningen betraktas som medel för att uppnå framgång vad avser egna 
uppsatta mål. Rör det sig om fysiska föremål agerar vi instrumentellt. Rör det 
sig om andra människors handlingsviljor agerar vi strategiskt: 
 

Den framgångsorienterade inställningen isolerar den handlande från andra aktörer, som 
han finner i sin omvärld; för honom är motspelarens handlingar, liksom de övriga 
situationsbeståndsdelarna, enbart medel och hinder för förverkligandet av den egna 
handlingsplanen; de sociala objekten skiljer sig i detta avseende inte från de fysiska. 
(Habermas, 1995b s. 114-115) 

 
Framgången i det målrationella handlandet bedöms utifrån de konsekvenser 
som handlandet resulterar i för egna målsättningar. Huruvida egen framgång 
leder till negativa konsekvenser för andras målsättningar och intressen är 
underordnat. Om den sociala världen betraktas utifrån enbart målrationellt 
handlande ser vi den som uteslutande instrumentellt ordnad. Människor möts 
som motståndare i en konkurrens om pengar och makt: 
 

I den utsträckning som interpersonella relationer mellan framgångsorienterat handlande 
subjekt enbart regleras genom utbyte och makt utgör samhället en instrumentell ordning. 
Denna specialiserar handlingsorienteringarna på konkurrens om pengar och makt och 
koordinerar besluten via marknads- och herraväldesrelationer. Sådana rent ekonomiska 
eller rent maktpolitiska ordningar kallas instrumentella eftersom de utvecklas ur 
interpersonella relationer i vilka interaktionsdeltagarna instrumentaliserar varandra som 
medel för egen framgång. (Habermas, 1995b s. 116) 

 
2.2 Begränsningar i ett målrationellt handlande 
Det är vanligt förekommande att studera social interaktion uteslutande ur ett 
målrationellt perspektiv (Eriksen & Weigård, 2000). Detta bygger på 
uppfattningen om att det endast är målrationella handlingar som kan angripas 
objektivt då de tillskrivs uppfylla rationella kriterier fullt ut:2 
 

[Weber] anser att endast mål-medel-relationen i ett teleologiskt uppfattat monologiskt 
handlande är rationaliseringsdugligt. Om man ansluter sig till detta perspektiv är den 
enda handlingsaspekt som är tillgänglig för objektiv bedömning den observerbara 
framgången hos ett kausalt effektivt ingrepp i en existerande situation och sanningen hos 
de empiriska utsagorna som ligger till grund för handlingsplanen, dvs. den subjektiva 
uppfattningen om en målrationell organisation av medel. (Habermas, 1995b s. 98) 

 
Men vissa menar att de målrationella modellerna är för snävt utformade och på 
så vis inte tar hänsyn till avgörande delar av den sociala tillvaron: 
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Samordning av handlande kan inte reduceras till de fall där aktörerna förhåller sig till 
varandra som strategiska motståndare i ett spel om individuella resultat. Sådana spel 
måste nämligen spelas inom sociala ramar som inte själva kan förklaras som produkter 
av strategiska spel, utan tvärtom måste betraktas som symboliska konstruktioner som 
skapats genom språklig förmedlad, kommunikativ interaktion. Exempel på sådana 
konstruktioner är vissa formella och informella institutioner, lagar, regler, normer och 
konventioner. Förutsättningarna för dessa är att aktörerna förmår komma fram till en 
gemensam förståelse av förhållanden i den sociala verkligheten. Detta medför att de olika 
deltagarna inte ser på varandra som motståndare utan som medspelare som är inställda 
på att uppnå ett gemensamt mål. (Eriksen & Weigård, 2000 s. 40) 

 
Så å andra sidan, och vid sidan av målrationellt handlande, fungerar 
kommunikativt handlande som samordnande princip, inte resultatinriktat med 
de egna målen för ögonen, utan samförståndsinriktat där egna mål underordnas 
formerandet av gemensamma mål.  
 
2.3 Kommunikativt handlande 
En nyckel till att förstå vad kommunikativt handlande innebär ligger i ett 
resonemang om samordning som något outtalat och för givet taget, hur olika 
delar av denna kan bli till uttalade problematiska frågor och vad det innebära att 
lösa detta kommunikativt. Mer principiellt uttrycker sig Habermas så här om 
det outtalade och för givet tagna: 
 

I nätverket av etablerade praktiker utgör implicita giltighetsanspråk som accepteras mot 
en bred bakgrund av intersubjektivt delade övertygelser så att säga spåren för de 
vissheter som styr handlandet. (Habermas, 2004 s. 117)  

 
Men så händer olika saker i vardagen som gör att vi ifrågasätter giltigheten i de 
föreställningar som vi tidigare förutsatt att vi delat. Vi övergår från ett naivt 
tillstånd av handlingsvisshet till ett reflexivt tvivlande tillstånd och hanteringen 
av detta: 
 

[R]ubbade handlingsvissheter förvandlas på den argumentativa nivån till kontroversiella 
giltighetsanspråk för hypotetiska utsagor; dessa kommer att prövas diskursivt och i 
förekommande fall infrias så att de accepterade sanningarna kan återvända till 
handlingskontexten; därmed blir det möjligt att återskapa (i förekommande fall andra) 
handlingsvissheter som stödjer sig på det som oproblematiskt betraktas-som-sant. 
(Habermas, 2004 s. 117) 

 
Kärnan i att förstå kommunikativt handlande ligger i förståelsen av dess 
rationella potential till samordning. Outtalad och förgivet tagen kommunikativ 
samordning bär hela tiden på anspråk om världen som kan prövas diskursivt. I 
en sådan prövning ligger förmågan att filtrera bort orimligheter som gör att 
världen kan förstås på ett mer rimligt, om än alltid potentiellt fallibelt, sätt. 
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Kommunikativt handlande inbegriper således en ständig pendling mellan 
outtalat förgivet tagande och diskursiv prövning av olika anspråk som dessa 
vilar på. Det är i denna pendling som det kommunikativa handlandet bidrar till 
en mer rimlig bild av världen över tid på vilket samordning vilar sida vid sida 
med den målrationellt grundade samordningen. Utdraget ovan berör anspråk på 
sanning. Men orientering kring sanningsanspråk utgör bara en aspekt av 
kommunikativt handlande. Frågor om vad som anses vara riktigt och rätt kan 
också vara kontroversiella och prövas diskursivt. Till viss del gäller detta även 
för självpresentation men då är den diskursiva prövningen också beroende av 
att den som någon ger sig ut för att vara i interaktion med andra bedöms på 
grundval av dens handlande. Habermas menar att kommunikativ handling kan 
renodlas utifrån dessa tre orienteringar – dvs. orienteringar mot att nå 
samförstånd om vad som är sant, respektive riktigt och rätt, samt 
sanningsenligt. Den vardagliga interaktionen inbegriper alla tre aspekterna men 
någon av dem dominerar i varje situation (Habermas, 1995c).  
 
Detta andra sätt att förstå social handling når bortom att man endast förhåller 
sig till omvärlden som betingelser för sitt eget intresse. Vi förhåller oss inte till 
världen enbart som om den vore en instrumentell ordning, utan vi ser den 
också som en ömsesidigt motiverad och överenskommen ordning. I själva 
verket kan den målrationella inställningen vara ett skäl till att vad som tidigare 
tagits för givet granskas kritiskt. Oklarheter görs inte endast till tema för att 
försöka reda ut missuppfattningar i världen. En avgörande poäng med att också 
förstå handling som kommunikativ är att försöka ta itu med frågor om i vilka 
situationer målrationellt handlande kan rättfärdigas och i vilka situationer det 
istället är oberättigat att handla målrationellt (Reese-Schäfer, 1995). Det är i den 
här meningen teorin gör anspråk på att kritiskt kunna klarlägga moderna 
missförhållanden, vad de beror på och ange en grund för hantering av dem till 
det bättre. 
 
2.4 En handlingsteori om det moderna samhället 
Att också uppfatta interaktion som kommunikativt grundad klargör 
handlingsmönster som bygger på ömsesidiga överenskommelser om hur 
världen kan förstås. Utan skapande och återskapande av sådana 
överenskommelser vilar interaktion på bräckliga grunder och riskerar att leda till 
att handla om den starkes förtryck av den svage i en osäker värld för alla. 
Kommunikativt handlande äger härmed ett normativt syfte. Det bör balansera 
och tämja den målrationella inställningen om samhället skall utvecklas 
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gynnsamt.3 Habermas tes är att den moderna samhällsformen har kommit att 
följa ett spår som undergräver förutsättningarna för kommunikativt handlande. 
Att utvecklingen lett in på detta spår är emellertid inte ofrånkomligt. Därför 
menar han att det går att upprätta en bättre balans där kommunikativt 
handlande gör sig mer gällande. Målrationellt och kommunikativt handlande är 
på så vis starkt knutet till Habermas bild av det moderna samhällets utveckling. 
Jag skall sammanfatta huvuddragen i denna bild.4  Därefter kommer jag att 
försöka sammanfatta Habermas syn på nutida samhällsproblem utifrån hans 
resonemang om rätt och politik till vilken de innan presenterade huvuddragen 
kan tjäna som bakgrund.  
 
2.4.1 Huvuddragen i teorin 
Hittills har jag koncentrerat mig på att försöka reda ut och beskriva begreppen 
målrationellt och kommunikativt handlande. I denna behandling har 
begreppens båda kontexter antytts i form av två ordningar – en instrumentell 
och en ömsesidigt motiverad ordning av överenskommelser. En mer 
begreppsligt grundlig kontextualisering ger Habermas genom att knyta 
kommunikativt handlande och en ömsesidigt motiverad ordning ytterst till 
begreppet livsvärld samt målrationellt handlande och instrumentell ordning 
ytterst till begreppet system. Det som utmärker det moderna samhället och som 
skiljer det från andra och tidigare samhällsformer är att det moderna samhällets 
samordning är beroende av både livsvärlden och system(världen). Andra och 
tidigare samhällsformers integration sker enbart inom livsvärldens horisont 
grundad i traditionella, religiösa och mytiska förgivettaganden. Jag skall inte gå 
närmare in på Habermas motivering av dessa antaganden,5 utan istället 
överskådligt redogöra för samordning i relation till dels livsvärld, dels system 
samt relationen dem emellan och hur detta skapar problem i vår samtid. 
 
Livsvärlden utgör den bakgrund av kulturellt vetande och språkligt grundade 
överenskommelser som vi människor delar och använder oss av i vår vardagliga 
interaktion. Den upprätthålls ytterst av vår förmåga att handla kommunikativt. 
Idag ställs högre krav på denna förmåga än vad som var fallet när livsvärlden 
var odelad och upprätthölls av traditionella, religiösa och metafysiska 
förgivettaganden manifesterat i rituella handlingsmönster. Vår samtida livsvärld 
är istället strukturellt uppdelad i kultur, samhälle och personlighet som skapas 
och återskapas på profana grunder knutna till frågor om sanning, vad som är 
riktigt och rätt samt sanningsenligt. När dessa frågor inte tas för givna 
problematiseras de inom tre olika diskurser – en teoretisk, praktisk och estetisk-
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expressiv diskurs – som över tid blivit allt mer beroende av expertis. För att det 
kommunikativa skapandet och återskapandet av livsvärlden skall fungera är det 
dels viktigt att ingen av dessa diskurser dominerar över någon annan. De 
behöver relateras och övervägas visavi varandra. Dels är det viktigt att 
expertisen kommunicerar med det breda samhällslagret så att diskurserna inte 
blir exklusiva utan kan föras på bred front. Likväl räcker inte detta sammantaget 
för att hålla samman komplexa moderna samhällen, menar Habermas. Det 
kommunikativa handlandet är inte tillräckligt direkt handlingsmotiverande när 
inte längre tradition, religion och metafysik fungerar som ritualiserande kraft. 
Interaktionen i livsvärlden behöver avlastning så att människor inte ständigt 
behöver ställas inför kravet att motivera sina handlingar diskursivt. Samordning 
inom system(världens) ram fyller denna avlastande funktion. 
 
Habermas delar in system i två huvudsakliga delsystem – det ekonomiska och 
det politiskt-adminsitrativa systemet. Dessa två system är sprungna ur 
livsvärldens profanisering och kommunikativa rationalisering.6 Över tid har de 
frikopplats allt mer från livsvärlden och idag är de självstyrande och kan bäst 
förstås systemteoretiskt. Det är inte den språkliga interaktionens och 
människors förståelseinriktade intentioner som utgör samordnande princip. Det 
är faktiskt inte heller människors strategiska intentioner som är ytterst 
samordnande som man kanske skulle kunna tro. I den meningen är tidigare tal 
om instrumentell ordning något missvisande. Istället är det systemens 
funktionella logik som upprätthåller de två delsystemen. Samordning inom 
systemen sker med utgångspunkt i handlingars konsekvenser och dessa kan 
vara något annat än vad de handlande kan ha avsett. Den funktionella 
hanteringen av konsekvenser sker mot bakgrund av systemens överlevnad som 
yttersta mål där medierna makt respektive pengar tar över språkets 
koordinerande funktion. När människor interagerar inom de båda systemen 
styrs de således av penning- och maktmediet och det är i den meningen som 
Habermas menar att hans beskrivning av målrationellt handlande ytterst skall 
förstås. Så även om medierna pengar och makt tillåter målrationellt handlande 
där omgivningen från den enskilde betraktas som medel och betingelser för 
egen framgång kan inte detta handlade förklara systemens överlevnad. Istället 
reglerar systemen sig själva på överindividuell nivå genom medierna pengar 
respektive makt i en strävan mot jämvikt visavi omgivningen. Denna strävan 
kräver emellertid en fortgående inre komplexitetsstegring varje gång som 
systemen hamnar i ett läge av ojämvikt. Så länge denna komplexitetsstegring 
håller sig inom systemens verksamhetsfält fyller de en viktig funktion för att 
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samhället skall kunna hållas samman. Systemen sörjer för samhällets materiella 
försörjning på ett sätt som, enligt Habermas är mer effektivt än om det skulle 
vila på livsvärldens kommunikativa rationalitet.  
 
Både den kommunikativt rationaliserade livsvärlden och den funktionellt 
rationaliserade systemvärlden är utmärkande och nödvändig för det moderna 
samhällets samordning, menar Habermas. Problem uppstår när relationen 
mellan livsvärld och system inte fungerar. Habermas samtidsdiagnos är att 
systemintegrationen inte längre sker inom den ram som den är anpassad till att 
ske. Dess överlevnad sker genom att livnära sig på livsvärldens kommunikativa 
integration. På så vis störs inte endast livsvärldens reproduktion utan systemen 
håller också på att utarma de grundvalar som deras egen överlevnad ytterst är 
beroende av. Att det kommit att bli på detta sätt har flera skäl enligt Habermas. 
Ett skäl är att livsvärlden har försvagats inifrån. Expertisen har tagit ett mer 
exkluderande fäste om de kommunikativa diskurserna och vänt sig inåt mot sig 
själva. Samtal mellan diskurserna har försvagats och vad som är mer allvarligt är 
att denna inåtvändhet i än högre grad gäller visavi samhällets breda lager vilket 
innebär en kommunikativ inre utarmning på bred front. Här råder också en 
slagsida där naturvetenskapen i kombination med teknisk utveckling varit alltför 
dominerande och gjort anspråk på integrativa uppgifter som den inte är lämpad 
för. Den sociala ingenjörskonstens dominans särskilt några årtionden efter 
andra världskriget är ett exempel på detta. Denna inre utarmning och obalans 
har bidragit till att den kommunikativa rationalitetens upprätthållande av 
livsvärlden haft problem att värja sig för systemvärldens ”kolonisering” så som 
Habermas uttrycker det. I mycket grova drag handlar det om en utveckling där 
ekonomin fri från den politiska och administrativa makten skapar problem i 
samhället genom materiell orättvisa och vad detta för med sig i termer av 
sociala missförhållanden. Lösningen har varit att låta det politiskt-administrativa 
systemet tämja penningmediet med maktmediet. Detta tämjande har visserligen 
mildrat materiella missförhållanden men då återigen på bekostnad av livsvärlden 
genom beroendeskap och frammanipulerad masslojalitet. Idag har vi en 
situation där ekonomin än en gång lösgjort sig från politiskt inflytande där 
starka krafter gör sig gällande att marknaden skall lösa samhällets problem när 
statens åtgärder visat sig mindre framgångsrika i längden. Habermas ser 
problemet i ett annat ljus. Varken statens eller marknadens systemlogik där 
människor förväntas agera målrationellt ger några nya idéer. Att flytta 
problemen mellan de båda systemen innebär bara en fortsatt utarmning av 
livsvärlden. Det är kommunikativt handlande och livsvärldens reproduktion 
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som behöver skyddas och ges ett starkare stöd. Hanteringen av dagens problem 
är en fråga för den politiska offentligheten fri från makt och pengar. Till stora 
delar handlar det om rätt och politik uppburen av en praktisk diskurs i en vital 
offentlighet beträdd av ansvarsfulla medborgare som både deltagare och publik.      
 
2.4.2 Teorins politiska dimension  
Habermas föreslår att vårt samhälles friskhet till avgörande del är beroende av 
en offentlig tvångsfri debatt i relation till den lagstiftande, verkställande och 
dömande makten.7 Han har försökt visa hur en sådan debatt ytterst vilande på 
ett rationellt resonerande och härigenom språkets makt har uppstått. Detta har 
skett genom att ”folket” har samlats för att kritiskt debattera den lagstiftande, 
verkställande och dömande makten, samtidigt som rätten att samlas för en fri 
debatt har institutionaliserats av de senare. Habermas har också försökt visa 
vilka villkor som måste råda för att en offentlig debatt skall anses utgöra legitim 
grund för lagstiftning, verkställande och dömande så att de senares 
maktutövande visavi samhällsmedlemmarna skall kunna åberopa legalitet på 
berättigade grunder. Detta kan kort beskrivas som ett försök till att klargöra ett 
internt samband mellan legitimitet och legalitet så att den kollektiva 
viljebildning som följer på en kollektiv opinionsbildning kan anses giltig ur 
diskursteoretisk demokratisk synvinkel. 
 
Idag föreligger inte dessa villkor enligt Habermas, eftersom de systembundna 
koordineringsmedierna har marginaliserat språkets makt och därigenom den 
rationella diskussionens samförståndsorienterade grund i det offentliga rummet. 
När han sedan söker efter motkrafter och livstecken för återupprättandet av 
den offentliga debatten vänder han blicken bort från redan etablerade 
mötesplatser: 
 

[O]rsaken till att vi nu är inne på en farlig väg är att vi i den kapitalistiska, industriella 
civilisationen har varit alltför ensidigt inriktad på tekniskt förnuft och materiell 
utveckling. Men detta är inget ofrånkomligt, utan en historisk kontingent tendens som 
kan vändas om vi förmår aktualisera den potential som ligger i de övriga aspekterna av 
livsvärldens rationalisering. Detta förutsätter ingripandet av politisk handling, och 
därvidlag förlitar [Habermas] sig inte på att något nytt ska komma från de etablerade 
politiska partier som dominerat den politiska scenen under hela 1900-talet. Habermas 
menar att de framtidsinriktade tendenserna kommer från de nya sociala rörelserna, som 
i varierande mån gjort sig gällande i västvärlden sedan 60-talet: miljörörelsen, 
fredsrörelsen, kvinnorörelsen, vissa religiösa rörelser osv. Gemensamt för dem är att de 
har varit mindre upptagna av de traditionella välfärdsstatliga frågorna om fördelning av 
materiella rikedomar och mer av värdefrågor som bara kan formuleras och besvaras 
med utgångspunkt i livsvärldens symboliska reproduktionsprocesser (Eriksen & 
Weigård, 2000 s. 132) […] Habermas menar nu att uppgiften är att uppföra en 
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demokratisk barriär mot pengarnas och byråkratins kolonisering av det civila samhället 
(Eriksen & Weigård, 2000 s. 228)   

 
Enligt citatet lyfter Habermas fram sociala rörelser som inte svärtats ned av 
systemlogiken utan snarare gör motstånd mot den och utmanar den utifrån 
kommunikativa utgångspunkter. Dessa rörelser kan i förlängningen inte endast 
utgöra ”barriärer mot” utan också öppna slussar till etablerade institutioner, så 
som företrädelsevis politiska partier och parlamentarisk viljebildning, och på så 
vis reformera dem så att kommunikativt grundad åsikts- och viljebildning får en 
större betydelse för politiskt fattade beslut. För Habermas tycks således 
grunden för ett friskare samhälle i stor utsträckning handla om att rikta 
uppmärksamheten mot opinionsbildning i kommunikativ anda där olika sociala 
rörelser är de initiativtagare som behöver ett kraftfullare stöd – ett stöd som 
ytterst garanteras av konstitutionellt grundade fri- och rättigheter.  
 
2.5 Att knyta teorin till undersökningen 
Teorin om kommunikativt handlande erbjuder ett perspektiv på samhället 
utifrån vilket olika delar av det kan undersökas och göras begripliga. Samtidigt 
saknar den ofta en direkt vägledning i det här avseendet (Eriksen & Weigård, 
2000). Ser man till det pedagogiska forskningsområdet och då närmare offentlig 
utbildning kan detta sägas vara fallet. Det betyder inte att Habermas helt 
undvikit området.  
 
Uppbyggnaden och motiveringen av hans teori knyter an till uppmärksammade 
namn inom pedagogisk teoribildning. Meads teori om socialisation och 
symboler som medium i social interaktion utgör en central grund för Habermas 
motivering av begreppet kommunikativt handlande (Eriksen & Weigård, 2000). 
Piagets teori om utvecklingsstadier och decentrering tillsammans med 
Kohlbergs moralutvecklingsteori är viktiga för Habermas motivering av det 
moderna samhällets utveckling i kombination med individers sociala 
utvecklingsmöjligheter (Habermas, 1976/1995). Fröbels argumentation för 
folkbildning som grund för en mer inkluderande demokratisering av diskursivt 
slag är också viktig för Habermas (1989/1995). Dessutom återtolkar han 
Humboldt i kontrast till Charles Taylor vad avser den språkliga 
intersubjektivitetens betydelse för samordning i och utveckling av samhället 
(Habermas, 1986/1995).  
 
Likväl är det svårt att finna några mer sammanhängande pedagogiska 
konsekvenser för offentlig utbildning som Habermas själv uttalat redogör för 
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på grundval av sin samhällsteori. För mig framstår hans vidareutveckling och 
korrigering av sitt projekt främst vara koncentrerad till rätt och politik med 
fokus på problematiken kring solidaritet och politisk offentlighet. Inom detta 
område är dock tilltron till människors lärprocesser central. I ett relativt sent 
arbete om samtida globaliseringstendenser och frågor om dess hantering finner 
vi exempel på denna tilltro. Habermas talar här om människors möjliga förmåga 
att orientera sig kring solidaritet av mer abstrakt slag än vad som är 
dominerande idag: 
 

Men det är just de högst artificiella villkoren för uppkomsten av ett nationellt 
medvetande som talar emot det defaitistiska antagandet att en medborgerlig solidaritet 
mellan främlingar bara är möjlig inom en nations gränser. Om denna form av kollektiv 
identitet är resultatet av ett betydelsefullt steg mot mer abstrakta identitetsformer, från 
ett lokalt och dynastiskt medvetande till ett nationellt och demokratiskt – varför skulle 
denna läroprocess inte kunna fortgå? (Habermas, 2000 s. 78-79)  

 
Trots svårigheten att finna mer sammanhängande och precisa konsekvenser för 
pedagogiska frågor kombinerat med offentlig utbildning i Habermas teori är ett 
centralt antagande i den här undersökningen att frågan om skolpolitiska 
dubbeltydiga signaler om skolutveckling kan hanteras med stöd i teorin. 
Ytterligare ett centralt antagande är att den svenska skolpolitiken anger 
öppningar som ligger i linje med teorin. Detta kommer att diskuteras nedan.  
 
2.5.1 Ger teorin stöd åt kommunikativt grundad skolutveckling? 
I det förra kapitlets avsnitt om kontextualisering av undersökningens problem 
antyddes att en kommunikativt grundad skolutveckling skulle kunna ses som en 
möjlighet att ta sig an skolans uppdrag som tycks ligga mer i linje med 
regeringens intentioner än vad som är fallet med en målrationellt grundad 
skolutveckling. En förutsättning att bygga vidare på detta ämne utifrån 
Habermas teori är dock att det går att motivera att teorin ger stöd åt den 
kommunikativa grundens företräde framför den målrationella. En sätt att 
behandla denna fråga är att börja med att utgå från en mer vid diskussion om 
offentlig verksamhet.  
 
Carleheden (1996) menar att Habermas ser statens uppgift som instrumentell 
givet att den politiska offentligheten legitimerat politiskt fattade beslut. Det är 
förutsättningarna för politiskt beslutsfattande som står i centrum för Habermas. 
Eriksson och Weigårds (2000) behandling av Habermas politiska teori 
problematiserar detta: 
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Man överlägger inte bara i offentligheten utan också inom det politiskt-administrativa 
systemet. Även här är det frågan om opinionsbildning och inte bara om beslutsfattande 
på grundval av etablerade ståndpunkter; även här finns ett behov av kommunikativ 
rationalitet. I viss utsträckning är Habermas öppen för detta genom att han ansluter sig 
till idén om parlamentariska deliberationer som en institutionaliserad diskurs: en stark 
offentlighet. Men för det första begränsar han detta till parlamentariska politiska 
församlingar, för det andra säger han föga om hur ramarna för en sådan interaktion kan 
utformas för att säkerställa rationella utfall. (s. 245-246)  

 
Vad författarna vill hävda är att även redan etablerade institutioner och 
praxisformer (inom det politiskt-administrativa systemet) ”kan konstrueras så 
att de ökar spelrummet för antingen det kommunikativa eller det instrumentella 
förnuftet (Eriksen & Weigård, 2000 s. 248).” Frågan är dock om inte deras 
invändning till viss del slår in redan öppna dörrar. Det tycks nämligen som om 
Habermas instrumentella inställning till statens uppgifter innefattar vissa 
förbehåll som når utöver parlamentariska deliberationer.8 Hans tal om 
kommunikativa slussar mellan den medborgerliga politiska offentligheten och 
deras tänkta företrädare inklusive förvaltning antyder detta: 
 

Idag är emellertid angelägenheter som är i behov av reglering av sådant slag att de inte 
längre ex ante kan regleras på ett tillräckligt bestämt och förbindligt sätt av den politiska 
lagstiftaren. I dessa fall tillfaller uppgiften att konkretisera och utveckla rätten de 
verkställande och rättskipande organen, vilket snarare fordrar diskurser om grunder än 
om tillämpning. De uppgifter som tillkommer denna sidolagstiftning nödvändiggör 
därför andra former av deltagande för att kunna genomföras på ett legitimt sätt. En viss 
grad av demokratisk viljebildning måste då sippra in i själva förvaltningen, och den 
rättsutvecklande rättskipningen måste rättfärdiga sig inför en intensifierad rättskritiks 
utvidgade forum. Så till vida räknar slussmodellen med en mer vittgående 
demokratisering än belägringsmodellen. (Habermas, 1994a s. 39) 

 
Förvaltning i termer av politiskt beslutsförverkligande tycks således inte förstås 
utifrån en renodlad byråkratisk synvinkel. Inte minst märks detta när Habermas 
vid olika tillfällen ändå nämner just utbildning. Det visar sig bland annat i 
”Between facts and norms” (Habermas, 1992/1997) då han tar upp utbildning i 
samband med reproduktionen av livsvärldens tre strukturella komponenter – 
kultur, samhälle och personlighet. Utbildning handlar då om kulturell 
reproduktion och social integration medan socialisation inte nämns uttryckligen. 
När det senare nämns knyts det främst till intimsfären av familj och närmaste 
vänkrets. Detta bör dock tolkas som vad Habermas huvudsakligen ser som 
utbildningens roll. Reproduktionsprocessernas relation till de strukturella 
komponenterna skall nämligen inte ses som ett 1- till 1 förhållande. Varje 
process lämnar också bidrag till de andra komponenterna även om de främst är 
inriktad mot en av dem (Eriksen & Weigård, 2000). Man kan också se hur 
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utbildningens del i reproduktionsprocessen framställs som en intermediär länk 
mellan diskursernas expertkulturer och det breda samhällslagrets vardagspraxis. 
 
Med denna anknytning till utbildning kan vi nu snäva in fokus och behandla 
kommunikativa principer inom offentlig utbildning mer fokuserat och på så vis 
lyfta det pedagogiska perspektivet tydligare.   
 
Möller-Pedersen (2004) är relativt försiktig om det kommunikativa handlandets 
möjligheter i pedagogiska frågor och utbildning. Han tolkar Habermas syn på 
pedagogikens roll i samhället som ett i grunden manipulerande företag även om 
vissa öppningar för kommunikativa grunder inte utesluts och till och med ses 
som viktiga: 
 

All pedagogik har väl som mål att uppnå ett eller annat? Socialpedagogiska projekt för 
kriminella ungdomar ska resocialisera dem till laglydiga liv. Förskolorna är en del av en 
förebyggande insats, som ska socialisera barn till acceptabla umgängesformer med 
andra människor. Skolor skall göra barn till användbar arbetskraft osv. Den 
pedagogiska insatsen vilar i viss utsträckning på ett instrumentellt förnuft. Vi har 
bestämda mål med insatsen. Och målen och medlen ska i allt större utsträckning 
motiveras och formuleras. Det viktiga i relation till Habermas teorier är att pedagogik 
varken måste eller kan reduceras till förståelseorienterade eller målrationella handlingar, 
pedagogik rymmer bägge delarna. Därför måste det pedagogiska projektet (i Habermas 
begreppsvärld) hela tiden gå ut på att skapa ”fickor” eller ”öar” för kommunikativa 
handlingar. Det är här som de frigörande potentialerna ligger. (s. 193) 

 
Young (1990, 1992) har gjort ett grundligt försök att basera frågor om 
utbildning på Habermas teori och han tycks komma fram till mer vittgående 
slutsatser om det kommunikativa handlandets möjligheter på området än vad 
som hittills framkommit i avsnittet.  
 
Young menar att Habermas syn på utbildning är att den är och har varit en del 
av systemet och härigenom bidragit till kolonisering av livsvärlden men att den 
istället borde och kan institutionaliseras utifrån livsvärldens integrativa 
förtecken.9 Utbildningens övergripande mål är att arbeta i enlighet med idén om 
myndiga människor kapabla att ta eget ansvar och tala för sig själva. Den är till 
för elevernas mognad till kritisk undersökning av världen, sin delaktighet och 
sitt ansvar i denna värld. Utbildning skall behandla människans självförståelse i 
natur och samhälle och problematisera sanning, riktighet och uppriktighet utan 
att ta någon form av vetande för givet. Detta blir möjligt genom att en kritisk 
reflektion om människa och samhälle utgör skolans kärnområde. Detta 
vidmakthålls och utvecklas genom en strävan mot ideala samtalssituationer10 
mellan elever och lärare i syfte att rekonstruera elevers livsvärld och 
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bakgrundskunskaper tillsammans med eleverna. Det vetande som behandlas i 
skolan är inte givet när denna uppgift skall hanteras. Det är inte en felfri 
mänsklig aktivitet utan har sin grund i ett socialt sammanhang i tid och rum där 
uppfattningar om världen och människor har skiftat. Rekonstrueringen 
innefattar ett evolutionärt syfte. Som nästa generation vuxna behöver eleverna 
överskrida dagens generations vetande för hantering av samtida och framtida 
samhällsproblem. Barn som lär sig genom kritiska undersökningar av problem 
som de själva kan relatera till och finner angelägna och i ett sådant lärande 
utvecklar en förmåga att ta ställning genom att argumentera för sina 
ståndpunkter och lyssna på andras, har en möjlighet att utveckla en ansvarsfull 
och myndig personlighet kompetent att delta i hanteringen av gemensamma 
problem. Med stöd i Habermas framhäver Young detta som skolans 
överordnande syfte och att detta syfte är starkt knutet till demokratisk förmåga 
och vilja framstår som klart genom följande: 
 

We are at the threshold of a learning level characterised by the personal maturity of the 
decentred ego and by open, reflexive communication which fosters democratic 
participation and responsibility for all. (Young, 1990 s. 23) 

 
Likheter för svenskt vidkommande med den bild som Young lägger fram går 
att finna i Carlehedens resonemang om skolans demokratiska medborgarfostran 
(Carleheden, 2002). Carleheden lyfter fram Habermas syn på det moderna 
samhällets rättsliga utveckling och talar om öppningar för en tredje modernitet 
som kan knytas till ett utbildningsteoretiskt sammanhang utarbetat av Englund 
(1995). I denna tredje modernitet bryter medborgaren med den blinda tron på 
systemets anonyma rationalitet och intar den politiska offentlighetens arena för 
att istället underordna systemet den offentliga åsiktsbildningen: 
 

Modellen innebär att medborgaren bryter med klientrollen utan att dra sig tillbaka till 
sitt privata rum. Friheten förutsätter att medborgaren aktivt kan ta del i utformandet av 
de allmänna intressen som staten med politiska medel skall tillfredsställa. En sådan 
medborgarroll kräver både kunskap och övertygelse om det politiska deltagandets 
betydelse. (s. 63) 

 
Carleheden skriver att Englund funnit signaler av fostran till denna 
medborgarroll i en historisk genomgång av svensk utbildningspolitik. Dessa 
signaler framställs som en ”demokratisk utbildningskonception” som inte fått 
genomslagskraft i praktiken men ändå synts till som ett alternativ till en tidigare 
dominerande ”vetenskaplig-rationell utbildningskonception”. Denna tidigare 
konception tolkar Carleheden som ett uttryck för ett skolpolitiskt synsätt i linje 
med medborgaren som klient bunden till systemets rationalisering. Englunds 
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närmare bestämning av den demokratiska utbildningskonceptionen äger en 
deliberativ grund som han, enligt Carleheden, kommit att knyta allt närmare till 
Habermas diskursteoretiska demokratimodell.11 I öppningen för den tredje 
moderniteten skulle skolans huvudsakliga uppgift centreras till ”kommunikativ 
kompetens” i enlighet med modellen.  
 

Också här krävs inte bara utbildning (teoretiskt vetande) utan också reflexiv övertygelse 
(praktisk insikt) och fostran (internalisering av den praktiska insikten). (s. 63-64)      

 
Här syns likheter med Young och en skola inriktad på myndig personlighet. 
Utbildning som teoretiskt vetande oberoende av reflexiv övertygelse och 
internalisering av denna liknar en utbildning grundad i den vetenskapligt-
rationella utbildningskonceptionen. Men både teoretiskt vetande, 
normkonformitet och cementerandet av olika personlighetsstereotyper är 
grundade i mer eller mindre implicita och kritiserbara giltighetsanspråk. 
Antagandet av den demokratiska utbildningskonceptionen i skolans praktik 
skulle kunna innebära en kritisk tematisering av dessa aspekter.  
 
Mot bakgrund av diskussionen ovan utgår jag från att de som arbetar i skolan 
kan möta eleverna pedagogiskt på kommunikativa samförståndsorienterade 
grunder. För mig äger det kommunikativa handlandet en tydlig pedagogiskt 
moment i likhet med det som Young pekat på ovan och som även 
uppmärksammats i svenskt sammanhang genom Carleheden och Englund. När 
människor möts med inställningen att försöka förstå varandras syn på 
problematiska aspekter i livet som det råder delade meningar om och i samtal 
når – om inte ett fullständigt– utan åtminstone ett ökat samförstånd blir följden 
att åtminstone någon, eller några ändrat uppfattning. En sådan ändrad 
uppfattning vilar inte på manipulation eller tvång. Den vilar istället på att man 
har mötts av argument som uppfattats som mer övertygande än de argument 
som man själv lagt fram utifrån den förståelse man haft av det som behandlats. 
I den meningen har samtalet ett pedagogiskt värde eftersom den som ändrat 
uppfattning lärt sig något och ser världen på ett annat sätt än vad han gjorde 
innan samtalet började. Dessutom, och vad som är viktigare, är att elever lär sig 
att problematisera omvärldens komplexitet och sin del i denna på ett kritiskt 
men ömsesidigt erkännande sätt. För mig torde händelser i undervisningen 
kunna kännetecknas av detta och då handlar det inte endast om att 
problematisera sanningsanspråk utan också anspråk på riktighet och 
uppriktighet. En skola som strävar efter att balansera dessa frågeområden och 
relatera dem till varandra på kommunikativa grunder kan enligt min mening 



 35

bidra till den myndighet som ligger till grund för kompetensen att i det 
offentliga rummet, och då närmare den politiska offentligheten, tämja och 
skapa slussar till stat och ekonomi.  
 
Jag utgår också från att det organisatoriska arbetet runt mötet med eleverna – 
utvecklingsarbetet i skolorna i sin helhet – kan ske kommunikativt på samma 
principiella grunder som ovan. För mig förefaller det ologiskt att grunden för 
skolutveckling kan vila på en mål-medelrationalitet medierad av 
systemimperativ om man ämnar arbeta för utveckling av myndiga 
kommunikativt kompetenta personligheter till gagn för social integration och 
kulturell reproduktion. System kan avlasta livsvärldens reproduktion men inte 
generera den. Inslag av detta i skolan torde således följa samma princip, dvs.  att 
fylla en avlastande funktion och på så vis menar jag att också skolutvecklingens 
grunder borde följa en kommunikativ rationalitet om syftet med skolan skall 
tillgodose det som Young menar att Habermas ser som syftet, dvs. utvecklandet 
av myndig personlighet.  
 
Det finns alltså skäl att sluta sig till att Habermas teori ger stöd åt 
kommunikativt handlande som grund för skolutveckling. I detta stöd syns 
betydelsen av skolan som en del av vitaliseringen av politisk offentlighet. Men 
går det också att göra en liknande tolkning vad avser öppningar för skolpolitiskt 
stöd i Sverige idag?  
 
2.5.2 Ger skolpolitiken stöd åt kommunikativt grundad skolutveckling? 
Framförallt Englund har pekat på att skolans demokratiska uppdrag har 
urvattnats genom den senaste läroplansrevideringen. I läroplanerna från 1980 
fanns ett mer uttalat medborgarfokus och fokus på den stora demokratin ur ett 
samhällsperspektiv än vad som är fallet med 1994 års läroplaner. Dessa har 
istället öppnat för den lilla demokratin med nyliberala undertoner och fokus på 
individen. Han pekar särskilt på att nuvarande läroplaner inte har med 
konfliktperspektivet (Englund, 1996c). Härmed kan man misstänka en viss 
urvattning vad avser stöd i uppdraget för skolans bidrag till den politiska 
offentligheten genom en kommunikativ inställning till skolutveckling. Trots 
detta skulle jag ändå vilja hävda att det i skolans uppdrag så som det formulerats 
i skollag och i läroplaner för, i mitt fall grundskolan, går att finna stöd för att 
skolarbetet syftar till kommunikativt handlande i skolan. Att så som i skollagen 
ange ett ”värnande av den gemensamma miljön” kan tolkas som ett 
meningsskapande uppdrag, att främja barns och ungdomars ”harmoniska 
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utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” kan tolkas 
som ett solidaritets- och identitetsskapande uppdrag och att ”främja aktning för 
varje människas egenvärde” kan tolkas som ett möte i skolan baserat på 
omtanke och respekt som grund för ett kommunikativt inriktat utbyte om vad 
som skall ske i skolan, hur och varför (SFS, 1985:1100).  
 
I läroplanen som riktar sig främst till lärare och skolledare, men också till 
eleverna kan vi finna liknande fraser: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan skall gestalta och förmedla. (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 5) 
 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 
om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i 
skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser. (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 5) 
 
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den 
skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till 
sådana. (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 6) 

 
När såväl ovan angivna formuleringar i skollagen och läroplanen inleder 
respektive texter är det, trots kritik om urvattning, rimligt att förstå dessa 
formuleringar som grundläggande och vägledande för övriga formuleringar. Det 
är också rimligt att anta att om fall i övriga formuleringar tolkas så som att de 
motsäger formuleringarna ovan är det de senare som är överordnade. När dessa 
formuleringar utgör kärnan i uppdraget kan man således tolka det som att 
skolans uppgift i grunden äger ett kommunikativt syfte – till stora delar i 
enlighet med den beskrivning av Habermas syn på skolans verksamhet som 
framträtt ovan.  
 
Samtidigt har skolan ett betygssystem och det råder skolplikt12. Och även om 
man från politiskt håll menar att skolan inte har ett sorteringsuppdrag så skall 
eleverna med skolans hjälp kvalificera sig till att fungera på en pengastyrd 
arbetsmarknad och på så vis bidra till materiell reproduktion utifrån ekonomiskt 
hierarkibundna principer. Systemutvecklingen tycks också innebära att barn- 
och ungdomar behöver förvaras på ett ställe där de inte blir störande för 
systemets upprätthållande (Berg, 2003). Dessa två förutsättningar (skolplikt som 
tvång och förvaring samt betygssystem som sortering och kvalificering) klargör 
en koppling till medierna makt och pengar och på så vis till systemimperativ 



 37

och målrationellt handlande. Jag menar att man här kan se att skolan har ett 
syfte som innefattar såväl livsvärldens symboliska reproduktion som systemets 
materiella reproduktion i likhet med Möller-Pedersens resonemang ovan, men 
där det enligt uppdraget går att göra en tolkning där det tidigare syftet är 
överordnat det senare. Men går det också att grunda relevansen i vad som 
kännetecknar styrningen av skolan? 
 
Vid en överblick över de senaste decenniernas skolpolitik och statliga styrning 
av skolan går det att peka på vissa tendenser som visar öppningar för 
kommunikativt handlande som princip för skolutveckling. Med den 
centralistiska regelstyrningens återgång (Richardsson, 1994) går det att se ett 
uppbrott och ett initiativ till en annan form av styrning. Och även om detta 
uppbrott i många stycken beskrivs ha ekonomiska grunder uppbackad av 
nyliberal och nykonservativ kritik visavi en överbelastad stat som underminerar 
det ”fria utbytet” går det också att klargöra demokratiskt grundad kritik mot en 
överbeskyddande stat (Brown, 1997; Brown et al., 1997a; Chubb & Terry, 1997). 
Det senare kan i habermasiansk mening förstås som det politiskt-administrativa 
systemets kolonisering av livsvärlden skapande en legitimitetskris som 
underminerar förutsättningarna för medborgarens tillvaratagande av sin 
politiska frihet (Habermas, 1984). Därför menar jag att i övergången från en 
centralistisk regelstyrning till en decentralistisk målstyrning (utifrån 
övergripande och vida mål) öppnas ett spelrum för kommunikativt handlande 
på lokal skolnivå genom nya förutsättningar för skolutveckling. Politiken 
öppnar en tidigare kritiserad tillslutning av detaljerade regler inom vilket 
skolarbetet sköttes och på så vis öppnar man också för ett utrymme där 
kommunikativt handlande kan göra sig gällande i skolan. Så även om skolan 
skulle kunna placeras in som sista utpost i den administrativa delen av det 
politiskt-administrativa systemet inom området utbildning i offentlig finansierad 
regi finns det grund för att både med avseende på det statliga uppdraget och med 
avseende på den statliga styrningen argumentera för att kommunikativt 
handlande har stöd som grund för skolutveckling. Förändringen av styrningen, 
åtminstone i ett tidigt skede, kan till och med tolkas som att man uppmanade 
till kommunikativt handlande lokalt eftersom man försökte lägga en 
centralistisk instrumentellt betonad styrning bakom sig. Att denna uppmaning 
också slagit rot hos relevanta uttolkare av de politiska intentionerna finns det 
exempel på.  
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När Skolverket tolkar vilka grunder möten i skolan skall vila på sker till och 
med en explicit koppling till Habermas demokratisyn och dess konsekvenser 
för skolan:13 
 

Vilken ansats och vilka perspektiv på demokrati som man ansluter sig till, påverkar valet 
av de frågor som man väljer att studera. Skolverket tar i denna studie om värdegrunden 
sin ansats i vad nyare demokratiforskning benämner deliberativ demokrati eller 
samtalsdemokrati. Denna syn på demokrati sätter samtalet och dialogen mellan människor 
i centrum som demokratins grundsten. Ansatsen har växt fram under de senaste 
årtiondena inom demokratiforskningen med Habermas som främsta företrädare. 
(Skolverket, 2000 s. 9) 

 
Här går det också att återvända till Carleheden ovan (Carleheden, 2002). Även 
han pekar på denna öppning och knyter an till den skolpolitiska diskussionen 
om värdegrundsfrågorna i skolan.14 I ett vidare sammanhang ser han 
diskussionen om dessa frågor som ett inslag i vad han kallar modernitetens 
andra kris där välfärdsstatens socialpolitiska projekt håller på att raseras. Ett 
svar på denna kris skulle kunna vara en förstärkning av den politiska 
offentligheten enligt en diskursteoretisk deliberativ demokratimodell som för 
skolans del just uppmärksammas av Skolverket ovan. Härmed väljer Carleheden 
att peka mer på möjligheterna för detta än på dess hinder och menar att 
Englund varit koncentrerad på att göra det motsatta. Som också antytts ovan, 
menar Englund att förändringarna i skolpolitiken är ett systemskifte av 
nyliberalt slag som han ställer sig kritisk till för att istället stödja den 
demokratiska utbildningskonceptionens icke realiserade möjligheter.15 
Carleheden är också kritisk till den nyliberala idén och hur den tagit mark i och 
med den förändring som i mer vid mening kan knytas till välfärdsstatens kris. 
Han ser dock den nyliberala idén som ett svar på krisen som visserligen satt 
tydliga spår, men vid sidan av detta svar finns också ett utrymme för det 
diskursteoretiska deliberativa demokratisvaret: 
 

Jag vill påstå att nyliberalism knappats är vägen ur krisen utan skall snarare ses som en 
murbräcka mot den gamla modellen. I sig är den snarast ett uttryck för dagens 
normativa kris, det vill säga ett slags politiskt tomrum. Jag vill också påstå att det i 
dagens samhälle finns tecken på att Habermas och Englunds politiska ideal inte är 
fullständigt utopiska. Den deliberativa demokratiförståelsen kan istället uppfattas som 
ett svar på vår nuvarande kris. (Carleheden, 2002 s. 59)   

 
Min redogörelse av förändringen av den politiska styrningen ovan ligger i linje 
med vad som anges i detta citat. Decentralisering och övergripande mål kan ses 
som ett svar på en tidigare centralistisk regelstyrning inom ramen för 
välfärdsstatens kris. Den kan förstås som en del av en öppning och ett tomrum 
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där olika krafter gör sig gällande och även om nyliberala krafter uppfattas som 
starka visar bland annat citatet från Skolverket att den diskursteoretiska 
demokratisynen i någon mån är levande idé i frågor om skolans verksamhet. 
Stöd i såväl uppdraget till skolan som i den förändrade styrningen av skolan för 
kommunikativt grundad skolutveckling går således att finna. 
  
2.6 Perspektiv och forskningsfrågor 
Så här långt har jag behandlat målrationellt och kommunikativt handlande och 
hur dessa begrepp kan förstås utifrån Habermas syn på det moderna samhällets 
utveckling och problem. Därefter har jag pekat på begreppens och synsättets 
pedagogiska och utbildningsmässiga relevans. Slutligen har jag visat att denna 
relevans kan tolkas som förenlig med såväl det politiska uppdraget till skolan 
som den nationella styrningen av skolan. Vad betyder då detta för 
undersökningens fortsättning? 
 
2.6.1 Perspektiv  
Ordet perspektiv ger ingen på förhand entydig vägledning utan träder fram i hur 
det används. Jag använder ordet för att visa den mer grundläggande 
utgångspunkten för hur den här undersökningen skall förstås. Denna 
utgångspunkt kan göras begriplig genom att knyta an till vad som tagits upp i 
detta kapitel. Jag ser den sociala verkligheten som att vi till stora delar trots allt 
interagerar utifrån förgivetttagna handlingsvissheter även om det ofta kan ligga 
mer eller mindre djupa och obemärkta störningar bakom vissheterna. Det 
handlar då inte om ett kontinuerligt tillstånd av totalt upplevd störningsfrihet 
men mycket av de störningar vi stöter på dagligen hanteras ganska snabbt och 
kanske av nödvändighet ganska lättvindigt för att vi inte hela tiden skall behöva 
stanna upp och fundera över tillvaron. Man kan på sätt och vis leva med en viss 
ovisshet som handlingsvisshet.16 Ibland kan vi till och med undvika störningar 
som vi kanske vet att vi borde konfrontera, kanske i brist på viljestyrka, kanske i 
brist på mod eller helt enkelt för att vi inte anser oss ha tid.  
 
Samtidigt ser jag verkligheten som bestående av ständigt verkande diskurser där 
olika delar av vår tillvaro problematiseras mer på djupet utifrån olika vinklingar. 
Dessa diskurser erbjuder oss möjligheten att faktiskt stanna upp något och 
tänka till lite mer. Närmare förstår jag diskurserna som pågående samtal om 
något i världen som vi kan gå in och ur, dels som deltagare i samtalen eller också 
som åhörare av dem. Oavsett i vilken mening vi närmar oss dessa samtal tvingas 
vi att ta ställning till det som berörs. Antingen accepteras det som sägs eller så 
accepteras det inte. Acceptansen vilar på ett ställningstagande för eller emot de 
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skäl på vilket det som läggs fram som giltigt grundas. Eller så väntar vi med att 
ta ställning för eller emot om vi är osäkra kring skälens giltighet och på så vis 
bedömer att de behöver undersökas mer grundligt. Detta är också ett sätt att ta 
ställning till det som samtalet berör. Och ibland går vi måhända in i ett samtal 
som vi menar angår oss för att upptäcka att det inte är viktigt för oss. Då 
lämnar vi det. Detta är också att ta ställning. Kanske kan man se den diskursiva 
aspekt av verkligheten som en slags tid för kontemplation för sin egen skull. 
Eller så kan man se det som en kombination av att försöka bli lite klokare om 
något som rör ens vardag och att möta vardagen på ett annat sätt.   
 
2.6.2 Forskningsfrågor 
Jag vill se min undersökning i ljuset av ovan innefattande tre huvudsakliga 
områden för dess tillkomst och vidare undersökning. Dessa områden är delar 
av den del av verkligheten som jag i mer vida termer kommit att benämna 
utbildning, eller mer vardagligt – skolarbetet och dess villkor. Det är en del av 
verkligheten, som likt andra delar, är mer eller mindre fri från störningar i den 
dagliga interaktionen. Och det är en del av verkligheten som vi vid olika 
tillfällen erbjuds fundera närmare över. Detta har exempelvis några skolledare 
gjort utifrån erfarenheter från sina verksamheter i samband med 
timplaneundersökningen. När de talar om sina erfarenheter har de livsvärldens 
kulturella vetande och språket i ryggen där delar av vad som hör till skolarbetet 
och dess villkor görs till tema just utifrån en vardagserfarenhet som annars till 
stora delar tas för given. Upprinnelsen till undersökningen tar fasta på yttranden 
om dubbeltydiga skolpolitiska signaler om skolutveckling sprungen ur detta 
samtal. Den skolledare som presenterade dubbeltydigheten som sitt 
huvudsakliga fokus berättade att det ”började som ett svagt brus som när man 
går i fjällen” och som blir till ett tydligare ljud över tid. Denna störning i 
vardagens handlingsvisshet slog inte ned som blixten från en klar himmel utan 
gnagde snarare sakta fram i en alltmer problematisk vardag till att bli något mer 
påtagligt och tydligare formulerbart.  
 
När jag tagit till vara på dubbeltydigheten har jag stått i en liknande situation 
som den skolledare som lade fram problemet. Jag har utifrån min tidigare 
vetskap om skolan och dess villkor haft en mer eller mindre tydlig tanke om att 
denna dubbeltydighet har att göra med skolpolitiska förändringar inom ramen 
för dagens styrsystem för skolan. Genom att lämna samtalet mellan skolledarna 
och istället ta del av det politiska samtalet om styrningen av skolan och hur 
detta kan tänkas inverka på skolutveckling har denna tanke kunnat göras 



 41

tydligare. Den har blivit än mer bestämd genom att se förändringen i ljuset av 
målrationellt och kommunikativt handlande. Detta har öppnat för att söka mig 
till en vidare diskurs och fråga vilken betydelse förändringen har i ett 
samhällsperspektiv. Utifrån samhällsperspektivet och då baserat på den 
socialvetenskapliga diskursen, handlar det om demokratisering i en osäker tid 
där ett sätt att se på detta riktar uppmärksamheten mot en kommunikativt 
grundad politisk offentlighet. Härmed vävs skolledarens uppmärksammande av 
dubbeltydiga signaler in i skolpolitiska förändringar inom styrsystemet för 
skolan som sedan i sin tur vävs in i den vidare problematiseringen av den 
politiska offentlighetens betydelse för samhällets utveckling.  
 
När jag försöker ringa in frågan om dubbeltydiga signaler om skolutveckling 
utifrån mitt deltagande i diskursen om skolarbetet och dess villkor har även jag 
livsvärldens kulturella vetande och språket i ryggen där stora delar tas för givet 
och inte tematiseras. I min tematisering av frågan vill jag ändå försöka knyta 
dubbeltydigheten till olika områden. Ett område är samhället och här stödjer jag 
mig på Habermas samhällsanalys. De andra områdena är av empiriskt slag och 
tar sin utgångspunkt i regeringens beslut om försöket utan timplan. Som jag 
visat genom det tvådelade syftet med undersökningen innebär detta två 
områden för tolkning; det skolpolitiska området och området skolpraktiken. 
Mer precist handlar det om tolkning av den skolpolitiska diskursen bakom 
beslutet och diskursen hos berörda i skolpraktiken i samband med beslutet. 
Tolkning av dessa diskurser ligger till grund för en tolkning av hur skolpolitiken 
och skolpraktiken förhåller sig till varandra. Vad som kommer ut av denna 
tolkning kommer att relateras till samhället, så som det kan förstås utifrån 
Habermas teoretiska perspektiv, för att belysa vilken betydelse resultaten har i 
förhållande till diskursen om en kommunikativt grundad politisk offentlighet. 
Tre områden för tolkning och hur de förhåller sig till varandra är således i fokus 
– samhällsutvecklingen, skolpolitiken och skolpraktiken – inte som deltagande 
observatör i dessa praktiker utan som deltagande interpret i olika samtal om 
dessa praktiker. 
 
Med hjälp av Habermas teoretisering av det moderna samhällets utveckling och 
ett politiskt bemötande av dess problem har en bakgrund till och en beskrivning 
av den politiska offentlighetens möjligheter gjorts tydligare. Bakgrunden visar 
att det rättsliga ramverket för tillträde till den politiska offentligheten 
institutionaliserats. Den visar också att detta ramverk är ett resultat av en 
kommunikativ rationaliseringsprocess, med särskilt tonvikt på utveckling av det 
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moderna samhället i en praktisk diskurs. Avslutningsvis visar också bakgrunden 
hur det rättsliga ramverkets möjligheter undermineras av det ekonomiska och 
politiskt-administrativa systemets kolonisering av livsvärlden men att motkrafter 
ändå går att finna. Ur den politiska öppning som Habermas menar är synlig i 
samhället i dag skulle dessa krafter kunna göra sig mer gällande och på så vis 
skapa liv åt möjligheter som redan är rättsligt institutionaliserade. Och när såväl 
teorin om kommunikativt handlade som uppdraget till skolan och styrningen av 
den låter visa att skolan kan ha en roll att spela, skapar detta en mer solid grund 
för behandlingen av avhandlingens övergripande syfte. Eftersom 
decentralisering och övergripande mål skulle kunna ses som ett resultat av en 
större politisk öppning och eftersom detta indikerar en kommunikativ 
inställning till skolutveckling kommer belysningen av avhandlingens 
övergripande syfte vägledas av följande forskningsfråga: 
 

• Signalerar ett skolpolitiskt fokus på decentralisering och övergripande mål en 
kommunikativt grundad skolutveckling som, enligt undersökningens teoretiska 
perspektiv, gynnar en vital politisk offentlighet? 

 
Jag har emellertid också tagit upp att det går att skönja systembundna lösningar 
i frågan om skolpolitiska signaler om skolutveckling. Detta skulle kunna tänkas 
motverka skolans bidrag till en vitaliserad politisk offentlighet och istället ses 
som en indikation på en återupptagen kolonisering. En viss klarhet i vad som 
lyfts här kan belysas med hjälp av Habermas:   
 

It is difficult to see how relocating problems that, since the end of the nineteenth 
century, and for good reasons, have been shifted from the market to the state – that is, 
how shoving problems back and forth between the media money and power – is going 
to give us new impetus. (Habermas, 1981/1984b s. xIi)  

 
Månssons hänvisning till Habermas kan ge ytterligare klarhet: 
 

De nykonservativa som försöker återföra samhällets styrningsproblem till marknaden 
och de reformistiska socialstatsanhängarna som försöker lösa problemen genom att 
ytterliga utvidga det administrativa systemets kolonisation av livsvärlden, har inte sett 
att själva grundproblemet ligger i att livsvärldens kulturella reproduktion, sociala 
integration och socialisation hotas. Deras respektive lösningsförslag hotar bara 
ytterligare att utsätta livsvärlden för systemets kolonisation. (Månsson, 1998 s. 335)  

 
Då jag visat att det finns skäl att tro att en målrationellt grundad skolutveckling 
hänger ihop med en skolpolitisk förändring mot kontroll av decentraliseringens 
följder, uppstår en följdfråga till den första forskningsfrågan. Man skulle kunna 
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se den målrationella grunden som ett resultat av en systembunden tillslutning 
vilket gör skolans bidrag till den politiska offentligheten problematisk: 
 

• Signalerar en skolpolitisk förändring i riktning mot kontroll av decentraliseringens 
följder och fokus på skolors resultat en målrationellt grundad skolutveckling som, 
enligt undersökningens teoretiska perspektiv, motverkar en vital politisk offentlighet?   
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3. Kunskapsläget 
 
Det förra kapitlet avslutades med att lyfta fram förhållandet mellan 
skolutveckling och politisk offentlighet som avhandlingens centrala fokus. 
Bakom detta ligger antagandet att samhällsutvecklingen gynnas av en vital 
politisk offentlighet och att skolutveckling har en del i detta. Hittills har jag 
emellertid inte närmare utrett politisk offentlighet eller skolutveckling. Det blir 
härmed svårt att mer nyanserat resonera om skolutvecklingens del i den 
politiska offentlighetens vitalisering. I det här kapitlet skall jag därför tydligare 
reda ut hur begreppet politisk offentlighet kommer att förstås i avhandlingen. 
Med detta utrett skapas en möjlighet att mer tydligt kunna resonera om hur 
skolutveckling kan förstås och dess relation till den politiska offentligheten. 
Avslutningsvis berör jag också förändringar i den statliga styrningen mer 
ingående och hur denna kan förstås när den knyts till skolutveckling och den 
politiska offentligheten.  
 
3.1 Begreppet politisk offentlighet 
Tillspetsat, men ändå översiktligt, kan den politiska offentligheten ses som en 
sfär i vilket livsvärld och system möts. Handlingsteoretiskt kan den beskrivas 
som en sfär där kommunikativt handlande auktoriserar, begränsar och 
kontrollerar målrationellt handlande. En fungerande politisk offentlighet är på 
så vis av central betydelse för att stävja systemintegrationens och den 
målrationella inställningens utbredning på livsvärldens och den kommunikativa 
inställningens bekostnad. Formellt garanteras den av den demokratiska 
rättsstatens konstitutionella grunder. Dessa arrangemang upprättar hur den 
demokratiska beslutsprocessen skall fungera för att de lagar som fastställs skall 
anses legitima utav dem som berörs av lagarna. Den politiska offentligheten 
utgör den huvudsakliga källan för legitimiteten eftersom det är här som 
medlemmarna i ett samhälle blir medförfattare till de lagar som sedan reglerar 
deras samvaro. Detta sammantaget kan förstås utifrån idén om en statsbildning 
vars medlemmar styr sig själva till gagn för varje medlems frihet. Idén är ett 
utryck för den demokratiska rättstatens konstitutionella självbild och har en mer 
eller mindre tydlig plats i praxis (Habermas, 1992/1997, 1995a). 
 
3.1.1 Demokratisyn och politisk offentlighet 
Frågan om upprätthållandet och utvecklingen av den demokratiska rättsstatens 
konstitutionella självbild varierar med olika syn på demokrati.1 Här menar 
Habermas att etablerade synsätt drabbas av ensidighet. Det kanske mest 
etablerade synsättet är det liberala. Dess styrka är att det poängterar lagarnas 
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betydelse samtidigt med varje individs frihet. Lagen skall skydda individens 
frihet och det är först när detta sker som varje medlem är bunden till idén om 
ett självstyre bland likar. Ensidigheten ligger i de atomistiska antagandena 
bakom frågan om individens frihet. Detta får konsekvenser för jämlikheten 
mellan individer. Upprätthållandet och utvecklingen av individens frihet ses 
som att varje medlem har samma rätt att förverkliga sina livsprojekt utifrån sina 
egna preferenser. Denna utgångspunkt gör det svårt att hantera det faktum att 
vissa medlemmar har bättre möjligheter att leva efter sina preferenser än andra, 
främst som ett resultat av starkare sociala och materiella resurser. 
Utgångspunkten innebär också att upprätthållandet och utvecklingen sker med 
föga hänsyn till ett öppet samtal mellan medlemmarna om gemensamma 
angelägenheter. Demokratins syfte tenderar att inskränkas till att säkerställa att 
konkurrensen om att få sina preferenser tillgodosedda utan motivering sker 
under ordnade former (Eriksen & Weigård, 2000; Habermas, 1992/1997).  
 
Det socialreformistiska synsättet försöker råda bot på den första bristen på 
hänsynstagande ovan. Det betonar omfördelning och på så vis ett upprättande 
av en högre grad av social rättvisa. Först då skapas mer reella grunder för varje 
medlems förverkligande av sina livsprojekt och häri ligger alltså styrkan i detta 
synsätt. Båda den liberala och socialreformistiska modellen har emellertid en 
slagsida mot materiella frågor och även om den senare är mer kollektivt inriktat 
kvarstår ändå den atomistiska grundinställningen. Den demokratiska självbilden 
har en benägenhet att dras in i systemlogiken där det liberala synsättet ger förtur 
åt det ekonomiska systemet och det ”fria” utbytet på marknaden, medan det 
socialreformistiska synsättet ger förtur åt det politiskt- administrativa systemet 
och statens ”omhändertagande” av sina medlemmars väl och ve. Här finns det 
inget rum för en fri och öppen politisk offentlighet. Den demokratiska 
proceduren inskränks till en relation mellan social och administrativ makt där 
pengar och makt reglerar relationen mellan demokratins medlemmar. Det 
målrationella handlandet och egenintresset dominerar och på så vis undergrävs 
den demokratiska procedurens legitimitet. Visst förhindras tyranni genom 
återkommande hemliga val. Men valen i sig centreras till de politiska 
representanternas förmåga att tillfredsställa väljarnas preferenser i syfte att bli 
valda alternativt återvalda. Däremellan tenderar utbytet mellan social och 
administrativ makt råda obehindrat (Eriksen & Weigård, 2000; Habermas, 
1994b).  
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Det kommunitaristiska synsättet betonar deltagandet i demokratin på ett annat 
sätt än vad som sker i de båda andra synsätten. Det är medborgarens offentliga 
frihet, snarare än den privata friheten eller individens sociala rättigheter som 
står i fokus. I fokuseringen på medborgarens offentliga frihet ligger också 
kommunitarismens styrka. Demokrati kan inte reduceras till återkommande val 
där varje inblandad agerar egocentriskt. Demokratins kärna ligger istället i 
medborgarnas aktiva engagemang i gemensamma angelägenheter på grundval 
av delade uppfattningar om det gemensamma goda. Problemet är att denna 
fokusering riskerar att ske på bekostnad av individens privata frihet. Det är först 
när individen äger frihet att inte delta i det demokratiska samtalet som han 
också kan sägas vara fri att delta. Risken med det kommunitaristiska synsättet är 
att folksuveränitetstanken betonas så pass stark att individens fri- och 
rättigheter underordnas. Synsättet tenderar också att ställa för stora krav på 
deltagandet. Det har en idealistisk slagsida i tron på ett skapande och 
återskapande av redan befintlig etisk värdegemenskap i vid mening. Det ideala 
deltagandet innebär såväl opinions- och viljebildning som lagstiftning och 
upprätthållande av lagen med den etiska gemenskapen som bas. Den 
demokratiska rättsstaten tenderar att bli en enda stor politisk offentlighet 
centrerad till gemenskapens etiska självbild. Kommunitaristerna inser inte att 
systemlogiken är nödvändig i ett allt mer komplext, decentrerat och 
värdepluralistiskt samhälle och att såväl politisk beslutsfattande, förverkligande 
och upprätthållande av lag kräver en uppdelad statlig tvångsmakt (Eriksen & 
Weigård, 2000; Habermas, 1995d).  
 
I Habermas diskursteoretiska synsätt har den politiska offentligheten en 
avgörande plats under liknande omständigheter som hos kommunitarismen. 
Men demokratins legitimitet söks inte i första hand i en gemensam etisk 
samfällighet utifrån ett idealistiskt deltagande. Inte heller söks den uteslutande i 
idén om alla människors lika värde och rätt till liv, frihet och egendom, vilket 
betonas i den liberala modellen. Dessa utgångspunkter ses istället som 
substantiellt relevanta delar i den politiska offentlighetens sfär, tillsammans med 
den socialreformistiska frågan om social rättvisa. Legitimiteten binds istället till 
frågan om politiskt fattade beslut har kommit till på ett korrekt sätt och om 
också förverkligandet av besluten skett korrekt. Fokus ligger på den 
demokratiska proceduren och dess villkor. Habermas sammanfattar idén så här:  
 

Democratic procedure, which establishes a network of pragmatic considerations, 
compromises, and discourses of self-understanding and of justice, grounds the 
presumption that reasonable or fair results are obtained in so far as the flow of relevant 
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information and its proper handling have not been obstructed. According to this view, 
practical reason no longer resides in universal human rights, or in the ethical substance 
of a specific community, but in the rules of discourse and forms of argumentation that 
borrow content from the validity basis of action oriented to reaching understanding. In 
the final analysis, this normative content arises from the structure of linguistic 
communication and the communicative mode of sociation. (Habermas, 1992/1997 s. 
297)  

 
I denna sammanfattning syns hur Habermas diskursteoretiska synsätt på 
demokrati knuts till teorin om kommunikativt handlande. Jag har tidigare 
beskrivit att livsvärlden består av tre strukturella komponenter – kultur, 
samhälle och personlighet – som reproduceras genom kommunikativt 
handlande och då mer bestämt genom kulturell reproduktion, social integration 
och socialisation. Dessa processer är ytterst avhängigt det kommunikativa 
handlandets olika giltighetsanspråk. I citatet framträder ett differentierat 
praktiskt förnuft som upprätthålls av ett nätverk av olika aspekter av praktisk 
diskurs. Ingen av dessa aspekter är på förhand överordnad någon annan utan 
beror på i vilken situation den praktiska diskursen förekommer. Genom 
differentieringen och genom att se individens rättigheter och folksuveräniteten 
som lika ursprungliga och ömsesidigt garanterade, överskrider Habermas den 
kommunitaristiska och liberala modellen. Härmed ges den politiska 
offentligheten en annan betydelse.  
 
Den politiska offentligheten skall förstås som ett vittomfattande nätverk i vilket 
den praktiska diskursens olika aspekter cirkulerar och vars samtal är inriktat på 
social integration och på så vis på upprätthållandet och utvecklandet av 
samhället. Den skall förstås tillsammans med den kulturella offentligheten 
(kulturell reproduktion - kultur) som livsvärldens offentliga sfär sida vid sida med 
livsvärldens privata sfär (socialisation - personlighet). Fri från störningar 
fungerar den som en kommunikativ maktsfär mellan social och administrativ 
makt (Habermas, 1992/1997).  
 
Den politiska offentligheten är närmare en sfär för varseblivning, identifiering 
och behandling av problem som gör anspråk på att beröra hela samhället och 
som kan omvandlas till kollektivt bindande politiska beslut först genom ett 
offentligt godkännande. Den är beroende av konstitutionell institutionalisering 
men får endast liv genom kulturell mobilisering av politiskt slag i det civila 
samhällets sammanslutningar – sammanslutningar som är skilda från och 
autonoma visavi både stat och ekonomi. Dessa sammanslutningar är av olika 
slag och av olika livslängd och utgör bryggor mellan den kulturella och politiska 
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offentligheten och mellan denna sfär och den privata intimsfären med den 
gemensamma egenskapen att de kan åstadkomma en kraftfull opinions- och 
viljebildning. Förekomsten av dessa sammanslutningar är avhängigt 
samhällsmedlemmarnas förmåga och vilja att politisera samhällsproblem, att 
lyfta fram problemen i offentlighetens ljus och öppet samtala om den. Samtalen 
kräver engagerade språkrör och debattörer men framförallt en intresserad och 
engagerad publik. Det är den stora publikens ställningstaganden som har 
möjlighet att inverka på politiskt beslutsfattande (Habermas, 1992/1997).  
 
I det civila samhällets sammanslutningar lever den politiska offentligheten som 
periferi till politikens centrum. Den kontrollerar dess förehavanden och slussar 
in nya frågor för politisk behandling och beslutsfattande som rör gemenskapen. 
Och om denna periferi är vital kan den inte negligeras av de etablerade 
partierna, parlamentets beslutsfattare, den juridiska apparaten och 
administrationens beslutsförverkligare. Den tvingar politikens centrum att tala 
livsvärldens språk innan den övergår till att agera inom ramen för det politiskt-
administrativa systemets maktmedium (Habermas, 1992/1997). Det är på detta 
sätt som den politiska offentligheten kan förstås som en sfär i vilket livsvärld 
och system möts och där kommunikativt handlande auktoriserar, begränsar och 
kontrollerar målrationellt handlande. Det är en sfär som hindrar en direkt 
sammanflätning av social och administrativ makt. Det är i den politiska 
offentligheten som olika rörelser lyckats appellera till en bred publiks 
godkännande och på så vis kunnat påverka det politiska etablissemanget. Den 
är en sluss in i det politiskt-administrativa systemet och en motkraft mot 
kolonisering av livsvärlden. 
 
3.1.2 Politisk offentlighet i undersökningen 
Den politiska offentligheten är en central del i (åter)upprätthållandet och 
utvecklingen av den demokratiska rättstatens idé om en frivillig sammanslutning 
av självstyrande medborgare värnande varje medlems frihet som likar. I denna 
idé ligger tanken om varje medlems rätt att förverkliga sina livsprojekt med 
respekt för varje annan medlems rätt i frågan. När problem uppstår kring detta 
riktas uppmärksamheten mot en legitim demokratisk procedur starkt beroende 
av en öppen och fri politisk offentlighet som har förmågan att hantera en 
differentierad praktisk diskurs. Det är denna hantering som ligger till grund för 
och utgör en viktig del i samhällsutveckling så att det systembundna 
säkerställandet av den materiella utvecklingen inte sprider sig ohämmat och 
verkar samhällsnedbrytande. Förverkligandet av livsprojekt når utöver frågan 
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om materiell vinning bland egocentriskt handlande individer. Frågan innefattar 
också gemensamma målrationella strävanden, accepterade kompromisser, om 
vad som är gott liv för mig och för oss och om vad som är rättvist med hela 
mänskligheten som måttstock. Förverkligandet av livsprojekt är en komplicerad 
fråga som ibland behöver diskuteras i offentlighetens ljus bland likar. Inskränkt 
till materiell vinning i egocentrisk interaktion blir vi till medel och objekt inför 
varandra. Detta är en svag grundval för att hålla samman samhället och visar att 
systemintegration inte är sig självt nog. I den här meningen blir en vital politisk 
offentlighet viktig för samhällsutvecklingen. Och idag tycks det finnas skäl att 
uppmärksamma den.     
 
I en tid när den välfärdsstatliga kompromissen kan behöva ses i ett annat ljus 
blir frågan om en vital politisk offentlighet central. Kompromissens 
socialreformistiska expansionsskede har marginaliserat den politiska 
offentligheten utifrån ett politiskt-administrativt maktperspektiv. Expansionen 
har sedan undergrävts av en globaliserad ekonomi där starka nyliberala röster 
talar om att ersätta statens bristande styrförmåga med marknadslösningar. 
Bland dessa röster finns föga utrymme för en vital politisk offentlighet fri från 
systemimperativ och målrationellt handlande. Istället får den sociala makten ett 
friare spelrum i det fördolda. Andra röster behövs som motkraft och frågan är 
vad som händer med det civila samhällets sammanslutningar under trycket av 
de starka rösterna för marknadslösningar? Äger sammanslutningarna kraft att 
rekrytera motkraftens röster och en engagerad och intresserad publik? Eller 
träder den politiskt-administrativa makten återigen fram som systemintern 
motkraft mot marknadsimperativens presumtiva brister utan hänsyn till och vid 
sidan av den politiska offentligheten? Dessa är de mer vida frågorna knutna till 
den politiska offentligheten och samhällsutvecklingen. Den mer avgränsade 
frågan som utgör grunden för diskussionen i den här undersökningen är vilken 
betydelse sättet att bedriva skolutveckling kan ha i sammanhanget?   
 
3.2 Skolutvecklingsperspektivet 
När jag har diskuterat skolutveckling tidigare i undersökningen och försökt 
etablera en koppling till den politiska offentligheten och samhällsutvecklingen 
har jag främst koncentrerat mig på skolpolitikens del i detta. Avsevärd mindre 
uppmärksamhet har ägnats åt skolpraktiken. Detta har också inneburit att 
skolutveckling som en aspekt av eller perspektiv på skolpraktiken försummats 
till stora delar. Men något har ändå lagts fram. Jag kommer att ta hänsyn till 
detta när jag presenterar en mer nyanserad bild av skolpraktiken i allmänhet och 
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skolutveckling i synnerhet nedan. För hur kan skolpraktiken och skolutveckling 
förstås närmare om den skall kunna bidra till en vital politisk offentlighet? Och 
hur kan detsamma förstås när den politiska offentligheten försummas? 
 
3.2.1 Andra perspektiv på skolpraktiken  
I det inledande kapitlet har jag beskrivit att upprinnelsen till avhandlingen har 
sin grund i ett tidigare projekt (benämnt timplaneundersökningen) där 
skolledare uppmärksammat dubbeltydiga signaler om skolutveckling. 
Bakgrunden till mitt deltagande i detta projekt är att jag har varit och 
fortfarande är involverad i ett visst perspektiv på skolutveckling. Centralt för 
detta perspektiv är ett förståelsefördjupande och meningsskapande lärande om 
elevers lärande och utveckling utifrån ett problembaserat vardagspraktik där 
lärandet ses som en angelägenhet för hela skolan (Scherp, 2002, 2003a, 2003b, 
2003c, 2005; Scherp & Thelin, 2004). Även om jag finner att det finns tydliga 
beröringspunkter mellan detta perspektiv och Habermas arbeten och 
härigenom beröringspunkter med den politiska offentligheten har ingetdera 
varit centralt för perspektivets etablering och utveckling. På sin höjd kan man 
säga att det för tillfället föreligger ett embryo till explicit sammankoppling. Min 
vetskap om andra skolutvecklingsperspektiv i Sverige och internationellt visar 
inte heller på någon explicit och mer grundläggande sammankoppling. Istället 
får man söka sig till andra aspekter av skolpraktiken som inte uttalat stipulerar 
ett skolutvecklingsperspektiv men som dock har betydelse för hur 
skolutveckling kan förstås mer nyanserat utifrån Habermas teori och dess 
koppling till den politiska offentligheten.  
 
En internationell utblick för att försöka finna en koppling mellan skolpraktik 
och politisk offentlighet där Habermas teoretiska arbete är uttryckligen 
framburet skulle kunna vara att närmare beakta den rörelse som går under 
namnet ”Civic education”. En viktig person inom denna rörelse är Gutmann 
och i svensk forskning nämns hon ofta i samband med att också Habermas 
nämns.2 Gutmann och Thompson (1996) knyter också an till Habermas i sin 
argumentation om vikten av kompetenta medborgare för en fungerande 
demokrati. De talar om en deliberativ kompetens och utbildning framhävs som 
en viktig del i dess mer allmänna upprättande och utveckling. Mindre 
uppmärksamhet riktas mot vad det innebär för utbildningens institutioner att 
närmare hantera detta (Pamental, 1998). Mer praktiknära konsekvenser tycks 
således inte erbjudas av Gutmann och Thompson.  
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I Sverige har jag funnit två riktningar där Habermas arbeten är av explicit 
betydelse för utbildning och skolan och där deliberation utgör ett centralt 
begrepp. Den ena riktningen har redan fått ett visst utrymme tidigare i 
avhandlingen och kan förmodligen ses som en svensk motsvarighet till vad jag 
uppfattar som den relativt vittförgrenade Civic education-rörelsen. Här verkar 
Englund i Örebro vara den drivande kraften. Det förefaller dock inte som om 
skolpraktiken utgör det huvudsakliga empiriska undersökningsunderlaget i 
denna riktning i den meningen att vad som sker i skolan studeras i första hand. 
Läroplansteoretiska undersökningar inbäddade i den utbildningspolitiska 
utvecklingen har varit vanligare, mig veterligen. Dock finns exempel på 
undersökningar av skolpraktiken och oavsett empiriskt fokus är riktningen 
viktig att lyfta fram för att nå en mer nyanserad bild av skolpraktikens betydelse 
för den politiska offentligheten.  
 
Den andra riktningen är dock tydligt involverad i det senare ovan och är 
lokaliserad i Växjö där Fritzell är tongivande tillsammans med Fritzén.    
 
I Växjö-inriktningen finns en relativt lång historia förknippad med Habermas. 
Mot en bakgrund i Habermas socialfilosofiska perspektiv som pedagogikens 
normativa grund (Fritzell, 1989) har en diskursteoretisk grund för en praktisk-
pedagogisk deliberationsmodell utvecklats (Fritzell, 2003b). Det är den 
pedagogiska praktiken i didaktisk mening som står i fokus och modellen 
innebär ett relativt tydligt avståndstagande från ”traditionell” pedagogik. Den 
senare beskrivs bygga på psykologistiska och subjektivistiska antaganden ofta 
förknippat med behaviorism och förmedlingspedagogik. En systematisk 
påverkan från lärarens sida på eleven som passivt objekt utifrån speciella mål 
fungerar som en princip där också frågor om demokrati och inflytande hör 
hemma. Detta ”pedagogiska påverkansparadigm” menar man bygger på ett 
asymmetriskt förhållande mellan en lärare som vet och kan och en elev som 
inte vet och kan och behöver veta det som läraren vet och kan. Här syns 
likheter med Young (1990, 1992) som kritiserar den traditionella 
undervisningens fråga-svar struktur. Läraren frågar om något som han redan 
vet svaret på och detta ligger till grund för bedömning av elevens svar. 
Återkoppling och härmed lärande bygger på att se till att elevens svar stämmer 
överens med lärarens på förhand givna svar. Denna struktur ligger också till 
grund för undervisning där läraren inte är aktiv, exempelvis i elevernas sökande 
efter svar i läroboken. Young menar att strukturens tillämpning är förrädisk 
eftersom läraren kan få det att verka som om eleverna kommit fram till ett eget 
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svar på en autentisk fråga genom att läraren intar ett illokutionärt 
förhållningssätt med dolda perlokutionära avsikter.3 Det kan med mer vanliga 
ord verka som att kunskap nås i en ömsesidig dialog mellan lärare och elev men 
bakom denna dialog döljer sig en från lärarens sida strategisk förväntan om ett 
redan givet svar som läraren vet men inte eleven och som läraren bestämt att 
eleven skall veta. Om det vetande som läraren avser att eleven skall veta finns 
inget utrymme för kritisk diskussion i lärsituationen.  
 
Påverkansparadigmet vilar på en subjekt- eller medvetandefilosofisk grund om 
vad det innebär att förvärva kunskap. Om vi inte bryr oss om Menons paradox 
(Marton & Both, 2000) förmedlar läraren kunskap om en del av världen som 
eleven inte äger. För eleven är läraren det kunskapsbärande objektet och för 
läraren är eleven det icke kunskapsbärande objektet där överföring av kunskap 
som objekt sker från det kunskapsbärande objektet till det icke- 
kunskapsbärande objektet så att båda som subjekt blir ägare av kunskapen om 
den del av världen som interaktionen berör. Fritzell bryter med denna idé och 
härmed också med det pedagogiska påverkansparadigmet för att istället se 
införlivande och utveckling av kunskap, eller vetande i mer vid mening, utifrån 
ett relationellt pedagogikbegrepp. Människors intersubjektiva, sociala och 
kulturella relationer och villkor ställs i förgrunden. Det är denna inramning på 
diskursteoretisk grund som utgör utgångspunkten för den praktiskt-pedagogiska 
deliberationsmodellen. Och denna modell är tydligt bunden till demokrati och 
ett kompetent deltagande av medborgare i den politiska offentligheten som 
debatterande eller som publik (Fritzell, 2003a). Dialogen blir härmed intressant 
men givetvis inte på det sätt som Young låter förstå ovan. 
 
Dialogen blir dock först intressant hos Fritzell om dess kvalitet och villkor 
beaktas. Dialogen behöver ske i diskursiv deliberativ mening så att den syftar till 
ett ”deliberativt lärande” inbegripet utveckling av ”socio-moralisk” kompetens. 
Det deliberativa lärandet innebär kritiska samtal i syfte att pröva och fördjupa 
kulturella övertygelser: 
 

Det räcker inte att en person blir enig med andra, via extern påverkan eller på annat 
sätt, utan personen är då själv övertygad om att lärande ägt rum genom att han eller 
hon inte är villig att återgå till tidigare ståndpunkter eller förståelse av saken i fråga. I 
denna mening kan lärandet sägas komma till uttryck i just detta, att man uppfattar sig ha 
goda grunder för att se det egna kunnandet som bättre nu än tidigare. I detta fall blir det 
också möjligt att förklara för någon annan varför de nuvarande kunskaperna, normerna 
eller värdena representerar framsteg i fråga om kognitiva, instrumentella, praktiska, 
moraliska, expressiva ställningstaganden och så vidare. På så sätt är det möjligt att 
utveckla socio-moralisk kompetens genom att de ställningstaganden som nås i 
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värdemässiga och normativa hänseenden är diskursivt välgrundade.(Fritzell, 2003a s. 
24) 

 
Fritzell betonar att det är lärandet som är skolans huvuduppgift. Förmågan att 
bedöma och kunna uttrycka vad som är ett bättre eller sämre vetande mot 
bakgrund av prövade övertygelser av olika slag står i centrum – och då utifrån 
förutsättning att de som lär finner det angeläget och meningsfullt att ge sig i 
kast med det som avhandlas. Därför blir det viktigt att elevers erfarenheter, 
intressen och frågeställningar får en framträdande plats i skolan. Detta 
sammantaget är inte samma sak som det medborgerliga deltagandet i den 
politiska offentligheten. I den politiska offentligheten gäller det istället att 
försöka komma överens om vad som kan erkännas som en gemensam 
angelägenhet eller inte och utifrån ett sådant erkännande förmå politikens 
centrum att fatta beslut på ett korrekt sätt så att det som erkänts i offentligheten 
kan bli en tvingande regel för gemenskapen ifråga. Det deliberativa lärandet i 
skolan är inte i första hand ägnat åt formering och auktorisering av politiskt 
beslutsfattande men som framgår av citatet bidrar det till att utveckla den socio-
moraliska eller demokratiska kompetens som gagnar ett deltagande i den 
politiska offentligheten. 
 
Fritzén (1998) studerar den pedagogiska praktiken som ett spänningsfält mellan 
kommunikativt och strategiskt handlande med livsvärld och system som 
kontext. I det förra fallet ses innehåll och form i undervisningen som en intern 
relation utifrån en intersubjektiv grund för lärande medan innehåll och form 
blir uppdelade och fristående enheter utifrån en extern subjekt-objekt relation i 
det senare fallet. Här finner hon en rad dikotomier i undervisningen – aktivt-
passivt, intersubjektivitet-subjektivitet, skapat-givet, integrerat-separerat, 
symmetri-asymetri, öppenhet-kontroll – och menar att undervisningen bör 
handla om att beakta spänningen mellan dikotomierna samt dess relation till 
varandra. Det handlar då inte om ett antingen eller resonemang. Hon menar att 
social samordning är beroende av både kommunikativt och målrationellt 
handlande inom både ett livsvärlds- och systemperspektiv.4 Skola och 
undervisning ur detta dubbla handlings- och samhällsperspektiv handlar om att 
pedagogiskt och didaktiskt överväga gränsen mellan dem och utifrån detta 
bestämma vad som är mest gynnsamt i varje lärsituation. Detta övervägande i 
sig är dock en kommunikativ livsvärldsbunden handling, så som jag tolkar 
Fritzén. Traditionell undervisning har en slagsida mot strategiskt handlande 
med system som kontext, men det är både naivt och icke önskvärt att se 
undervisning uteslutande från den motsatta sidan, fortsätter Fritzén. Vid vissa 
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tillfällen kan det vara mer rationellt att betona effektivitet och resultatfokus 
framför ett mer arbetsamt förståelseperspektiv. Dock vilar ett sådant 
ställningstagande på kommunikativ grundad för att kunna anses berättigat.  
 
Fritzén har med sig resultaten från sin tidigare studie när hon diskuterat 
kompetens i spänningsfältet mellan kunskaps- och demokratiuppdraget i 
skolan. Här syns livsvärldsperspektivet genom att hon poängterar vikten av att 
se de båda uppdragen ur ett intern intersubjektivistisk synvinkel. 
Demokratiaspekten bör ses som en del i varje ämne konstituerande en helhet 
som på så vis också överskrider varje enskilt ämne som oberoende av varandra. 
Det handlar då om att intersubjektivt relatera det som avhandlas till såväl 
sannings-, som riktighets- och uppriktighetsaspekten även om tonvikten på 
dessa giltighetskriterier kan variera från ämne till ämne. Vanligt förekommande 
är dock att de båda uppdragen hålls isär och att kunskapsuppdraget är 
överordnat där antingen demokratiuppdraget fungerar som medel i 
undervisningen eller hanteras isolerat vid sidan av. Om det senare, nämner 
Fritzell att det inte är så ovanligt att denna hantering koncentreras till demokrati 
som en mer formell procedur där frågor om inflytande och delaktighet blir 
uteslutande medelfrågor. Och trots att det finns en samhällspolitisk diskurs om 
vikten av skolan som en del i demokratin i mer djup mening sänds signaler till 
skolan som snarare understödjer uppdelningsprincipen. Här tar Fritzén upp 
PISA- och CivEd-utvärderingen som illustrativa exempel (Fritzén, 2003). 
 
Örebrospåret har tydliga beröringspunkter med forskningen från Växjö 
samtidigt som andra aspekter berikar bilden av skolans praktik. Liljestrand 
(2004) har studerat undervisningen i form av lärarledd diskussion i ”helklass” 
för att analysera meningsskapande i relation till aktuella frågor inom politik och 
livsåskådning. Tanken är att belysa frågan om medborgerlig kompetens i offentligheten 
genom att antingen efterlikna detta i undervisningen eller genom att se 
diskussionen som ett medel för en framtida kompetens. Huruvida det ena eller 
andra dominerar, förstås som ett spänningsförhållande mellan elevernas och 
lärarens dominans i såväl val av ämne för diskussionen som under själva 
diskussionen. Liljestrand menar att de institutionella villkoren för skolan 
tenderar att understödja lärarens dominans. Även om variationer i 
spänningsförhållandet syns i diskussionerna handlar det mer om att bli 
kompetent med hjälp av diskussionerna än att agera som redan kompetent 
eftersom den undervisande aspekten om kompetens är mer framträdande än 
utövandet av kompetens. Givet Fritzéns resonemang ovan är frågan om detta kan 
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tänkas vara ett utslag av att betrakta diskussion som medel och medborgerlig 
kompetens som mål, eller som ett separerande mellan form och innehåll, istället 
för att se dem som internt relaterade. Detta leder in på en vidare diskussion om 
ett för de båda riktningarna gemensamt centralt begrepp – deliberation och dess 
betydelse i skolpraktiken, så som detta behandlas av den andra riktningen.  
 
Roth5 (2001, 2003) ställer frågan om deliberativa samtal och demokratisk 
kompetens i fokus. Här efterfrågas ett främjande av en ömsesidig och 
argumentativ deliberativ process i undervisningen. Detta är dock inte vanligt 
förekommande utan Roth visar snarare upp en mekanisk process utifrån 
strategiska grunder som förhärskande kännetecken. Därför ges föga möjligheter 
att ”överväga värderingsmotsättningar, intressekonflikter och 
kommunikationsproblem” eller att ”förstå, analysera och utvärdera 
konsekvenser av handlingar, att lösa problem, och argumentativt legitimera 
kunskap, värden och handlingsnormer.” (s. 43) Det tycks vara den 
vetenskapligt-rationella utbildningskonceptionen som fortfarande dominerar 
där Youngs resonemang om den myndiga personligheten inte ges något 
utrymme.6 Härmed gör sig Englund (1993) påmind och även han ger från olika 
utgångspunkter en bild av undervisningen där det deliberativa samtalet sällan 
syns. Istället beskrivs en renässans för traditionell ämnescentrerad 
förmedlingspedagogik av det slag som lyfts fram i och med Växjöspåret ovan 
(Englund, 1995, 1996a, 1996c, 2003). Denna renässans kopplas till den 
förändrade styrningen i och med övergivandet av central regelstyrning. Jag får 
anledning att återkomma till detta senare. Här kan endast nämnas att 
utbildningspolitiska förhållningssätt och åtgärder inte tycks ha gynnat en 
pedagogisk praktik av deliberativt slag som i sin tur skulle kunna gynna den 
politiska offentligheten. Dock har ett visst utrymme blivit synligt på senare tid. 
Också detta kommer jag att återkomma till. 
 
Jag har gjort några nedslag i två svenska forskningsriktningar som belyser 
skolpraktiken där Habermas teoribildning är central. Ett sammanfattande 
intryck är att skolpraktiken beskrivs ha en slagsida mot en systembunden 
strategisk grund för undervisningen vilket innebär små möjligheter för skolan 
att bidra till en vital politisk offentlighet. Ett sådant bidrag skulle innebära en 
intersubjektiv vändning där innehåll och form ses som internt relaterade. Vidare 
behöver spänningen mellan olika aspekter av strategisk och kommunikativ 
undervisning beaktas utifrån ett livsvärldsperspektiv. Undervisningen kan på så 
vis ge plats åt effektivitet och resultatorientering under förutsättning att berörda 
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enats om detta och motiverat det på goda grunder. Kontentan av en deliberativ 
undervisning torde ändå vara en strävan mot att skapa undervisningssituationer 
där frågor om sanning, riktighet och vad som är rätt leds av det bättre 
argumentet bland de inblandade. Det kan ske i enskilda ämnen eller 
ämnesöverskridande, även om denna avvägning inte varit centralt i 
redogörelsen ovan. För att tala med Young7, och i mer översiktliga ordalag, 
handlar det om att problematisera olika aspekter av den värld vi lever i 
tillsammans med andra och vår del i dessa olika problem i syfte att skapa en 
förmåga och vilja att lösa samtidens och framtidens samhällsproblem. Denna 
förmåga och vilja är en viktig del i deltagandet i den politiska offentligheten och 
på så vis en central del i skolans praktik. ”Örebro-” och ”Växjöspåret” ger en 
bild av att detta inte präglar undervisningen i svensk skola.  
 
3.2.2 En bakgrund till perspektivet 
Nedslagen ovan har haft en tyngdpunkt på undervisningen och relationen 
mellan lärare och elev. Skolutvecklingsforskningen betonar skolans inre villkor 
också utanför själva undervisningssituationen och mer eller mindre explicit det 
större sammanhanget inom vilket skolan ingår.  
 
Betydelsen av att nå forskningsbaserad kunskap om skolutveckling har fått en 
allt större uppmärksamhet såväl internationellt som i Sverige. En anledning till 
detta är att forskningen efterfrågas politiskt. Detta märks bl. a. i Hopkins (2001) 
beskrivning av forskningsområdets betydelse inom skolforskningen: 
 

For decades now we have been the poor relations of the field, tolerated, talked to at 
parties, but not really regarded as being a main player. But as western society have in 
recent years grappled with the challenges of economic growth and social dislocation, 
our particular contribution to educational change has increasingly been recognised as 
important and helpful. As societies continues to set educational goals that are, on 
current performance, beyond the capacity for the system to deliver, those whose work 
focuses on strategies for enhancing student learning through school and classroom 
intervention are taken more seriously. (Hopkins, 2001 s. 1)  

 
Anledningen är sannolikt det som Hopkins framhäver, dvs. att skolor inte 
lyckas uppfylla vad som förväntas av dem varpå det blir intressant att nå 
kunskap om vad som sker i skolorna. Men intresset grundar sig också i att 
forskning om skolors utvecklingsarbete har visat att vissa skolor lyckas bättre än 
andra när hänsyn tagits till yttre faktorer. Det fanns i samband med detta skäl 
att slå fast att skolorna, beroende av vad som sker i deras verksamhet, verkligen 
kan åstadkomma förändringar i enlighet med politiska intentioner (Mortimore et 
al., 1988; Rutter et al., 1979). Denna kunskap bröt en tidigare föreställning om 
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att vad skolan företog sig spelade en obetydlig roll eftersom just yttre 
omständigheter som inte skolorna rår på avgör hur väl de lyckas (Coleman, 
1966; Jencks, 1972). Trots att denna brytning tillsammans med en allmän 
föreställning om utbildningsområdets bristande ”kapacitet” utgör gemensam 
grund för skolutvecklingsforskningen har den förgrenat sig i olika riktningar 
(Dalin, 1995a; Fullan, 1998; Hopkins, 2001; Mortimore et al., 1988; Rutter et al., 
1979). Detta beror främst på att vunnen kunskap på området fokuserar olika 
utgångspunkter som värderas olika, och härmed betonas olika delar om vad 
som anses viktigt.  
 
3.2.3 Perspektivets många infallsvinklar 
Vissa gemensamma beröringspunkter kan ändå urskiljas. Vanligt är att hela 
skolans verksamhet beaktas, inte endast delar av den (Joyce et al., 1999). Det 
finns en tanke om att undervisningen och den mer direkta relationen mellan 
lärare och elever är beroende av vad som kännetecknar arbetet i skolan och 
dess inre villkor i sin helhet.  
 
Ett annat ofta förekommande inslag är att skolans problemlösningsprocesser 
lyfts fram och att förstå hanteringen av dem som kontinuerligt pågående inslag i 
verksamheten (Berg & Scherp, 2003). Scherp (2003b) har funnit att 
förändringar i skolan i huvudsak sker när de som arbetar där stöter på problem 
som de inte kan hantera utifrån redan etablerade handlingsmönster. Mot 
bakgrund av detta drar han slutsatsen att kvaliteten i skolans 
problemlösningsprocess är av avgörande betydelse för utvecklingsarbetet.  
 
Ett tredje kännetecken är att det som åstadkoms i skolan ställs emot något syfte 
för att på så vis kunna studeras som någon form av utveckling och inte enbart 
en förändring från ett tillstånd till ett annat vilket som helst (Berg & Scherp, 
2003). Vanligtvis handlar det då om att sätta in skolan i ett större sammanhang 
– om att på ett eller annat sätt fästa avseende vid samhällets ramar för, samt 
förväntningar och krav på skolan och hur skolan fungerar i relation till detta 
(Berg & Scherp, 2003; Dalin, 1995a; Fullan, 1998; Hopkins, 2001; Scherp, 
2003c). Exempelvis menar Berg (2003; Berg et al., 1999) att 
skolutvecklingsfrågan kan förstås utifrån skolan som institution och skolor som 
organisationer. Vad som sker i skolan är beroende av såväl latenta värdebaser 
som det manifesta uppdraget så som det kommer till uttryck på olika sätt i 
läroplaner och andra styrdokument – ett beroendeskap som är mångtydigt och 
inte sällan motstridigt.  
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Olika utgångspunkter betonas dock i skolans relation till omgivningen. Ibland 
startar man i skolans inre arbete för att sedan blicka utåt. Berg (2003; Berg et al., 
1999) utgår från ett neorationalistiskt perspektiv där ett mångtydigt uppdrag 
med otydliga gränser, men samtidigt lämnandes ett stort handlingsutrymme, 
ligger öppet för ”erövring” från dem som arbetar i skolan. Att belysa detta 
handlar då om att i studera vad mån och på vilket sätt de lyckas erövra 
utrymmet och på så vis vidga den lokala aktörsberedskapen. Ibland gör man 
tvärtom. Vanligt är då att man utgår från skolpolitiska intentioner om vad 
skolan skall åstadkomma och hur detta skall gå till och sedan funderar över hur 
detta kan bli verklighet i skolan. Scherp (2003b) menar att detta sätt att tänka 
handlar om att transformera politiska intentioner till realiteter i skolpraktiken. 
Det närmare tillvägagångssättet beskriver han som en transformera mål till 
handlingsplaner som sedan skall utvärderas. Detta sätt att se på skolutveckling 
främjar dock inte lokala utvecklingssträvanden, enligt Scherp. Snarare stjäl det 
tid från hanteringen av de problem som upplevs som väsentliga i skolans vardag 
(Scherp, 2005). Det förekommer också att man försöker balansera detta genom 
att fokusera mötet mellan vad som sker i skolan och de yttre omständigheterna 
utan att på förhand välja en viss riktning (Dalin, 1995a; Fullan, 1998).  
 
Redogörelsen ovan vittnar om komplexiteten i att förhålla sig till begreppet 
skolutveckling. Det är inte ens säkert att man använder just ordet 
”skolutveckling” för att närma sig frågan och när ett närmande väl sker betonas 
just olika saker också här myntandes olika begrepp. Berg & Scherp (2003) berör 
mångfalden i närmandet: 
 

Kärt barn har många namn – vissa talar om skolförbättring och/eller skolförnyelse, 
andra om skoleffektivitet och/eller kvalitetsarbete. Ytterligare andra använder ord som 
förändring, innovation, reform, omdaning etc. Vi har emellertid valt att nyttja det mer 
generella begreppet skolutveckling som beteckning… […] Skolutveckling är ett 
mångtydigt begrepp som kan betraktas från olika perspektiv och synsätt. Ett sådant är att 
betrakta skolutveckling i ljuset av skolans anda. Andra perspektiv lyfter fram ethos eller 
yrkesanda, som ett nyckelbegrepp i detta sammanhang och i ytterligare andra synsätt 
resoneras om skolutveckling med utgångspunkt i begrepp som regelbundenheter, 
skolkod och mikropolitik. (s. 15, 16) 

 
Berg & Scherp understryker sedan att ett närmande till begreppet av 
nödvändighet innebär olika val. Att försöka fånga varje tänkbar aspekt av 
skolutveckling utifrån varje tänkbar infallsvinkel är en omöjlighet och det är 
alltid en avvägningsfråga hur aspekt- och perspektivrik man bör vara för att 
kunna bidra med intressant och begriplig kunskap inom området. 
 



 59

Skolutvecklingsforskningens många infallsvinklar ger således möjligheter att 
närma sig skolan på flera sätt inom denna riktning. I den här undersökningen 
har jag knutit skolutveckling till målrationellt- och kommunikativt handlande. 
Ett sätt att i sin tur knyta detta närmare till skolutvecklingsforskningen är att 
välja ut ett par perspektiv som tydligare kan visa hur en målrationell, respektive 
kommunikativ karaktär på skolutveckling kan se ut.  
 
3.2.4 Skolutveckling utifrån två olika synsätt 
Utifrån den dubbeltydighet kring skolutveckling som skolledare gett uttryck för 
och som utgör upprinnelsen till undersökningen har jag försökt hålla en viss 
linje. Jag har haft för avsikt att utkristallisera två mer eller mindre inre 
konsistenta synsätt och satt in dem i ett sammanhang som grund för en vidare 
undersökning. Inom ramen för denna utkristallisering spelar begreppen 
målrationellt och kommunikativt handlande en viktig roll. I det ena synsättet 
grundar sig skolutveckling på en kommunikativ inställning som huvudprincip. 
Det andra synsättet grundar sig istället på en målrationell inställning som 
huvudprincip. 
 
Jag har nämnt skolpolitiska intentioner som lyfter fram vida tolkningar av 
uppdraget och ett starkt tillvaratagande av den lokala handlingsfriheten. Dessa 
intentioner har jag knutit till de mer övergripande formuleringarna i det 
politiska uppdraget till skolan vilket innehållsmässigt inneburit att de 
demokratiska frågorna ställts i förgrunden. Knutet till den politiska 
offentlighetens betydelse för demokratiseringen i habermasiansk mening har 
dessa frågor fått en viss vinkling. Sett i detta ljus som helhet har jag lyft fram en 
inställning till skolutveckling grundad på kommunikativt handlande som 
förefaller vara överordnad. Denna mindre nyanserade inramning av begreppet 
sammanbinds med en skolpolitisk styrning som lägger fokus på decentralisering 
och övergripande mål.  
 
Med en förändring mot kontroll av decentraliseringens följder och fokus på 
skolornas resultat tycks en annan inställning till skolutveckling bli synlig. 
Målrationella grunder tycks bli överordnade varför skolutveckling tenderar att 
bli resultatorienterad framför förståelseorienterad. Tolkningar snävas in och 
delas upp och fokus läggs på det entydigt mätbara. Det demokratiska uppdraget 
och medborgarfostran kan härmed komma att hamna i bakgrunden. Istället 
verkar förändringen betona en skola svarandes mot systemimperativens krav. 
Eleverna går i skolan för att inordnas i systemets logik framför att nå en 
kompetens att stävja dess utbredning på områden som inte låter sig hanteras 
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systemlogiskt utan samhälleligt nedbrytande konsekvenser. Vad som betonas 
skolutvecklingsmässigt verkar förändras med förändrat fokus i den politiska 
styrningen av skolan och härmed förändras också det överordnade syftet för 
barn och ungdomars vistelse i skolan. Med hjälp av försöket utan timplan är 
tanken att undersöka detta närmare. Men hur visar sig denna utkristallisering av 
två synsätt på skolutveckling i anslutning till kunskapsbildning där begreppet är 
centralt?  
 
Ett exempel som ligger nära den kommunikativa inställningen till 
skolutveckling är det problembaserade skolutvecklingsperspektiv (PBS) (Scherp, 
2002, 2003a, 2003b, 2005).8 Forskning om framgångsrika skolor9 (FS) utgör 
sedan ett exempel som förefaller relativt tydligt förankrat i den målrationella 
inställningen (Grosin, 2003, 2004).  
 
Så här presenteras grunddragen i PBS: 
 

Skolutveckling är en problemlösningsprocess som initieras av upplevda 
vardagsproblem. Kunskap om problemens natur ökar sannolikheten för att finna goda 
lösningar. Genom att i och utifrån vardagsverksamheten åstadkomma lärprocesser som 
är meningsskapande och förståelsefördjupande för såväl elever som lärare och 
skolledare skapas denna kunskap. (Scherp, 2003a s. 29) 

 
I ett annat arbete (Scherp, 2003c) kompletteras grunddragen med att 
skolutveckling mer allmänt ses som att ”medvetna och kunskapsbaserade 
förändringar införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i 
vardagsrutinerna.” (s. 10) Återvänder vi till den första texten sammanfattas 
perspektivet i följande satser: 
 

• Skolutveckling är problembaserad 
• Lärares vardagsproblem och dilemman utgör utgångspunkt 
• Skolutvecklingsprocessen är i huvudsak en problemlösningsprocess 
• Kvaliteten i verksamheten är beroende av hur man löser problemen 
• Kunskap om och förståelse av problemens natur ökar sannolikheten för att finna 

goda lösningar 
• Förståelsefördjupande och meningsskapande lärprocesser gynnar kunskapsbildningen 
• Att skapa goda lärmiljöer för lärare utifrån de upplevda vardagsproblemen leder till 

fördjupad kunskap 
• Skolledarens främsta uppgift är att bidra till fördjupad förståelse av uppdraget samt att 

leda det gemensamma lärandet om hur man kan bidra till barns lärande och 
utveckling 

(Scherp, 2003a s. 59) 
 
För FS handlar grunddragen om… 
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… rektors, skolledningens och lärarnas förväntningar samt normer och 
försanthållanden beträffande skolans syfte, möjligheter och begränsningar samt de 
därav följande handlingsmönstren gentemot elever, kollegor och föräldrar. (Grosin, 
2003 s. 142)  

 
Dessa drag preciseras i följande satser: 
 

• ett tydligt och demokratiskt men kraftfullt ledarskap från rektors sida som 
framför allt inriktas på skolans kunskapsmål; 

• pedagogiskt/didaktiskt ledarskap från rektors sida; 
• lärarna görs delaktiga i utformandet av skolans kultur och struktur; 
• samarbete mellan lärare om mål och innehåll i undervisningen och fostran; 
• höga förväntningar på eleverna med utgångspunkt från att alla är läraktiga samt 

att skolans och undervisningens kvalitet, inte elevernas bakgrund, är avgörande 
för deras resultat; 

• uppmuntran och belöning för bra arbete; 
• koncentration till ett begränsat antal teman under lektionerna; 
• stor flexibilitet med avseende på undervisningsmetoder. Interaktiv 

klassrumsundervisning är en ofta använd metod liksom individualisering där 
hänsyn tas till elevers ursprung och kunskapsnivå; 

• regelbunden utvärdering och uppföljning av elevernas kunskaper; 
• tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget i 

skolan; 
• ordning och reda samt bestämda men måttfulla sanktioner mot dåligt 

uppförande; 
• positiva relationer mellan lärare och elever som bygger på respekt och 

ömsesidigt förtroende; 
• hängivenhet hos rektor och lärare; 
• lärare som förebilder och auktoriteter; 
• föräldramedverkan 
(Grosin, 2003 s. 143-145) 

 
Utifrån grunddragen och satserna ovan går det åtminstone att se en gemensam 
nämnare. Hela skolans verksamhet beaktas. Men sedan är det skillnaderna som 
dominerar och i dessa skillnader framträder det kommunikativa respektive det 
målrationella synsättet tydligare än vad jag hittills har visat.  
 
Ett kommunikativt synsätt på skolutveckling: Hos PBS syns betydelsen av 
vida tolkningar och en stor lokal handlingsfrihet. Härmed framträder också ett 
utvecklingsarbete som förutsätter decentralisering och övergripande 
formuleringar vad avser uppdraget till skolan. PBS beskrivning av vikten att 
relatera utvecklingsarbetet till en ”fördjupad förståelse av uppdraget” indikerar 
vida tolkningar eftersom en inte redan på förhand precisering anges. 
Handlingsfriheten som ett resultat av fokus på decentralisering kommer till 
uttryck i de utgångspunkter för utvecklingsarbetet som PBS betonar. Det 
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handlar om en problemlösningsprocess som initieras av upplevda 
vardagsproblem, vilket gör handlingsfriheten central. Kraften i 
utvecklingsarbetet söks med utgångspunkt i skolans inre liv. Sättet att närma sig 
denna utgångspunkt kan tolkas äga starka beröringspunkter med en 
kommunikativ inställning.  
 
Att tala om skolan i termer av vardagsverksamhet och hanteringen av dess 
problem som ett meningsskapande och förståelsefördjupande arbete gör det 
möjligt att se skolan ur ett livsvärldsperspektiv. I skolan som livsvärld står 
vardagen i centrum och hur de som vistas i den upplever den. Vardagen präglas 
av en viss kultur med vissa rutiner som stabiliseras av vissa handlingsvissheter. I 
denna ”naturlighet” uppstår emellertid problem som skakar om tidigare 
handlingsvissheter. Det är hanteringen av dessa problem som fokuseras i PBS – 
en hantering som påminner mycket om en förståelseorienterad diskursiv 
prövning av brutna handlingsvissheter. Upplevda problem hanteras som ett 
gemensamt lärande i termer av en meningsskapande och förståelsefördjupad 
interaktion, främst uppburen av skolans lärare, men beroende av interaktion 
med eleverna och skolledningen. Problemens återvändande till vardagen 
innebär lösningar som föregås av medvetna och kunskapsbaserade 
förändringar. Först därefter kan hanteringen av problemen omvandlas till nya 
handlingsvissheter som naturliga delar i vardagsrutinerna.  
 
Det är en omvandling som vid en första anblick kan tyckas oberoende av 
världen utanför skolan. Men i de diskursiva prövningarna, eller i det 
gemensamma lärandet om upplevda problem i vardagen, framstår en fördjupad 
förståelse av uppdraget där skolledningen anges ha ett särskilt ansvar och inte 
minst reflektion kring prövningarnas betydelse för elevernas lärande och 
utveckling som centralt. Uppdraget till skolan är politiskt författat och en 
framstående del av samhällets ramar, förväntningar och krav. Elevernas vistelse 
i skolan är en del av deras lärande och utveckling i vid mening som når utöver 
skolans praktik och tillsammans med en fördjupad förståelse av uppdraget i 
problemlösningsprocessen knyts skolans arbete till samhället utanför skolan.  
 
För mig faller PBS relativt väl in i en kommunikativ inställning till 
skolutveckling som ligger i linje med ett starkt tillvaratagande av den lokala 
handlingsfriheten genererande vida tolkningar av uppdraget. Härmed faller 
perspektivet också väl in i en skolpolitik som betonar decentralisering och 
uppdragets övergripande formuleringar. Och även om det inte går att se någon 
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explicit och tydlig koppling till en vital politisk offentlighet i perspektivet kan 
åtminstone en implicit sådan göras. Framförallt syns kopplingen i den 
kommunikativa karaktären på perspektivet, men den blir också synlig i sättet att 
möta uppdraget. Om det handlar om en fördjupad förståelse av uppdraget utan 
närmare precisering än att skolans problemlösningsprocess skall bidra till barns 
lärande och utveckling finns det anledning att tänka sig att det är de 
övergripande formuleringarna i uppdraget som står i fokus. Det är i dessa 
formuleringar som det demokratiska uppdraget lyfts fram varför barns lärande 
och utveckling i relation till detta kan tänkas vara centralt i PBS. Utifrån en 
sådan tolkning framträder skolans bidrag till en vital politisk offentlighet som 
ståendes i förgrunden. Härmed har en mer solid grund för vad en 
kommunikativ inställning till skolutveckling kan betyda skapats till gagn för 
undersökningens fortsättning. Grunddragen och satserna hos FS erbjuder å sin 
sida en syn på skolutveckling där den målrationella inställningen tycks stå i 
förgrunden.  
 
Ett målrationellt synsätt på skolutveckling: Hos FS syns betydelsen av 
kontroll av decentraliseringens följder och fokus på skolornas resultat. I 
perspektivet framträder en riktning från samhällets förväntningar, krav och 
ramar, via skolledning och lärare till vad eleverna åstadkommer som en relativt 
tydlig implementeringsbetonad målrationell inställning. I grunddragen 
framträder detta i mer översiktliga ordalag. Skolledningen och lärarna skall först 
ta itu med skolans syfte och utifrån detta implementera ett handlingsmönster 
gentemot elever, kollegor och föräldrar. En anknytning till FS:s satser visar mer 
tydligt den målrationella karaktären på detta implementeringsförfarande. 
 
Syftet preciseras till att i första hand handla om skolans kunskapsmål och 
implementeringen om att fokusera elevernas resultat där uppföljning och 
utvärdering av elevernas kunskaper betonas. I FS:s perspektiv blir 
verksamheten i första hand resultatorienterad centrerat till vad eleverna uppnår 
för kunskapsresultat. Inramningen av detta vittnar om en målrationell 
grundinställning.  
 
Skolledaren fungerar som ett tydlig och kraftfullt språkrör för betydelsen av 
skolans kunskapsmål inom vars ram hans eller hennes pedagogiska och 
didaktiska ledarskap betonas. Det demokratiska ledarskapet tycks handla om att 
involvera lärarna i utformandet av skolans kultur och struktur för att 
åstadkomma ett samarbete mellan dem centrerat till undervisningens mål och 
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innehåll. Fokus på undervisningens mål och innehåll är alltså en del i 
utformandet av skolans kultur och struktur men möjligheten att förverkliga 
målen når bortom detta fokus. Den vilar på tydliga normer som syftar till att 
skapa ordning och reda i det sociala umgänget på skolan. Bra arbete skall 
uppmuntras och belönas medan dåligt uppförande innebär sanktioner. Utifrån 
denna grund betonas vikten av pedagogernas hängivenhet till sina uppgifter och 
ur detta skapas sedan förebildlighet och auktoritet. 
 
Min tolkning är att det som tagits upp ovan är en del av skolutvecklingen där 
skolledning och lärare lyfts fram i ett arbete att åstadkomma en tydlig 
inramning, först och främst för mötet med eleverna men också för föräldrars 
medverkan. Det är en skola där skolledare och lärare skapar villkor på vilket 
positiva relationer till eleverna är tänkt att vila. Respekten och det ömsesidiga 
förtroendet sker utifrån särskilt fastställda grunder som skapar förutsättningar 
för en målrationell inställning till undervisningen.  
 
Höga förväntningar ställs på eleverna med utgångspunkt att alla kan 
åstadkomma tillfredsställande resultat om undervisningen utformas på ett 
särskilt sätt. Förutom de redan fastställda grunderna som inramning för 
undervisningen framställs vikten av att begränsa teman under lektionerna vilket 
indikerar nedbrytning av kunskapsmålen. Här syns en parallell till mitt tidigare 
resonemang om precisering och uppdelning av målen och antyder med detta 
också en parallell till undervisning baserat på förväntade resultatmått. Satt i 
relation till betoningen av uppföljning och utvärdering av elevernas kunskaper 
förstärks denna parallell. Däremot anger perspektivet stor flexibilitet med 
avseende på undervisningsmetoder vilket skulle kunna ses motsäga mitt tidigare 
resonemang om insnävning av processer. Förslaget om interaktiv 
klassrumsundervisning skulle kunna vara ett exempel där mötet mellan olika 
perspektiv att förstå världen står i centrum. Detta är ett viktigt kännetecken för 
en kommunikativ inställning till skolans arbete. Men ser man till inramningen 
av det interaktiva klassrummet som ligger i FS tycks förståelsen av världen vila 
på förutsättningen av en redan uppdelad och begränsad värld som på förhand 
skall vara uppföljnings- och utvärderingsbar. Ser man sedan till förslaget om 
individualisering faller också eleverna in i den målrationella inställningen. 
Elevernas ursprung och kunskapsnivå skall relateras till undervisningsmålen 
vilket indikerar en utvärderings- och uppföljningsbar lärandeprocess knutet till 
den enskildes lärande. Med tanke på den resultatorienterade tonvikten visavi 
kunskapsmålen går det att skönja en tendens till att varje elev har sin egen 
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lärgång beroende av ursprung och kunskapsnivå vilket skulle kunna begränsa 
och villkora utrymmet för det interaktiva klassrummet. Kunskapsbildning som 
en social företeelse där perspektivrikedom förstås gynna lärandet kan bli 
underordnat höga förväntningar på att varje elev skall nå resultat i linje med 
kunskapsmålen utifrån en mer isolerad lärprocess.  
 
Min tolkning är att FS-perspektivet faller tämligen väl in i det målrationella 
synsättet på skolutveckling där resonemanget om grunddragen och satserna 
ovan skapar en mer tydlig bild av vad som kännetecknar inställningen. 
Elevernas tid i skolan tycks först och främst handla om att ta sig igenom 
utbildningssystemet med hjälp av en resultatorienterad och effektiv 
undervisning uppburen av ordning och reda, belöningar och sanktioner samt ett 
ömsesidigt förtroende mellan pedagog och elev kring frågan att eleverna kan 
göra bra resultat. Detta fokus riktar uppmärksamheten mot ett systemkonformt 
synsätt på vad skolan är till för. För elever som utvecklas och lär inom denna 
ram för skolutveckling förefaller frågan om att svara upp mot systemlogiken 
överordnad frågan om deltagande som debattör eller publik i den politiska 
offentligheten. 
 
3.3 Begreppet decentralisering 
En central del i avhandlingen är att belysa den skolpolitiska förändringen inom 
ramen för styrsystemet som jag kopplat ihop med olika signaler om 
skolutveckling. I vad som tagits upp om detta hittills går det måhända att skönja 
en viss övertro på decentralisering. Här tycks jag emellertid vara i ”gott” 
sällskap: 
 

Få politiska begrepp torde ha en så positiv klang som decentralisering. Begreppet 
sammanfattar en (stundtals idealiserad) föreställning om småskalighet, möjligheter för 
medborgarna att påverka politiska beslut, lokalt självbestämmande, lokal variation av 
service och tilltro till individers sunda förnuft. Får vi bara själva bestämma, utan 
inblandning av centralbyråkrater och centrala politiska direktiv, blir besluten sunda och 
åtgärderna de rätta; så tycks den grundläggande filosofin kunna sammanfattas. Vem kan 
rimligtvis vara motståndare till en sådan filosofi? (Pierre, 1997 s. 118)  

 
Jag kan alltså villigt erkänna att jag dras till en liknande förståelse av 
decentraliseringens möjligheter som den idealisering som framträder i citatet, 
särskilt om man beaktar den socialreformistiska ”bedövningen” av 
medborgarnas handlingskraft under reformismens mest expansiva år efter andra 
världskriget. Men jag hoppas också att det har framkommit att decentralisering 
och härmed en tendens till statligt tillbakadragande även fört med sig ett 
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politiskt tomrum fritt för andra krafter än ett stärkt medborgarskap. Vidare 
hoppas jag att det har framkommit att jag inte förlitar mig på ett myller av 
småskalighet där vi går omkring och bestämmer allt själva i täta oberoende 
gemenskaper fredligt existerande sida vid sida. Dagens modernitet kräver 
systemlösningar men jag stödjer mig på en bild av utvecklingen där 
systemlösningarna blivit för dominerande och politikens centrum allt för 
oberoende av det breda medborgarlagrets påverkan. Decentralisering för mig 
ger i vid mening hopp om en förstärkt politisk periferi och i denna förstärkning 
ligger också en skola med en starkare handlingsfrihet. Jag ser decentralisering 
som en förutsättning för en sådan möjlighet. Samtidigt är jag medveten om att 
ett statligt tillbakadragande medför svårigheter med avseende på social rättvisa. 
Välfärdsstatens kris vittnar ofta om ökade klyftor vilket torde kunna tolkas som 
ett resultat av de resursstarkas tillvaratagande av det politiska tomrummet. När 
staten drar sig tillbaka öppnar detta också för att marknadens lag skall gälla inte 
sällan uppbackad av nyliberal och nykonservativ ideologi. Men 
decentraliseringen behöver inte betyda att ”medborgaren bryter med 
klientrollen [för] att dra sig tillbaka till sitt privata rum” om man låter 
Carleheden tala. Den möjliggör också ett inträde i det offentliga rummet, 
säkerligen starkt dominerad av marknadskrafter men mindre omsluten av statlig 
makt.  
 
Pierre anser att decentralisering på goda grunder bär på vissa positiva 
demokratiska förtecken men att begreppet också öppnar för de tendenser som 
jag antytt ovan. Han menar att decentralisering i stor utsträckning har haft 
effektivitet som ledstjärna vilket ger en målrationell och systemlogisk innebörd 
(Pierre, 1997). I ljuset av ekonomins påtryckningar i samband med 
välfärdsstatens kris är denna ledstjärna begriplig. När Pierre ser mer politiskt på 
frågan och då fokuserar decentralisering av makt, inflytande och ansvar blir 
resultatet visserligen att lokala förutsättningar i sammanhanget förstärks visavi 
staten men att den lokala nivån samtidigt blir mer intressant för påtryckningar 
från lokala särintressen (Pierre, 1997). Detta visar att decentralisering för med 
sig andra aspekter än vad som ryms inom den idealiserade bild som citerats 
ovan.  
 
Pierre sammanfattar varför decentralisering varit så framträdande i de 
västerländskt orienterade demokratierna sedan 1980-talet och framåt. Här 
lägger han fram ett antal faktorer som han menar bör ses i ljuset av ett flertal 
långsiktiga utvecklingstendenser. För det första har staterna brottats med 
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ekonomiska svårigheter och för att spara pengar har man lämpat över 
finansieringsansvaret till lokal nivå. Samtidigt har tilltron ökad vad avser lokal 
kompetens och bärighet (Pierre, 1997). Det är inte längre byamän som 
diskuterar lokala angelägenheter i sockenstugorna så som kyrkans och vägarnas 
underhåll. För det tredje syns en snabb och kanske inte alltid genomtänkt 
spridning mellan länder med en antydan om att ”om dom gör det måste vi 
också göra det”. För det fjärde är decentraliseringen ett svar på kritik mot 
byråkratisk rigiditet och ohörsamhet. Här syns två spår. Det första handlar om 
ineffektivitet och dålig kundanpassning och det senare om brister i att knyta 
närmare kontakter mellan medborgarna och politiskt förtroendevalda och 
tjänstemän. Till sist kan nämnas ideologikritik från två motpoler. Dels en 
marxistisk inspirerad kritik där nationalstaten betraktades som borgerskapets 
lakej. Dels en liberal kritik där nationalstaten betraktades som ett hot mot 
individuella fri- och rättigheter (Pierre, 1997).  
 
Decentralisering är således, likt skolutveckling, ett mångfacetterat begrepp som 
öppnar för olika utvecklingslinjer. Närmast till hands torde vara att ta fasta på 
den sista punkten ovan. Den socialreformistiska modellen har förmodligen tagit 
udden ur den marxistiska förhoppningen om att förena proletärerna i alla 
länder. Samtidigt visar Pierre hur modellen blir mindre betydelsefull i och med 
faktorerna bakom decentraliseringstendensen. Här kan man förmodligen i 
dagens läge se större framgång för den liberala kritiken. Men som vi har sett 
tidigare i samband med diskussionen av olika demokratimodeller och dess 
betydelse för den politiska offentligheten visar den liberala kritiken, likt 
socialreformismen (och den marxistiska kritiken som inte tagits upp) på 
ensidigheter som undergräver demokratins självbild. Här utgör 
diskursmodellens ram för en politisk offentlighet ett alternativ utifrån vilket 
decentralisering skulle kunna tas tillvara på ett annat sätt. Och här ligger det 
närmast till hands att peka på den fjärde punktens andra spår ovan. Det är 
också i detta avseende som mitt närmande till frågan om förändrade styrningen 
av skolan bör förstås. Men vad uttrycker den utbildningspolitiska forskningen i 
ärendet? Jag skall beröra detta närmare nedan och då med fokus på svenska 
förhållanden.    
 
3.3.1 Från central regelstyrning till decentralisering  
Jag tycker mig ha märkt att något av ett signum för forskning och då främst för 
socialvetenskaplig10 forskning är att problematisera manifesta mönster som har 
en viss livslängd i tid och rum och som härmed förefaller vara relativt 
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bestående. Bakom denna idé ligger ofta tanken om att det skulle kunna vara 
annorlunda och att det är människor som i slutänden medvetet eller omedvetet 
bestämmer hur det ser ut.11 När den centrala regelstyrningen av skolan var som 
mest utbredd var det således vanligt med en kritisk vetenskaplig inställning till 
den. Det är inte allt för långsökt att se att denna kritik hade en del i den så 
berömda SIA-utredningen (SOU, 1974:53). Denna utredning av skolans 
arbetsmiljö anges ofta som en viktig faktor till att styrningen av skolan tog en 
annan kurs med början från mitten av 70-talet. En successiv nedmontering av 
centralstyrning och detaljerade regler har varit kännetecknande för tiden efter 
SIA-utredningen (Berg, 2003; Berg et al., 1999; Lindensjö & Lundgren, 2002; 
Richardsson, 1994).  
 
Såväl den centrala regelstyrningen som förändringen i riktning mot 
decentralisering har fått en viss betydelse i min undersökning så här långt. Men 
hur förhåller det sig med annan svensk forskning på området? Man skulle 
kunna förmoda att det skulle kunna finnas en viss nyfikenhet kring bärigheten i 
förändringen till decentralisering för skolans utveckling? Mitt intryck är att detta 
inte varit dominerande. Snarare handlar det nu om att ställa sig kritisk till nästa 
styrningsförsök – alltså till decentraliseringen. Den öppning som jag tycker mig 
skönja för en kommunikativt grundad skolutveckling är inte speciellt vanlig i 
hur forskningen behandlat decentralisering. Istället handlar det om att försöka 
lyfta fram problem som en decentralisering av skolan för med sig. Ett problem 
handlar om hur avståndet mellan de som formulerar uppdraget till skolan och 
de som har till uppgift att förverkliga det ökar i decentraliseringens kölvatten. 
 
Splittring och isärglidning: Med decentralisering öppnande karaktär ökar 
ostyrbarheten och diffusheten kring ansvar. De som fattar beslut om skolan gör 
det under starkare påtryckningar från fler aktörer. Påtryckningarna 
kännetecknas ofta av disparata krav som man vill få snabbt tillfredsställda. 
Politiken om skolan blir till reaktiva kompromisser som splittrar varje försök till 
en mer långsiktig hantering av skolfrågorna. Liknande förhållanden syns i 
skolan men då är andra aktörer inblandande med andra reaktiva kompromisser 
som följd. Mönstret är att kompromisserna dels tenderar till inre splittring i 
besluten om och i skolan samtidigt som skolpolitik och skolpraktik glider isär. 
Ostyrbarheten och ansvarsdiffusheten ökar.12 Mellan beslut om skolan och i 
skolan gör sig också ”medieringen” gällande. Det handlar då emellertid inte om 
ett medium där den politiska offentligheten skulle kunna göra sig gällande för 
att överbrygga problematiken. Snarare syns en underton där mediering som 
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transformationsmedium mellan skolpolitik och skolpraktik spär på problemet. 
Dock är dess roll inte tillräckligt belyst av forskningen här, vilket gör 
medieringens roll relativt oklar (Lindensjö & Lundgren, 2002).  
 
Lindensjö och Lundgren (2002) ser inga enkla lösningar på problematiken ovan 
men ratar för den skull inte själva decentraliseringsidén. De lyfter fram det 
bekymmersamma i att decentraliseringen inte tycks få en chans att handla om 
långsiktighet och i detta sammanhang ges åtminstone en försiktig antydan till 
vägar ur de reaktiva kompromissernas splittring och isärglidning. De mer 
långsiktiga reformer som ligger i decentraliseringens idé behöver möta 
skolpraktiken på ett sådant sätt att de känns viktiga för dem som arbetar där. 
Här framhävs den kommunalt bundna förvaltningen ha en viktig roll som 
översättare av de politiska reformintentionerna. För mig antyder detta en slags 
överföring av idéer från en tidigare centralistisk regelstyrning där den statligt 
bundna förvaltningen såg som en viktig översättare. Skolreformer i ljuset av 
decentralisering förefaller således gå i en riktning från centrum till periferi där 
den lokala förvaltningen tar över den centrala förvaltningens roll som 
implementeringens översättare. Skolan tenderar att ses i ljuset av en 
utförarposition även om decentraliseringen fört med sig att fler beslut om vad 
skolan skall syfta till avhandlas lokalt.   
 
Skolans bidrag till den politiska offentligheten i samband med 
decentraliseringen är inget utmärkande tema för Lindensjö och Lundgren i 
deras problematisering av decentralisering och skola. Detta är dock mer 
framträdande på annat håll.     
 
En dold systemkonformitet: En riktning som framhäver skolan som en plats 
för medborgarfostran betonar betydelsen av en reflekterande praktik där läraren 
ofta står i centrum (Alexandersson, 1999b). Här skulle man kunna tänka sig att 
decentraliseringen skulle kunna vara till gagn för en reflekterande praktik. Men 
riktningen misstänker att den bär på en täckmantel av systemkonformitet. 
Lärarna förväntas reflektera okritiskt visavi sina uppdragsgivare: ”När lärarna 
ges i uppgift att tolka och omsätta mål, som de i grund och botten kan vara 
oense om, ”tvingas” de till konsensus istället för att utveckla ett självständigt 
kritiskt tänkande.” (s. 66) Möjlighet till konsensus uppstår inte som ett resultat 
av ett kritiskt lokalt samtal om skolan och dess villkor inkluderat det statliga 
uppdraget och statlig styrning utan som en påtvingad konsensus genererad 
uppifrån.   
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Romhed (1999) diskuterar möjligheten för skolan att bli en plats för 
medborgerlig demokratisk fostran – ”en öppen arena, ett torg där skilda 
uppfattningar får brytas mot varandra, en plats där konflikter kan genomlysas 
och intellektuella kraftmätningar äga rum.” (s. 135) Dock menar han att 
demokratiformuleringar i styrdokumenten inte frammanar detta och på så vis 
syns inget tydligt företräde för ett sådant uppdrag. Istället riskerar det att 
trängas undan av en syn på skolan som myndighets- och/eller marknadsplats 
genom styrsignaler om utförandekontroll och konkurrens. För att skolan som 
mötesplats skall ges ett starkare stöd mellan dessa anspråk på platsutrymme 
krävs, enligt Romhed, ett reviderat demokratiskt uppdrag som ”mindre handlar 
om att i patriarkalisk anda uppfostra och mer om att i upplyst anda 
medvetandegöra och synliggöra.” (s. 135)  
 
Eriksson (1999) tangerar både Alexandersson och Romhed genom att diskutera 
professionsperspektivet bland andra perspektiv som följer av 
decentraliseringen. I detta sammanhang menar han att det finns en stor 
skolpolitisk tillit till att centralt fastställda mål kan förverkligas i den 
pedagogiska skolpraktiken men att detta förutsätter att allt annat emellan mål 
och praktiskt förverkligande fungerar. Eriksson själv ser kärnan i en fungerande 
decentralisering som att problematisera förhållandet mellan fastställda mål samt 
dess bakomliggande intentioner och de professionellas möjligheter till lokalt 
utvecklingsarbete. Han efterfrågar ett samtal som kan ligga till grund för mer 
långsiktiga tydliggöranden om vad skolan skall åstadkomma och hur detta skall 
gå till bland dem som på olika nivåer har ansvar för och berörs av skolans 
verksamhet. Avgörande är att lyckas manifestera vad som utgör en konstruktiv 
kompetensgrund för det lokala utvecklingsarbetet med utgångspunkt i det 
praktiknära. Återigen i kamp med systemaktörerna: 
 

Är det lärares ”tysta kunskap” som skall lyftas fram i ljuset för att värderas och 
systematiseras? Eller är det politikers, tjänstemäns och näringslivsföreträdares 
synpunkter om skolan i produktivitets- och organisationstermer, som i högre grad blir 
bestämmande när diskursen kring skolans verksamhet skall formuleras? 
Förhoppningsvis blir det den praktikstyrda verksamheten som kommer att få företräde. 
(Eriksson, 1999 s. 165)  

 
Kanske blir dock den systemkonformitet som misstänks dölja sig bakom 
decentraliseringen mest tydlig hos Mårdén (1999) när han diskuterar 
”instrumentalismens” dominerande ställning inom politisk styrning och 
offentlig förvaltning. Han varnar för att en ensidig fokusering på 
instrumentalism upprätthåller ett systemtänkande där lokal autonomi inordnas 
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utan möjlighet till systemkritik. Decentralisering förstås utifrån funktionella 
principer och på så vis blir lokal autonomi till ”systembetjänande centra” istället 
för ”forum för individuell och/eller kollektivistisk kreativitet.” (s. 184) För att 
överbrygga denna, enligt Mårdén, dominerande tendens i samtalet om skolan 
krävs att instrumentalismen ger företräde åt det lokala samtalet om vad skolan 
skall åstadkomma och hur det skall gå till, i likhet med vad som förts fram ovan. 
Hur ett sådant samtal sedan skall relateras till det politiska samtalet om skolan 
och styrningen av den ger inte Mårdén något tydligt svar på. 
 
I det resonemang som författarna för syns både det ekonomiska och det 
politisk-administrativa systemets närvaro. Jag menar emellertid att den 
systemkonformitet som problematiseras betonar det politisk-administrativa 
systemets skenbara tillbakadragande. 
  
Tillmötesgående av privat- och marknadsintressen: En annan riktning som 
lyfter betydelsen av medborgarfrågan ställer eleven i centrum snarare än 
pedagogerna. Tilltron till att medborgarperspektivet skulle blomma som ett 
resultat av en större frihet för pedagogerna är inte lika stor som hos riktningen 
ovan. Alltför många pedagoger är mer intresserade av sina enskilda ämnen för 
dess egen skull än att låta undervisningen vara en del i medborgarfostran. Här 
måste staten istället gå in och ta ett ansvar. Det är staten som skall värna 
elevernas rätt till medborgarfostran och hävda detta gentemot lärare som ser 
skolan utifrån ett snävt ämnesperspektiv utifrån etablerade kunskapskanon. Om 
decentralisering innebär större frihet för pedagoger utan att inkludera eleverna 
kan decentralisering bli en väg bort från medborgartanken. Men 
decentraliseringen för med sig mer ”avarter” och här står inte en dold politisk-
administrativ systempåverkan i förgrunden, utan istället privata intressen och 
marknadens påverkan. I vidare mening handlar decentralisering om att rikta 
kritik mot nyliberala och nykonservativa krafter som underblåser 
marknadslösningarna.   
 
Säfström & Östman (1996) ger en bild av hur nykonservativa krafter inverkar 
på vad undervisningen skall handla om. De behandlar vad kunskap betyder i 
borgerliga kretsar i samband med skolans decentralisering. Här lyfts de 
akademiska skolämnena fram tillsammans med vikten av att hålla isär ämnena 
samt att nivågruppera eleverna vad avser tillägnelse av dessa ämneskunskaper. 
Kunskap i skolan grundas i uppfattningen av en solid, entydig vetenskap som 
skall förmedlas till eleverna. Detta sätt att tala om kunskap innebär ett 
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ideologiskt ställningstagande som skapar skillnader i skolans historia, mellan 
ämnen, lärare, elever och mellan yrkeskategorier. Kunskap klargörs med 
betoning på den internvetenskapliga karaktären och bortser således från frågor 
om kunskap i relation till vardagen, i relation till moraliska problem och i 
relation till elevers sätt att tänka visavi vetenskapen. I förlängningen innebär 
detta en tendens mot elitism, meritokrati och passivt medborgarskap. Kunskap i 
skolan sorterar eleverna i en strävan att skapa en konkurrenskraftig elit. 
Experter blir bärare av den entydiga kunskapens sanning och på så vis bärare av 
makten att fatta beslut om samhällelig problemlösning.  
 
Schüllerqvist (1996) har följt den skolpolitiska debatten på riksnivå från 1980-
talet fram till början av 1990-talet. Han finner en förskjutning från idén om en 
generell medborgarkompetens och social utjämning konstituerad av en 
sammanhållen enhetlig grundskola till idén om individuell valfrihet och 
kompetensutveckling samt en effektiv skola konstituerad av val av skola, 
profilering och öppnande för friskolor. I vid mening innebär detta en 
skolpolitik som förändras från att ställa skolan i ett samhällsperspektiv till att 
ställa den i ett individperspektiv. Förändringen följer mer generella 
samhällsförändringar: Det svenska skolsystemet anpassas till internationella 
förhållanden. Den privata sfären överordnas den offentliga. Krav på effektivitet 
ökar i styrka tillsammans med idén om skolan som lönsam för modern 
ekonomi genom fokus på individens kompetenshöjning. Vidare innebär 
förändringen ett övergivande av social ingenjörskonst och en mindre optimism 
kring skolans möjlighet att verka samhällsförändrande. Vad avser den sista 
punkten lyfter Schüllerqvist något paradoxalt fram utbildningssystemet som 
förändringsskapande. Genom en allmän höjning av medborgarens utbildning 
ställs nya krav på offentliga institutioner. Emellertid beskrivs dessa krav vila på 
egenintresse vilket förstärker den privata sfärens dominans. På så vis har skolan 
inte varit samhällsförändrande. Den har inte förstärkt det offentliga samtalet 
om gemensamma angelägenheter.  
 
Både Schüllerqvist och Säfström & Östman ger en bild av decentralisering som 
leder bort från de möjligheter som jag tror mig finna för skolans bidrag till en 
vital politisk offentlighet genom signaler om en kommunikativ inställning till 
skolutveckling. Kanske är Englund den mest betydelsefulla personen i Sverige 
för den syn på decentralisering som författarna ovan ger uttryck för. Inte heller 
han tycks se decentralisering som ett led i en förstärkt politisk offentlighet.  
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Englund (1996b) ser snarare etableringen av decentraliseringen som ett 
övergivande av idén om en demokratiskt fostrande skola där barn och 
ungdomar samlas för att i framtiden ta sig an det politiskt offentliga rummet i 
kraft av en kritisk förmåga att delta i samtalet om gemensamma angelägenheter. 
Etableringen öppnar istället för en nykonservativ privatisering med tydlig 
segregeringsrisk där resursstarka föräldragrupper formar skolan efter sin egen 
barnuppfostran. Skolan blir den starka förälderns skola. Parallellt med detta 
framhävs idén om en tillbakagång till en endimensionell kumulativ kunskapssyn 
uppbackad av ämnesfixerade lärare som direkt överförbart till föräldrastyrning, 
så som exemplifierats ovan.   
 
I decentraliseringens fotspår pekar Englund (1996a) också på den öppning till 
privatism som skett genom valfrihet, skolprofilering och friskolor. Istället för en 
sammanhållen skola med inflytande och pluralism i varje skola som den tidigare 
styrningen syftade till har decentralisering medfört en ökad möjlighet för icke-
pluralism i skolan genom pluralism mellan skolorna styrd av föräldrars 
preferenser och mer allmänna konkurrensintressen.13 Det är de konservativa 
och liberala marknadskrafterna som lyckats flytta fram sina positioner genom 
den förändrade styrningen, menar Englund. Samtidigt finns en mindre märkbar 
strömning som talar om möjlighet till deltagande demokrati som om inte ett 
alternativ så åtminstone ett komplement till den representativa demokratin. 
Emellertid framtonar en viss skepsis från Englunds sida att denna ådra skall 
kunna göra sig gällande när politiken öppnar för privata alternativ och de 
strömningar som understödjer detta: 
 

Om lärarnas huvuduppgift skall vara att skapa villkor för offentlig diskussion genom att 
söka utveckla ”reasonable citizens discharging their civic purpose” (Giarelli 1983 s. 35) 
är det emellertid svårt att se hur ett inslag av privata skolor baserade på possessiv 
individualism skulle kunna bidra till detta. Dels skulle ett flertal skolor återfalla i 
patriarkalism (exempelvis religiöst fundamentalistiska skolor) och dels skulle flera, som 
ett uttryck för snävt vetenskapligt-rationellt effektivitetstänkande, bidra till en 
kvantitativ kunskapsformering som skulle negligera kunskapens problematiska natur 
och kontextuella karaktär. (Englund, 1996a s. 134)  

 
Vidare diskuterar Englund (1996c) de senaste läroplanerna. Han menar att de 
fokuserar näringslivets behov, det internationella samhället och en 
förberedande individuell arbetskompetens. Härmed försätts medborgarfrågan i 
bakgrunden. Visserligen innehåller läroplanen formuleringar som klargör 
skolans viktiga roll för demokratin men det saknas tydlig vägledning om det 
kritiska innehållet i demokratibegreppet. Med en decentralisering som lyfter 
fram den pedagogiska professionen som uttolkare av läroplanens innehåll 
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riskerar skolans relation till demokratifostran i kritisk mening urvattnas. Det 
finns inget som tyder på en utbredd professionell vilja och kompetens kring 
detta i skolan som klarar sig utan vägledning i frågan genom uppdraget och 
styrning, menar Englund. Ser man sedan till kursplanerna för skolan klargörs en 
öppning för en återgång till ämnescentrerad traditionell undervisning som 
förberedande för vidare studier och arbetsliv utan koppling till ett mer 
överordnad meningsskapande kring skolans demokratiutvecklande uppgift. 
 
Decentralisering och en förstärkt politisk offentlighet tycks således inte gå hand 
i hand. Antingen är det ett uttryck för en förtäckt statlig systemkonformitet eller 
en öppning för privatism, icke ifrågasatt kunskapsförmedling och 
tillgodoseende av marknadens krav. Vad gäller den förra kritiken kanske det 
inte är decentraliseringen i sig som är problemet. Snarare antyds att det handlar 
om en skenbar decentralisering där man inte tar steget fullt ut. Man tycks inte 
lita på pedagogernas reflexiva förmåga. Härigenom undergrävs möjligheterna 
för en skola som mötesplats och fostrande till medborgaranda. Så givet att inte 
marknadslösningarna tar överhanden syns ingen direkt kritik mot 
decentralisering. Den senare riktningen är mer skeptisk till den demokratiska 
viljan hos pedagogerna och riktar en tydligare negativ inställning till 
decentralisering i stort. Med decentraliseringen har en medborgarfostrande 
skola övergetts eftersom den är beroende av att staten hävdar medborgar- och 
elevperspektivet.      
 
I ett vidare perspektiv och med hänsyn till begreppen livsvärld och system kan 
man mer översiktligt tolka kritiken ovan i ljuset av ett politiskt-administrativt 
tillbakadragande (skenbart eller reellt) lämnande ett större utrymme för 
ekonomiska systemlösningar med fokus riktad mot livsvärldens privata sfär. 
Skolans huvudsakliga uppgift blir att tillfredsställa varje elevs privata behov av 
kompetensutveckling i syfte att fungera som arbetskraft och konsument på en 
för samhället allt mer dominerande marknad. Livsvärldens privata sfär 
ekonomiseras och individens självförverkligande vägleds av karriär och 
konsumism. Pragmatiska livsfrågor utifrån en målrationell inställning odlas utan 
hänsyn till etisk och moralisk självförståelse. På så vis marginaliseras också 
livsvärldens offentliga sfär och härigenom frågor om ett gott och rättvist 
samhälle som når utöver materiell reproduktion. Det finns ingen grogrund för 
en vital politisk offentlighet. 
 



 75

Att nyliberala och nykonservativa strömningar gör sig gällande när socialstatliga 
lösningar fallerar är en utbred slutsats från forskningens sida, oavsett om detta 
beskrivs som önskvärt eller inte (Brown et al., 1997b; Giddens, 2000; Habermas, 
2000; Kemp, 2005; Lundquist, 2001; Offe, 1996). Habermas inställning till detta 
har beskrivits tidigare där han kritiserar systemlösningar i form av pendling 
mellan pengar och makt. Sett i detta ljus går det att ifrågasätta en tidigare 
centralistisk regelstyrning som värnande medborgerlig fostran att kritiskt ta sig 
an gemensamma angelägenheter i det offentliga rummet. Frågan är om det 
statliga inflytande som Englund menar har övergivits i och med den förändrade 
styrningen hade och har möjligheten att via skolan skapa en förstärkt politisk 
offentlighet? I hans egen forskning på området talar han om en 
utbildningskonception som kommit till uttryck från statligt håll och som ligger i 
linje med förstärkning av politisk offentlighet, men som inte gjort sig gällande i 
realiteten i tillräcklig utsträckning (Englund, 1995). Uppenbart är att den 
tidigare dominansen av kollektivistiska lösningar med staten som hänförare 
skapade en utbredd uppfattning om förtryckande av individuell frihet – en 
frihet som är en förutsättning för anammandet av den offentliga friheten. 
Statens huvudsakliga legitimitetsfokus låg på passiv masslojalitet för fortsatt 
expansion där frågan om ett medborgerligt vitalt offentligt rum i den meningen 
skulle kunna uppfattas som ett illusoriskt rättfärdigande. Rättfärdigandet hölls 
snarare uppe av socialstatens förmåga att leverera nyttigheter till de breda 
samhällslagret och upprätthålla materiellt bunden solidaritet. Men ett sådant 
upprätthållande är beroende av en vital politisk offentlighet. Det kan inte 
upprätthållas uteslutande av det politiskt-administrativa systemet i en kontext 
där medborgaren passificeras till klient. Istället för aktiv kritiskt medborgarskap 
utvecklades ett passivt klientmässigt beroende i den socialtstatliga expansionen 
genom ett förtingligande omhändertagande av individen visavi det överordnade 
kollektivet iscensatt av statligt förd politik med bland annat skolan som ett av 
dess redskap (Habermas, 1984). För offentlig frihet krävs privat frihet. Jag har 
svårt att se en djupare problematisering av denna relation hos Englund mot 
bakgrund av den socialreformistiska expansionen och dess brytning i och med 
decentraliseringen.  
 
För mig betyder övergivandet av en centralistisk regelstyrning inte 
nödvändigtvis en degradering av skolans medborgaruppdrag utan kan också ses 
som en ny öppning för detta. Inte heller behöver decentraliseringen ses som en 
dold systemlösning. Till sist tror jag inte att det ligger något oåterkalleligt i 
beslutssplittring och isärglidning som ett resultat av decentraliseringen. Likt 
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Englund med flera ser jag ett problem i att (potentiell14) pluralism i skolan hotas 
av möjligheten att välja skola, profilering och friskolesystemet samt 
privatismens marknadsbundna intåg i och med decentraliseringen. Likt 
Alexandersson med flera ser jag också ett problem i att professionalism i skolan 
och lokal handlingsfrihet sveps in i ett politiskt budskap med mer eller mindre 
dolda systemkonforma undertoner. Jag ser också ett problem i den utökade 
klyftan mellan formulering och realisering i beslutsfattandet på skolområdet 
utan blick för mer långsiktiga perspektiv, så som Lindensjö och Lundgren 
lägger fram det. Håller man emellertid fast vid Rothsteins bild av skolområdet 
som dynamiskt med ett individcentrerat syfte15 och ser övergången från 
centralistisk regelstyrning till decentraliserad målstyrning som en möjlig 
öppning för kommunikativt handlande som överordnad princip i det lokala 
utvecklingsarbetet skapas också en öppning för en arena där barn och 
ungdomar kan utveckla ett kritiskt medborgarskap. Här talar Englund om 
decentralisering som ett övergivande av den ”stora demokratin” till förmån för 
den ”lilla demokratin” och att detta skulle missgynna det förra (Englund, 2003). 
Men mot bakgrund av socialreformismens utarmning på den stora demokratins 
arena och nyliberalismens starka krafter i efterspelet av socialreformismens 
tillbakadragande behöver det, enligt min mening, inte nödvändigtvis ligga något 
negativt i en förskjutning från stor till liten demokrati. Den stora demokratin 
kan på goda grunder anses ha blivit urvattnad genom att den över en lång tid 
dominerats av ett utbyte mellan det ekonomiska och politiskt-administrativa 
systemet. I ljuset av detta kan det finnas skäl att fundera över om 
decentralisering som vitalisering av den lilla demokratin nödvändigtvis behöver 
bli provinsiell och ett hot mot den stora demokratin. Ett lokalt politiskt 
engagemang står inte a priori i motsatsställning till ett nationellt och 
internationellt engagemang. Min mening är att en starkare lokal politisk kultur 
lika väl kan vara en förutsättning för att vidga blickarna mot de större frågorna. 
Därför finns det anledning att tänka sig att den stora demokratin kan vitaliseras 
genom decentraliseringens potentiella vitalisering av den lilla demokratin, 
samtidigt som skolan kan vara öppen för att diskutera de stora frågorna.     
 
Övergången från en centralistisk regelstyrd skola till en decentraliserad målstyrd 
skola kan förstås som en del i en större öppning. En starkt bidragande kraft till 
denna öppning är visserligen en marknad som sprängt den nationella politiska 
kontrollens gränser. Men det är också en öppning som har sin grund i en kritik 
av ett statligt förmynderi som nästlat sig in i varje medborgares livssituation och 
som inverkat på denna på ett sätt som passificerar och dränerar den 
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medborgerliga kritiska kraften (Offe, 1996). Den politiska omstruktureringen av 
skolans förutsättningar är, så som jag ser det, inte stängd för en vitalisering av 
denna mer eller mindre vilande kraft. Som jag tidigare diskuterat visar såväl 
skolans uppdrag som styrningen av skolan ett tolkningsrum som kan uppfattas 
som att skolans huvuduppgift är kommunikativt livsvärldsorienterat och på så 
vis vitaliserande för en kritisk medborgerlig offentlighet. Men jag ser främst 
denna möjlighet i en politik som lägger tonvikten på decentralisering. En sådan 
tonvikt har en inkluderande och öppnande grund där ingen enskild grupp 
behöver ha ett obestritt tolkningsföreträde vare sig det rör sig om näringsliv, 
politiker, förvaltning, skolans professionella, föräldrar eller elever. Samtidigt 
ligger det en slags naiv förhoppning i framlagd möjlighet när man begrundar de 
problem som lyfts fram i och med nedslagen i forskningen ovan. Men desto 
viktigare blir det att undersöka substansen i denna naiva förhoppning såväl 
skolpolitiskt som skolpraktiskt genom att behandla vad som händer med skolan 
i ett styrsystem som å ena sidan bygger på decentralisering och å andra sidan på 
kontroll av decentraliseringens följder. För i takt med att en skolpolitik som 
betonar decentralisering inte inkasserar entydiga och snabba resultat om 
skollokala generella framgångar på alla tänkbara områden ökar troligtvis oron. 
Och härmed också styrkan i röster som förespråkar starkare kontroll av det 
lokala arbetet. Frågan är bara om en stängning av ett potentiellt kommunikativt 
handlande i skolans vardag följer med en ökad betoning på kontroll. Jag övergår 
härmed till skolpolitisk forskning i Sverige som riktar uppmärksamheten mot 
detta problemområde. 
 
3.3.2 Från decentralisering till kontroll av decentraliseringens följder 
En viktig fråga som ofta kommer upp när decentralisering behandlas är 
ansvarsutkrävande. Till viss del framgår denna problematik av vad som lyfts 
fram gällande Lindensjös och Lundgrens resonemang ovan. Decentralisering 
leder till ostyrbarhet och svårigheter med att tydliggöra vem som ansvarar för 
vad och vad detta i så fall innebär för just decentraliseringens följder.  
 
Vedung (2000) tar upp ansvarsproblematiken i samband med en diskussion om 
utvärdering av offentlig verksamhet. Givet att politiska beslut fattas utifrån 
väljarnas stöd och att ett beslutsförverkligande sedan är beroende av att andra 
än politikerna genomför besluten är det i demokratisk mening viktigt att det går 
att utkräva ett ansvar för det senare. Att utvärdera en offentlig verksamhet 
handlar i detta fall om demokratisk kontroll av den offentliga verksamhetens 
maktutövning. Ahlbäck (2001) talar om ”maktens förvaltande”16 och hur denna 
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i jämförelse med beslutsfattandets legitimitet varit mindre belyst. Det har ofta 
funnits ett utbrett antagande om att de som skall genomföra politiskt fattade 
beslut utgjort politikernas lydiga instrument. Men politik och dess 
genomförande är ofta en komplicerad verksamhet och Ahlbäck pekar i 
samband med detta på ett informationsbehov om så väl den förvaltande 
maktens processer som utfall för såväl medborgare som dess politiska 
representanter. Utan tillförlitlig information och möjligheter att utkräva ansvar 
för missbruk hamnar demokratin i ett bräckligt läge. När det blir allt vanligare 
med vidgade beslutsmöjligheter på den offentliga förvaltningens arena blir 
granskning om den ökade handlingsfriheten mer betydelsefull i demokratisk 
mening. Detta är nu en utbredd uppfattning (T. Larsson, 1994b; Lundquist, 
1992, 2001; Pettersson, 1987; Premfors, 1989; Rothstein, 2002; Sannerstedt, 
2001). Så här finns alltså ett demokratiskt dilemma med decentralisering som 
ofta går under benämningen ”demokratins svarta hål” (Rothstein, 2001 s. 68).  
 
Utifrån en demokratisk utgångspunkt syns det berättigat att tala om kontroll, 
insyn, granskning och ansvarsutkrävande. Frågan är bara på vilket sätt detta 
skall och kan ske med hänsyn till en verksamhet som skolan och hur detta skall 
relateras till insikten om behovet av en stor handlingsfrihet? Och frågan blir 
större en så. För hur man tänker och agerar här behöver också förstås i termer 
av skolans mer vida demokratiska uppdrag. Vad sker med kontrollfrågan om 
den belyses i kontexten av skolans del i att fostra till kritiska medborgare som i 
den politiska offentligheten ser det som angeläget att rikta intresset mot såväl 
offentligt beslutsfattande som beslutsgenomförande? Kan en missriktad 
kontroll i den meningen försvåra en sådan uppgift? Vad går att finna i den 
skolpolitiska forskningen som riktar intresset mot relationen mellan 
decentralisering och kontroll av decentraliseringens följder om dessa frågor? 
 
Förlust i representativ demokratisk makt: Johannson & Johansson (1994) 
menar att decentraliseringen inte inneburit att den lokala politiska nivån styr vad 
som sker i deras skolor. Styrmedlen är för generellt utformade och icke-
utvecklingsförevisande. På så vis är de inte heller förpliktigande för skolans 
centrala aktörer, dvs. lärare. De kan undvika förändring och fortsätta arbete 
som de själva vill, vilket beskrivs i huvudsak innebära att arbeta som de gjort 
förut. Tillsammans med öppnandet för marknadskrafter som en del i 
decentraliseringen lyfter författarna fram den representativa demokratins 
förlorande av makt över skolan. De siar om en utveckling där tjänstemän, 
företrädelsevis i egenskap av skolchefer, och de resursstarka skolkonsumenterna 
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kommer att styra skolan. Vägar från detta scenario föreslås ligga i utbildning för 
att berörda på lokal nivå skall hantera målen på avsett sätt och en 
ideologirekrytering så att berörda tänker i överensstämmelse med de politiska 
målen. För det handlar mer om en internalisering i syfte att skapa 
värdekonformitet, eftersom författarna lägger fram många skäl till att 
målstyrning av näringslivsslag är svår att genomföra i skolans verksamhet. Det 
är svårt att skapa entydiga mätbara mål som går att genomföra. Samtidigt 
klargörs behovet av en förstärkt utvärdering av åstadkomna resultat så att den 
representativa demokratin kan återta makten även utifrån en kontrollaspekt. 
Här återkommer de emellertid till problematiken om mätbarheten. Fokus på 
resultat och utvärdering kan öppna för att man koncentrerar sig på det enkelt 
mätbara.  
 
Instrumentalisering av skolans uppdrag 1: Wahlström (2002) fokuserar 
omfördelningen av ansvar i och med decentraliseringen och pekar på en 
förändring från fokus på mål till resultat. I relation till lokalt utvecklingsarbete 
har det inneburit en förändring från en mer öppen inställning till skolans 
uppdrag till en mer sluten instrumentell inställning. En återgång till en starkare 
fokusering på ”målstyrning” vore att föredra, menar Wahlström. Det är här hon 
ser en grund för lokal kreativitet och kompetens att finna olika vägar att nå 
skolans mål. Med en koncentration på resultat stängs dessa vägar till förmån för 
ett standardiserat, förenklat instrumentellt sätt att ta sig an skolans uppgifter.  
 
Instrumentalisering av skolans uppdrag 2: Scherp (2005) menar att fokus på 
resultat och måluppfyllelse i kombination med ett förstärkt kundperspektiv 
utgår från samma grundidé. Tillsammans instrumentaliserar detta skolan och 
härigenom minskar kvaliteten i skolans utveckling. Skolan blir till en fråga om 
effektiva yrkesutövare och elever utifrån fokusering på entydiga mätbara 
kriterier som sedan kan ligga till grund för val av skola och kontroll. När 
skolledare och lärare talar om vad som gynnar utveckling i skolan är varken 
kundnöjdhet eller transformering av statliga mål till lokala planer och ett 
förverkligande av dessa det som lyfts fram. Istället utgår man från problem i 
vardagen och försöker förbättra dem utifrån den förståelse man har av skolans 
uppdrag. Kvalitet handlar om att nå bättre kunskap om 
skolutvecklingsprocessen så att man kan nyttja denna i förändringsarbetet. Det 
tryck som ställs på skolan genom resultatfokuserad måluppfyllelse och 
kundnöjdhet klargörs vara olyckligt för skolornas utvecklingsmöjligheter. Det 
riktar uppmärksamheten bort från upplevda problem, lärandet om detta och ett 
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tillvaratagande av dessa lärdomar i utvecklingsarbetet för att istället ställa krav 
på instrumentellt utförande. Kvalitet som istället bygger på en utveckling av det 
tidigare skulle utgöra en bättre grund för ett möte mellan skolpraktik och 
skolpolitik om frågor om vad skolan skall åstadkomma och hur man 
tillsammans kan bidra till att förverkliga vad man kommer överens om. 
Tillsammans med Egonsson håller Scherp på att lägga grunden för att 
argumentera för en dialogbaserad styrning utifrån fokus på lärande (Egonssson & 
Scherp, 2005). 
 
Det råder en viss ambivalens hos Johansson & Johansson kring kontrollfrågan. 
Den ses som en del i att återta makten i namnet av den representativa 
demokratin. Samtidigt knyter författarna an till delar av den problematik kring 
målnedbrytning och resultatkontroll som jag diskuterat i undersökningens 
inledning. Förutom en viss vankelmodig tilltro till kontroll handlar hanteringen 
av problemet framförallt om de professionellas utbildning i syfte att skapa 
värdekonformitet. Frågan är vad denna utbildning innebär för de 
professionellas möjligheter att kritisera den politiska styrningen? Det går inte att 
utesluta att författarna hamnar i ett förespråkande av den systemkonformitet 
som andra forskare ovan menar kan dölja sig bakom decentraliseringen. Det 
demokratiproblem som tas upp blir till en tredelad fråga mellan lokala politiker, 
lokala professionella och starka skolkonsumenter utan problematisering av det 
politiskt-administrativa systemets potentiell dolda systemstyrning. Inom den 
ram som författarna håller sig finns ingen tydlig plats för den politiska 
offentligheten och skolans del i denna som kritiska röster visavi såväl politiskt 
beslutsfattande som beslutens genomförande. 
 
Wahlström lyfter frågan om instrumentalisering som en följd av förändringen 
från decentralisering till kontroll av decentraliseringens följder. I det här 
avseendet ligger hon i linje med min problematisering av en målrationell 
inställning till skolutveckling, vilket åtminstone indirekt också innebär en 
problematisering av skolans bidrag till den politiska offentligheten. Samtidigt 
tycks utgångspunkten för lokalt utvecklingsarbete vara de statliga målen. För 
Wahlström handlar det då om att ha en mer öppen inställning till vilka medel 
som skall användas för att nå målen. På så vis antyds ett mål-medel tänkande, 
nu istället i linje med den målrationella inställningen. Även hos Wahlström blir 
det således svårt att se vad en förändring i riktning mot kontroll av 
decentraliseringens följder kan tänkas innebära i mer vid mening. Frågan om 
demokratins svarta hål tycks inte överskrida de ramar som uppmärksammats av 
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bland annat Ahlbäck ovan. Härmed blir det även med hjälp av Wahlström svårt 
att belysa det troligtvis mer allvarliga svarta demokratiska hål som ligger i en 
systembunden och målrationell utarmning av en livsvärldsbunden 
kommunikativ politisk offentlighet. Scherp närmar sig denna fråga tydligare. 
Med Scherps diskussion om vad ett fokus på kontroll av decentraliseringens 
följder innebär verkar skolpolitiken försvaga skolornas möjligheter att bidra till 
den politiska offentligheten genom sina systembundna signaler. Kontroll av 
resultat, måluppfyllelse och kundnöjdhet är en kombination av det ekonomiska 
och politiskt-administrativa systemets logik. Istället för att öppna för 
kommunikativt handlande gör två krafter gemensam sak i att signalera 
målrationellt handlande. Scherp anger en motkraft i skolans problembaserade 
och lärandeorienterande inställning och presenterar en spridning av denna 
motkraft lokalt genom sitt förslag till en dialogisk styrning i form av en lokal 
mötesplats där skolans representanter och andra berörda kan mötas och 
diskutera skolfrågor. Måhända ser vi här ett frö till deliberativa samtal på lokal 
nivå. Och kanske är en spridning av denna lokala motkraft ett viktigt svar på 
förändringen mot kontroll av decentraliseringen följder eftersom det tycks som 
att denna initieras från statligt håll och inte i första hand från kommunerna.   
 
3.4 Kunskapslägets plats i undersökningens fortsättning   
I min anknytning till forskningsläget har jag först valt en väg där jag försökt 
nyansera begreppen politisk offentlighet. Jag har också försökt att etablera en 
koppling mellan skolutvecklingsperspektivet och den politiska offentligheten. 
Eftersom det mig veterligen inte finns en explicit och mer grundläggande 
koppling här har jag lagt fram en sådan genom att knyta andra perspektiv på 
skolpraktiken till skolutvecklingsforskningen. Syftet har varit att skapa en mer 
solid grund för en undersökning av två synsätt på skolutveckling och vad dessa 
kan tänkas innebära för relationen till politisk offentlighet. Genom att slutligen 
diskutera begreppet decentralisering och den skolpolitiska förändringen från 
decentralisering till kontroll av decentraliseringens följder i förhållande till 
relevant forskning har jag försökt att nyansera den skolpolitiska sidan mer i 
förhållande till skola och politiska offentlighet. Ambitionen har varit att stärka 
tolkningsmöjligheterna i den empiriska delen när jag jämför skolpraktiken och 
skolpolitiken och belyser resultatet av jämförelsen med anledning av skolan och 
den politiska offentligheten.  
 
Genomgången av kunskapsläget skall således ses som en resurs för att mer 
nyanserat besvara avhandlingens två forskningsfrågor och härmed belysa 
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avhandlingens övergripande syfte. Jag väljer att låta denna resurs ligga öppen så 
som den framställts ovan. Ett tänkbart alternativ skulle vara att precisera vad 
genomgången innebär för undersökningens fortsättning. På så vis skulle ett 
förtydligande för analytisk orientering kunna skapas. Mitt val medför därför en 
risk för otydlighet och fragmentering och härmed mer av spekulation och 
mindre av analytisk skärpa. Men jag menar att fördelen överväger nackdelen. 
För nackdelen är att en tydligare inramning kan leda till exkludering av 
intressanta kopplingar till det presenterade kunskapsläget. Att istället låta det 
ligga som en öppen resurs ger större frihet till återkoppling och jag föredrar 
detta framför att använda det som ett led i en mer strikt operationalisering. 
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4. Metod 
 
Underlaget för att beskriva och tolka skolpolitiken bakom beslutet om försöket 
utan timplan samt skolpraktiken i samband med försöket kommer att ha sin 
grund i dokument från den parlamentariska beslutsprocessen respektive 
skolledares redogörelser. Underlaget från skolpraktiken består av intervjuer med 
samt samtal mellan skolledare. Jag skall återkomma till en diskussion om 
avgränsning, insamling och en mer preciserad tolkning av detta material längre 
fram. Innan detta sker vill jag diskutera min metodologiska ansats.  
 
4.1 Metodologisk ansats 
Jag skall beskriva och tolka vad som skolpolitiskt och skolpraktiskt yttras om 
skolarbetet och dess villkor i samband med försöket utan timplan. Detta sker 
för att kunna säga något om grunderna för skolutveckling i ett styrsystem där 
staten aviserar att lägga en större tonvikt på kontroll av decentraliseringens 
följder. Trots olika praktiker från vilka skolarbetet och dess villkor yttras samt 
skillnader vad avser karaktär i framställan1 menar jag att det skolpolitiska 
underlaget och underlaget från skolpraktiken kan angripas utifrån samma grund. 
Figuren nedan avser att illustrera detta:  

 
 
Figur 1: Tolkningsram: undersökningens ämne och tema, dess talare och text 
 
Yttranden är alltid yttranden om något. I mitt fall rubriceras detta något ämne 
och tema. Ämnet är skolarbetet och dess villkor och inom detta ämne fokuseras 

                               Ämne och tema 
Skolarbetet och dess villkor med fokus på skolutveckling i 
ett decentraliserat mål- och resultatorienterat styrsystem  

Text 1 Text 2

                  Interpret
Min tolkning av text 1 och 2 samt 
relationen mellan texterna   

  Talare 2
Skolpraktiken 
genom skolledares 
redogörelser 

   Talare 1
Skolpolitiken 
genom offentliga 
handlingar 
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temat skolutveckling inom ramen för ett decentraliserat mål- och resultatstyrt 
system. Ämnet och temat är gemensamt för avhandlingens två talare; 
skolpolitiken genom offentliga handlingar respektive skolpraktiken genom 
skolledares redogörelser. Vad dessa två talare yttrar i ämnet och om temat 
benämns text 1 respektive 2. Jag förhåller mig till texterna som interpret där 
min tolkning av dem är min förståelse av talare 1 respektive 2:s yttranden om 
det gemensamma ämnet och temat. Vad betyder då denna schematiska 
beskrivning metodologiskt?  
 
McCarthy (1984) ger en ingång utifrån vilket frågan ovan kan utvecklas:  
 

In the model of communicative action, social actors are themselves outfitted with the 
same interpretive capacities as social-scientific interpreters; thus the latter cannot claim 
for themselves the status of neutral, extramundane observers in the definitions of 
actors’ situations. They are, whether consciously or not, virtual participants whose only 
plausible claim to objectivity derives from the reflective quality of their participation. 
But this reflexivity is in principle open to the actual participant as well; it does not 
exempt the social scientist from having to take a position – however reflective and 
however implicit – on the validity claims relevant to the definition of the situation. 
(McCarthy, 1984 s. xiii) 

 
När jag i inledningen av avhandlingen problematiserar grunderna för 
skolutveckling utifrån dagens skolpolitik sker det i syfte att göra något inom 
ämnet skolarbetet och dess villkor till behandling för reflektion. Denna 
handling innebär att jag söker mig till ett deltagande i samtal om skolarbetet och 
dess villkor där andra människor har deltagit, deltar och kommer att delta i 
framtiden. Jag deltar i egenskap av forskare. Denna egenskap är dock ingen 
garanti i sig för att det som jag ger uttryck för kan anses mer giltigt än vad 
någon annan oavsett bakgrund ger uttryck för i ämnet. Giltigheten är avhängigt 
hur väl jag lyckas övertyga dem som tar del av det jag kommer fram till. Jag 
behöver ange rimliga grunder för mina reflektioner i förhoppning av att dessa 
godtas av andra. Hur skall då mitt deltagande i detta samtal förstås närmare? 
 
Vad avser skolpolitiken bakom beslutet om försöket utan timplan kan man tala 
om ett deltagande i efterhand. Detta betyder att jag inte har haft tillträde i 
realtid till de samtal som ligger bakom författandet av de offentliga handlingar 
som jag valt ut. Vem eller vilka som satt sin huvudsakliga prägel på dessa 
handlingar och på vilka grunder detta skett kan jag inte säga något om2 eller ha 
haft mer direkt inverkan på. Ett deltagande i efterhand ser jag således här som 
min granskning av ett tidigare samtals offentliggjorda resultat i vilket skolarbetet 
och dess villkor kommer till uttryck. Detta resultat riktar sig dock mot en 
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publik. Det som kommer till uttryck är mer eller mindre underbyggda 
giltighetsanspråk på frågor om skolarbetet och dess villkor till vilket jag som en 
i publiken kan ta ställning och formulera egna anspråk på giltighet som jag själv 
försöker underbygga för andra att ta ställning till. De offentliga handlingarna 
kan således förstås som en del i samtalet om skolarbetet och dess villkor.   
 
Vad avser skolpraktiken i samband med beslutet kan man tala om ett deltagande 
i realtid och i efterhand utan direkt deltagande i skolpraktiken. Intervjuerna med 
och samtalen mellan skolledarna har skett utanför det direkta skeendet i 
skolorna. Vad som kommer till uttryck i intervjuerna och i samtalen med 
skolledarna kan ses som ett deltagande i realtid där jag kunnat fördjupa min 
förståelse av vad skolledarna menar. Materialet från skolpraktiken som jag har 
till mitt förfogande grundar sig således på ett deltagande i dess tillkomst. Ett 
deltagande i efterhand innebär i detta sammanhang min beskrivning och 
tolkning av skolarbetet och dess villkor på grundval av materialet. På så vis 
angrips den skolpolitiska texten och texten från skolpraktiken på samma 
grunder i enlighet med figur 1 ovan. De är båda ett resultat av samtal om 
skolarbetet och dess villkor att ta ställning till utifrån vilket skolutveckling i ett 
mål- och resultatstyrt system kan tematiseras. Men på vilket sätt har jag i mer 
vid mening hanterat mitt möte med skolpolitiken och skolpraktiken?   
 
Jag har talat om skolpolitiken och skolpraktiken som två talare vars yttranden 
behandlas som text – det ena i form av offentliga handlingar eller dokument 
och det andra i form av en utskrift3 av skolledares yttranden. I kapitel 2.6.1 om 
mitt perspektiv framgår att det inte är vad som sker i skolarbetet och hur 
villkoren kommer till uttryck här som undersöks i den meningen att jag besöker 
platser för detta och observerar vad som sker och kanske talar med dem som är 
inblandade i skeendena om det som sker. Min undersökning vilar istället på vad 
som kommer till uttryck om skolarbetet och dess villkor, vilket givetvis kan 
tänkas inverka på detta men som jag inte undersöker på det sätt som nyss 
angetts. Min empiri är ett resultat av en skolpolitisk händelse genom 
regeringens beslut om försöket utan timplan – en händelse som satt direkta spår 
i skolarbetet och dess villkor genom kommuners och skolors deltagande i 
försöket. Beslutsprocessen fram till beslutet berör emellertid frågan om 
skolarbetet och dess villkor likaväl som skolledarnas redogörelser gör det när de 
talar om erfarenheter från sina verksamheter i samband med försöket. Detta 
kan ses som ett samtal eller en diskursiv prövning där olika delar av skolarbetet 
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och dess villkor tematiseras men där andra delar förblir förpassade till 
handlingsvisshetens icke uttryckta förgivettaganden.  
 
Sättet på vilket jag benämner de relevanta yttrandena i form av text och det 
perspektiv jag utgår ifrån för ämnet skolarbetet och dess villkor leder tankarna 
till diskursanalys, dess teoretiska ramverk, metodologiska överväganden och 
metodiska angreppssätt (Börjesson, 2003; MacLure, 2003; Neumann, 2003; 
Winther-Jörgensen & Philips, 2000). Att använda denna ansats mer noggrant 
och till fullo kräver dock överväganden som jag inte är tillräckligt insatt i. 
Vidare kräver det en hantverksmässig kompetens som jag inte besitter. Jag har 
därför valt att se mitt angripande av texterna som ett tolkningsarbete mer i linje 
med en tematisk innehållslig analys knuten till den hermeneutiska traditionen.   
 
4.2 Precisering av ansatsen och undersökningens disposition  
Beskrivning och tolkning är centrala delar i den hermeneutiska traditionen 
(Alvesson & Sköldberg, 1994; Gilje & Grimen, 1992; Kvale, 1997) och det är i 
denna tradition som jag tar mig an texterna från skolpolitiken och 
skolpraktiken. Jag har haft en induktiv förståelseinriktad ingång där jag försökt 
bilda mig en uppfattning om övergripande innehållsliga mönster om på vilket 
sätt skolarbetet och dess villkor kommer till uttryck. Denna helhet har jag sedan 
försökt att nyansera genom att söka efter samspel mellan olika delar som gör 
det övergripande mönstret begripligt i relation till delarna och de samspelande 
delarna begripliga i relation till det övergripande mönstret. Nästa steg har varit 
att tolka helheten, delarna och samspelet utifrån begreppen målrationellt- 
respektive kommunikativt handlande och dess teoretiska kontext med avseende 
på såväl skolpolitiken som skolpraktiken. Syftet har varit att belysa 
undersökningens tema, dvs. grunder för skolutveckling i dagens styrsystem som 
grund för en belysning av skola och politisk offentlighet. 
 
I resultatdelen kommer ovan presenterat tillvägagångssätt att komma till uttryck 
genom att jag först presenterar de övergripande mönstren med avseende på 
såväl skolpolitik som skolpraktik. Därefter beskrivs dessa mönster genom en 
tydligare nyansering av deras delar och hur de hänger samman. Resultatet av 
detta tolkas utifrån målrationellt respektive kommunikativt handlande och dess 
teoretiska kontext med avsikt att belysa grunder för skolutveckling (kapitel 5 
respektive 6). Avslutningsvis tolkar jag resultatet av mina tolkningar av 
skolpolitiken och skolpraktiken i relation till varandra som grund för att belysa 
skola och politisk offentlighet och dra slutsatser kring detta (kapitel 7). Kapitel 
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7 innefattar till sist en diskussion där reflektioner knutna till det presenterade 
kunskapsläget görs och där undersökningens tillförlitlighet och nya frågor 
behandlas.   
  
4.3 Underlaget från skolpolitiken 
 
4.3.1 Avgränsning 
I den parlamentariska beslutsprocessens offentliga handlingar blir politiska 
motiv och överväganden tillgängligt för dem som berörs av politiska beslut. I 
vårt fall handlar det om skolpolitiska motiv och överväganden. De bidrar till 
den offentliga bilden av skolan och utgör ett väsentligt underlag som kan 
åberopas i den offentliga åsikts- och viljebildningen om skolan och dess villkor 
av såväl medborgare som dem som arbetar i skolan. I min undersökning har 
den politiska offentligheten en central plats varför ett skolpolitiskt perspektiv 
uttryckt i offentliga handlingar äger tydlig relevans. I det skolpolitiska 
perspektivet ingår de aktörer (talarna) som utsetts och ansvarat för de offentliga 
handlingarna och studieobjektet är vad som uttryckts på grundval av detta 
mandat i de offentliga handlingarna (text). Ingår gör också aktörer som hörts 
och fått lämna synpunkter i beslutsprocessen utifrån hur detta kommer till 
uttryck i utvalt material.  
 
4.3.2 Insamling  
Konkret består den skolpolitiska texten av direktiv, olika typer av utredningar4, 
propositioner, utskottsbetänkanden och författningar.  
 
Författningar, utskottsbetänkanden och propositioner utgör en överordnad del i 
relation till direktiv, statens offentliga utredningar och departementsskrivelser. 
Men denna del har också en inbördes hierarki i formell mening. Att 
författningen är av högsta dignitet märks genom att all offentlig makt utövas 
under lagarna. Att utskottsbetänkandet utgör högre dignitet än propositioner 
märks genom att riksdagen kontrollerar regeringen och utskottet tar således 
ställning till regeringens propositioner, bestyrker eller avvisar dem helt eller 
delvis. Vad avser statens offentliga utredning och departementsskrivelse är det 
svårt att göra någon viktning sinsemellan, utan detta beror på sammanhanget. 
Vanligtvis innebär dock en statlig offentlig utredning en mer omfattande fråga 
än en departementsskrivelse. Men vilken typ av utredning som väger tyngst från 
fall till fall är i slutänden en empirisk fråga som behöver bedömas utifrån 
beslutsprocessen i sin helhet bakom ett politiskt beslut. Slutligen är direktiv 
överordnade de statliga offentliga utredningarna och departementsskrivelserna. 
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Direktiven anger vad de senare skall behandla som grund för framtida beslut. I 
sin tur är direktiven underordnade författning, utskottsbetänkande och 
proposition. De är ett styrinstrument inom beslutsprocessen både uppåt och 
nedåt (T. Larsson, 1994b). Vilket underlag har då föregått regeringens beslut 
om försöket utan timplan och är på så vis relevant att samla in för tolkning? 
 
Insamling av det skolpolitiska underlaget har gjorts genom att utgå från beslutet 
om försöket utan timplan och direktivet till försöket (Direktiv, 1999:90; SFS, 
1999:903) och sedan gå tillbaka i tiden till det tillfälle där frågan först uppstod. 
Denna spårning ledde till ett direktiv utfärdat av den socialdemokratiska 
regeringen våren 1995. Detta direktiv utmynnade i en statlig offentlig utredning 
som tog namnet ”Skolkommittén.” Kommittén fick i uppdrag att kartlägga 
skolans inre arbete och utifrån denna kartläggning lämna förslag till regeringen 
om åtgärder som kunde stimulera den pedagogiska utvecklingen i skolan 
(Direktiv, 1995:19). Kommittén var en så kallad expertkommitté och bestod av 
personer från det offentligt finansierade utbildningssystemets olika delar. Till 
kommittén knöts två referensgrupper – en parlamentarisk och en bestående av 
företrädare för skolområdets intresseorganisationer. Ett stort antal sakkunniga 
knöts också till den med ett flertal tunga namn inom svensk skolforskning. 
Vidare skulle kommittén samråda med berörda myndigheter och utredningar 
samt publicera skrifter och anordna konferenser för möten med skolfolk och 
andra som berörs av skolans arbete och dess villkor. I det senare fallet angavs 
som skäl att i Skolkommitténs arbete låg också att väcka och stimulera till 
debatt. I sitt slutbetänkande5 våren 1997, efter ett tilläggsdirektiv om att 
kommittén särskilt skulle beakta möjligheter till mer av ämnesövergripande 
arbete i skolan (Direktiv, 1997:2), föreslogs bland annat att timplanen skulle 
avvecklas successivt under en period av tre år. Som alternativt förslag låg 
initiativ till en försöksverksamhet med hänvisning till att skapa ytterligare 
underlag för ett eventuellt slopande (SOU, 1997:121). Regeringen och 
utbildningsutskottet gick på det senare förslaget (Proposition, 1997/98:94; 
Utbildningsutskottet, 1997/98:UbU18). Det tillsattes en arbetsgrupp inom 
utbildningsdepartementet som inkluderade tre representanter från Skolverket 
och två representanter från två olika kommuner – de senare med koppling till 
projektet ”Attraktiv skola” – att bereda frågan om hur försöksverksamheten 
skulle anordnas och genomföras. I detta uppdrag anvisades en särskild betoning 
på likvärdighet och kvalitet som utgångspunkt. Som grund för utredningen 
gjordes ett besök i en kommun som redan innan försöket ansökt om dispens att 
arbeta utan timplan. Dessutom träffade gruppen representanter från centrala 
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intresseorganisationer samt lokala representanter för dessa organisationer vid 
ett par tillfällen (Departementsskrivelse, 1999:1). På grundval av arbetsgruppens 
skrivelse behandlades sedan frågan en sista gång av regeringen och 
utbildningsutskottet (Proposition, 1998/99:110; Utbildningsutskottet, 
1999/2000:UbU5). Därefter fattade regeringen beslut om att anordna en 
försöksverksamhet (SFS, 1999:903). Med utgångspunkt i regeringens direktiv 
om försöket tillsattes en delegation knuten till det dåvarande 
utbildningsdepartementet, inkluderat företrädare från skolans 
intresseorganisationer samt Skolverket. Delegationen hade i uppdrag att 
förbereda, leda, stödja och utvärdera försöket samt lämna förslag till regering 
och riksdag om ett framtida beslut i timplanefrågan (Direktiv, 1999:90). Med 
direktivet till delegationen kan beslutsprocessen fram till att den formella 
grunden för försöket lagts fast sägas vara avslutad.  
 
Den handfasta insamlingen av underlaget6 har gjorts den elektroniska vägen via 
sökmotorerna på riksdagens (www.riksdagen.se) respektive regeringens 
(www.regeringen.se) hemsida. I anslutning till nedladdning av källorna klargörs 
att vissa fel kan ingå i dem visavi originalen. För att i någon mån kunna 
kontrollera att de inte har avsevärda och uppenbara fel har jag gjort 
stickprovsjämförelser gällande deras innehåll med tillgängliga papperskällor vid 
Karlstad universitet. Dessa jämförelser visar ett samstämmigt innehåll. 
Anledningen till att jag valt de elektroniska källorna framför tryckta källor är att 
det avsevärt underlättar bearbetnings- och tolkningsförfarandet. Exempelvis 
blir det enkelt att kopiera för att citera och man kan söka på relevanta ord. Det 
senare har också använts mer systematiskt som stöd i tolkningsarbetet. Jag är 
härmed inne på frågan om bearbetning och tolkning av text 1. 
 
4.3.3 Bearbetning och tolkning 
Tolkningen av den skolpolitiska texten har skett utifrån en upprepad 
kronologisk läsning i syfte att försöka finna ett övergripande mönster som över 
tid visar vad som karaktäriserar styrning och skolutveckling inom ramen för 
skolarbetet och dess villkor. Denna läsning har så småningom utmynnat i en 
kandidat till övergripande mönster vars hållbarhet sedan har prövats. Detta har 
skett genom att lyfta centrala begrepp som verkar stödja mönstret. En del i 
detta förfarande har varit att räkna hur ofta begreppen förekommer i materialet. 
En annan del har varit att räkna vilka typer av referenser som använts när motiv 
för styrning och vad det innebär för skolutveckling framträtt i materialet. Jag 
har sedan gått vidare i tolkningsarbetet genom att koncentrera mig på de delar 
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som håller samman och hålls samman av mönstret. Avslutningsvis har jag tolkat 
vilka signaler vad avser grunderna för skolutveckling som mönstret och dess 
delar innefattar med hjälp av begreppen målrationellt- respektive 
kommunikativt handlande och den teoretiska inramningen av dessa begrepp. 
 
4.4 Underlaget från skolpraktiken 
 
4.4.1 Avgränsning 
Det har redan framkommit att beskrivningen och tolkningen av skolpraktiken 
vilar på skolledares redogörelser. Det har också framkommit att skälet till detta 
är ett resultat av ett tidigare projekt knutet till försöket utan timplan. Här 
samlades ett underlag in baserat på redogörelser från nio skolledare från fem 
skolområden i tre försökskommuner.7 Varje skolområde hade 
skolledarrepresentation med avseende på grundskolans högre åldrar (år sex/sju 
till nio). Vad avser de lägre åldrarna (förskoleklass till år fem/sex) och 
fritidsverksamheten hade fyra av de deltagande skolledarna huvudansvaret för 
detta inom sitt respektive skolområde. Representationen äger således en tonvikt 
på de högre åldrarna. Tidigare erfarenheter visar att en slopad timplan sannolikt 
skulle ha störst betydelse för de högre åldrarna där bland annat 
ämneslärarsystemet gör det mer komplicerat med mer rörlig hantering av 
undervisningstiden än i de lägre åldrarna som bygger på ett tydligare 
klasslärarsystem. I det senare systemet täcker den enskilda läraren huvuddelen 
av de ämnen som ingår i undervisningen, vilket förenklar ett laborerande med 
undervisningstiden. Det har också visat sig att man i de lägre åldrarna ofta 
arbetar utan större hänsyn till timplanen som ett resultat av bland annat dessa 
förutsättningar (SOU, 1997:121). I den här undersökningen kommer fokus att 
ligga på skolledarnas redogörelser med anledning av de högre åldrarna. 
 
Mot bakgrund av ett tämligen begränsat antal skolledare som deltagare i 
projektet, fanns ändå en viss variation såväl kommunmässigt som 
skolområdesmässigt. Forskningsprojektet utgick också från att det var viktigt att 
de som deltog fann det meningsfullt och angeläget. Därför besöktes de tre 
kommunerna i samband med deras skolledarträffar där projektets ledare 
berättade om projektet och bad intresserade skolledare att anmäla sig vilket 
utmynnade i de nio skolledarnas deltagande i projektet. 
 
4.4.2 Insamling  
Deltagande i projektet skulle dels innebära intervjuer, dels samtal mellan 
skolledare ledda av en samtalsledare. Syftet med intervjuerna var att nå en bild 
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av skolarbetet och dess villkor i samband med försöksverksamheten, dels i 
början av försöket, dels i slutet. Dessa intervjuer genomfördes skolområdesvis. 
Samtalen skulle ligga mellan de två intervjutillfällena. Syftet med samtalen var 
att problematisera skolarbetet och dess villkor utifrån ett erfarenhetsutbyte 
skolledarna sinsemellan. I syftet låg också erfarenhetsutbyte mellan skolpraktik 
och skolforskning främst genom att samtalsledaren för samtalen mellan 
skolledarna tog på sig denna roll.  
 
Jag deltog som observatör vid samtalen och hade en relativt tillbakadragen roll. 
Det var istället samtalsledarens uppgift att samordna och leda samtalet, samt 
lyfta in forskningsperspektivet i relation till praktikerperspektivet. Jag kunde 
dock gå in i samtalen i syfte att nå förtydliganden kring sådant som jag 
uppfattade som oklart. Vid olika tillfällen fick jag också möjlighet att pröva det 
som jag förstått att samtalet handlat om genom att sammanfatta delar av det 
och få reaktioner på detta från gruppen – reaktioner som alltså kunnat ligga till 
grund för korrigeringar när missuppfattningar uppstått och beläggande när 
mina uppfattningar konfirmerats av deltagarna i gruppen.  
 
De inledande intervjuerna genomfördes våren 2002 på samtliga fem skolområden 
med kravet att minst en av skolledarna från varje område skulle delta och att 
denna skolledare hade god inblick i de högre åldrarnas verksamhet. Tre av de 
fem intervjuerna genomfördes med en skolledare och i två av intervjuerna 
deltog två skolledare (i båda fallen verksamhetschef och rektor för de högre 
åldrarna).  
 
Vad gäller samtalen var tanken att anordna träffar under halvdagar en gång i 
månaden under ett års tid. Istället för tolv träffar blev det åtta.8 Tanken var 
också att minst en skolledare från de fem skolområdena skulle delta vid varje 
träff. Av olika anledningar och som på sätt och vis visar skolledarens 
upptagenhet och icke förutsägbara verklighet infriades inte denna tanke. En 
eller fler av skolledarna blev på goda grunder förhindrade att delta vid 
överenskomna datum. En av skolledarna som deltog i intervjuerna (närmare 
bestämt den inledande intervjun) avsade sig redan från början deltagande i 
samtalen medan de övriga åtta skolledarna ville delta. Endast vid ett 
mötestillfälle var samtliga åtta skolledare närvarande och samtliga skolområden 
representerade.9 Deltagandet har annars dominerats av representation från två 
skolområden men trots denna snedfördelning bedömdes underlaget från 
samtalen i sin helhet, som tillräckligt omfattande och nyansrikt. Såväl underlaget 
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från intervjuerna som samtalen syftade till att ligga till grund för en beskrivning 
och tolkning av erfarenheter av skolarbetet och dess villkor från skolpraktiken i samband 
med timplaneförsöket och vad detta innebär för lokal skolutveckling. Kvale 
(1997) skriver med anledning av kvalitativa forskningsintervjuer att syftet med 
sådana intervjuer kan delas in i två huvudfokus: 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad. Två personer talar om ett ämne 
som är av intresse för dem båda. Den därav resulterande intervjun kan sedan analyseras 
med hänsyn till antingen den livsvärld som beskrivs av personen eller den person som 
beskriver sin livsvärld. (s. 34)   

 
För projektets del handlade det om att betona det förra varför vikten av 
personen bakom uttalanden om skolarbetet och dess villkor tonades ned till 
förmån för ämnet som sådant.  
 
De avslutande intervjuerna genomfördes i fyra av de fem skolområdena hösten 
2004. Skolledaren från ett av skolområdena slutade och den andra skolledaren 
som deltog från detta område avbröt deltagandet eftersom han ville fokusera 
den nya skolledarens introduktion i skolan. Andra förändringar hade också 
skett. En skolledare hade gått i pension och kunde således av förklarliga skäl 
inte vara aktuell för intervju. Intervjun genomfördes med verksamhetschefen 
som deltagit i projektet eftersom den efterträdande skolledaren var ny och inte 
arbetat på skolan under hela projektet. Vid ett annat skolområde hade en 
skolledare gått från att ha varit ansvarig för de högre åldrarna till att ansvara 
också för de lägre åldrarna och till slut ansvara för hela skolområdet i egenskap 
av verksamhetschef. Till skillnad från första intervjutillfället då fokus låg på de 
högre åldrarna innebar den uppföljande intervjun en bredare fokusering på 
verksamhetsområdet som helhet. Ett annat skolområde hade delats i två delar 
där en utbildningsledare som tidigare hade ansvaret för de lägre åldrarna blivit 
rektor och verksamhetschef för enheten i fråga medan verksamhetschefen som 
tidigare var chef för båda enheterna begränsat chefskapet till enheten för de 
högre åldrarna. På denna andra enhet fanns en andra utbildningsledare som 
fortfarande hade samma ledaransvar vid det andra intervjutillfället. Jag 
genomförde en intervju med skolledaren för de tidigare åldrarna och en intervju 
med båda skolledarna för de senare åldrarna.  
 
De förändringar som skett från första intervjuomgången till den andra visar att 
skolledaruppdraget knutet till individen sällan tycks vara statiskt i den meningen 
att ansvarsområdet är konstant över tid. Detta skulle kunna utgöra ett problem 
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om fokus låg på att knyta uppfattningar till individer och en viss del av 
skolverksamheten. Projektets ansats medförde emellertid att detta inte blev 
något ohanterbart problem. Det var dock synd att en skola drog sig ur projektet 
i slutfasen men det skedde då av förklarliga skäl. Trots dessa svårigheter kring 
resultatet av insamlingen bedömdes ändå det insamlade materialet i sin helhet, 
som också antyddes i samband med diskussionen om samtalen, vara ett rikt 
material som underlag att beskriva och tolka skolarbetet och dess villkor utifrån 
skolpraktikens perspektiv.  
 
Såväl intervjuer som samtal spelades in och skrevs ut.10 Jag skrev ut alla ord 
med ”lexikalt betydelseinnehåll” och använde stor bokstav, punkt och 
kommatecken samt tre punkter vid avbrott. Jag kodade också vem som sade 
vad. Utskriften ger alltså i första hand information om vad som sägs och av 
vem och följer härmed inte de mer noggranna konventioner som vanligtvis 
förknippas med ordet transkription (Tornberg, 2006, s. 222). Det var utifrån 
denna utskrift som skolledarperspektivet i projektet beskrevs och tolkades och 
som utmynnade i tre rapporter till timplanedelegationen (Kristiansson, 2005a, 
2005b; Kristiansson et al., 2003). Det är också denna utskrift (text 2) som 
kommer att ligga till grund för belysning av skolpraktiken i den här 
undersökningen.  
 
4.4.3 Genomförande av intervjuer och samtal 
Vid genomförandet av den första intervjuomgången kände jag varken till 
skolledarna eller deras skolor närmare. Som ingång hade jag därför i åtanke att 
nå en bild av vem/vilka det var jag samtalade med och vilken skola samtalet 
skulle handla om. Skolledaren/skolledarna fick beskriva vilken bakgrund de 
hade, hur länge de arbetat på skolan samt hur de såg på sin skola. Denna ingång 
öppnade upp för ett samtal där jag kunde föra samtalet vidare genom att låta 
skolledaren utveckla olika delar av det som han eller hon gav uttryck för. 
Intervjuns grundtanke var att mot bakgrund av försöket utan timplan nå en bild 
av skolledarnas erfarenheter av skolarbetet och dess villkor samt det egna 
arbetet i detta sammanhang genom att bygga vidare på det som skolledaren sa. 
De frågor11 som redan på förhand nedtecknats för att försöka hålla samtalet 
inom dessa ramar användes ibland explicit. Ibland kom de till uttryck implicit. 
Ingången till den inledande intervjun var avsiktligt neutral inom ämnets ram i 
syfte att låta samtalet ta sin början i vad skolledaren själv valde att lyfta fram om 
sig själv och sin skola. På så vis skapades en bild av vad skolledaren vid 
intervjutillfället angav som angeläget att diskutera. Han eller hon fick möjlighet 
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att känna sig delaktig i ett samtal som var av intresse för oss båda. Inom de 
ramar som jag ställde upp och de förtydliganden som jag fastställde genom 
mina frågor var syftet att skolledaren skulle vara den huvudsakliga bäraren av 
samtalets innehåll och på så vis utgöra samtalets huvudsakliga talare. Jag 
utgjorde på så vis samtalets huvudsakliga lyssnare där jag såg min uppgift ligga i 
att fördjupa och föra samtalet vidare.  
 
Jag hade ungefär samma upplägg på de avslutande intervjuerna som på de 
inledande. Däremot hade jag av förklarliga skäl inte med frågan om skolledarens 
bakgrund. Ingången var inte heller lika deskriptivt neutral som ingången vid de 
inledande intervjuerna utan jag frågade istället vad skolledarna tyckte att de på 
skolan kunde vara nöjda med när de såg på sin skola ”idag”. Vi utgick härmed 
från olika vinklingar för att få skolarbetet och dess villkor belyst på olika sätt. Vi 
närmade oss ämnet inte enbart som ett problem (grunden för samtalen mellan 
skolledarna), som något neutralt (ingång vid intervjutillfälle ett) eller som något 
framgångsgrundat (ingång vid intervjutillfälle två), utan som något som 
inbegriper alla dessa ingångar. Detta gav olika sätt att presentera ämnet som 
sammantaget kunde erbjuda ett variationsrikt underlag för tolkning.  
 
Vid genomförandet av samtalen har jag tidigare angett att åtta av de nio 
skolledarna deltog, att de leddes av en samtalsledare och att jag hade en relativt 
tillbakadragen roll. Innan samtalen startade fördes en diskussion med 
skolledarna om de mer övergripande förutsättningarna och upplägget. Här 
underströks att det bakomliggande skälet för deltagandet var att de ingick i 
forskningsprojektet om försöket utan timplan och att man skulle samtala om 
skolarbetet och dess villkor med fokus på skolutveckling och skolledarens roll i 
detta. Vidare fördes en diskussion om ingångar till samtalen. En variant som 
diskuterades var att utgå från ett gemensamt problem kring skolutveckling och 
skolledarrollen och behandla detta utifrån erfarenheter från det egna 
skolarbetet. En annan variant var att varje deltagare fick ta upp egna problem 
från sin verksamhet som de fann angeläget att samtala om. Skolledarna valde 
den andra varianten. De såg det som mer angeläget att få lyfta egna problem 
och få dem belysta utifrån olika perspektiv för att finna olika vägar att hantera 
dem i den egna verksamheten. De menade också att nackdelen med att inte 
samlas kring ett gemensamt problem förmodligen ändå skulle komma att 
uppvägas av den andra varianten. På ett eller att sätt skulle de förmodligen 
komma att dela de problem som togs upp. Vid första samtalsträffen enades 
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deltagarna om att utgå från en grundstruktur som samtalsledaren presenterade 
för dem. Denna struktur kan kortfattat beskrivas enligt följande: 
 

• Varje deltagare ger en kort beskrivning av vilket problem de vill samtala 
om 

• En turordning fastställs där alla får lika mycket tid för behandling av 
respektive problem 

• Den som står först på turordningen får tid att presentera en mer 
ingående beskrivning av sitt problem 

• Samtalsledaren väljer ut någon i gruppen som får till uppgift att 
sammanfatta hur han eller hon förstått det beskrivna problemet och den 
som tagit upp problemet får möjlighet att gå in och korrigera. Valet sker 
på grundval av att över tid fördela denna uppgift så jämnt som möjligt i 
gruppen 

• Samtalsledaren lämnar ordet fritt till deltagarna att ställa frågor om 
problemet med syftet att nå en djupare beskrivning om vad problemet 
handlar om. Ett problemfördjupande samtal inleds 

• Den vars problem behandlas får tid att beskriva på vilket sätt samtalen 
lämnat spår i hur denne ser på problemet och därefter ges möjlighet för 
honom eller henne att föreslå hjälp med frågor som han/hon inte tycker 
tagits upp kring problemet. Samtalen är fortfarande problemfördjupande 

• Samtalen övergår till att handla om olika överväganden om hur den som 
tagit upp problemet kan gå vidare med det 

• Den vars problem behandlats får utifrån de olika övervägandena 
beskriva om han eller hon fått med sig något från samtalen som kan vara 
till hjälp att angripa problemet och därefter ges möjlighet för honom 
eller henne att avsluta sin problemtid genom att antingen nöja sig med 
det som samtalen gett eller be om ytterligare hjälp 

• Nästa deltagare i turordningen tar vid och dennes problem behandlas 
utifrån samma ordning 

 
Detta var den huvudsakliga strukturen för samtalen och syftet var att det skulle 
leda till en fördjupad förståelse av respektive problem och härmed en djupare 
förståelse av hantering av problemen. Samtalsledaren såg till att denna struktur 
upprätthölls och hade också uppmärksamhet på tiden för samtal om varje 
problem. Vidare hade samtalsledaren till uppgift att kontinuerligt sammanfatta 
samtalen så att fokus inte gled iväg.  
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4.4.4 Bearbetning och tolkning 
Intervjuerna med skolledarna och samtalen mellan skolledarna spelades in och 
skrevs ut. Bearbetning och tolkning av detta har handlat om att förstå vad 
skolledarna talar om när de berör arbetet på sina skolor och villkor för detta. 
En första del har handlat om tolkning och bearbetning av utsagor om skolans 
inre arbete. Jag har fokuserat hur detta kan förstås med avseende på vad som 
sägs om elevernas, lärarnas och skolledarnas agerande och situation samt 
samspelet mellan dessa delar. En utsaga utgörs av en meningsskapande helhet. 
För att förstå innebörden i en utsaga har den satts i relation till den helhet i 
vilken den är en del. Utsagorna har fungerat som kandidater till ett 
tydliggörande av delar och helhet som undersökts kritiskt genom 
återkommande förnyade tolkningar. Till slut har detta arbete utmynnat i en bild 
av det inre arbetet som jag har tolkat som sammanhängande och begriplig. 
 
En andra del har handlat om omgivningens betydelse för det inre arbetet. Här 
har jag fokuserat vad som beskrivs som styrande för det inre arbetet, dels i den 
närmiljö som omgärdar skolan, dels med avseende på mer generell styrning och 
då med fokus på statlig styrning. Skolledares utsagor om detta har hanterats på 
samma sätt som utsagorna om det inre arbetet. Utifrån tolkningarna om det 
inre arbetet och omgivningens betydelse har jag avslutningsvis försökt nå en 
bild av hur detta kan förstås med avseende på skolutveckling. Detta har skett 
med hjälp av begreppen målrationellt och kommunikativt handlande och den 
teoretiska inramningen av dessa begrepp.   
 
4.5 Jämförande och kontextuell tolkning 
Med tolkningen av skolpolitiken respektive skolpraktiken har jag skapat ett 
underlag för en jämförande tolkning. Här relateras skolpraktiken till 
skolpolitiken för att studera hur grunderna för skolutveckling framträder. 
Kontextualiseringen av hur grunderna för skolutveckling framträder handlar om 
att belysa frågan om hur framträdandet kan förstås i form av dess betydelse för 
den politiska offentligheten och samhällsutvecklingen, enligt undersökningens 
teoretiska utgångspunkter.  
 
4.6 Diskussion om trovärdighet 
Frågan om trovärdighet, giltighet, validitet, eller vilket ord man nu vill använda, 
följer egentligen hela avhandlingsarbetet och presentationen av detta (S. 
Larsson, 1994a). Vanligtvis diskuteras det dock i samband med metod. Frågan 
är också beroende av på vilka grunder trovärdigheten åberopas och detta 
hänger samman med val av teoretiskt perspektiv. Eftersom jag utgår från ett 
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perspektiv där kunskap om världen förstås grunda sig på språkanvändningens 
intersubjektiva överenskommelser blir frågan om trovärdighet en fråga om hur 
pass övertygande jag argumenterar för avhandlingsarbetet i min presentation av 
det. Vad avser det empiriska underlaget och mitt sätt att hantera det finns det 
skäl att mer nyanserat diskutera trovärdigheten även om vissa frågor redan 
tagits upp ovan i kapitlet. 
 
Redan att välja att belysa signaler om skolutveckling för att i sin tur kunna 
belysa skolans relation till den politiska offentligheten utifrån regeringens beslut 
om försöket utan timplan har sina tydliga begränsningar. Det fattas en rad 
skolpolitiska beslut om skolan, både nationellt och lokalt, som behandlar olika 
delar av dess verksamhet. Att välja just regeringens beslut om försöket utan 
timplan kan därför framstå som bristfälligt. Samtidigt sker inte skolpolitiska 
beslut i ett vakuum och de delar som besluten fokuserar hänger vanligtvis ihop 
med andra delar av skolans arbete och dess villkor. Det är i denna mening som 
jag tror att ett fall som försöket utan timplan kan belysa skolan och den 
politiska offentligheten på rimliga grunder. Istället för generaliseringsanspråk 
riktar jag in mig på exemplifiering som grund för att kritiskt belysa 
skolutvecklingsfrågan i Sverige idag och hur denna kan relateras till skolan och 
den politiska offentligheten.   
 
Inom ramen för valet av försöket utan timplan finns också vissa begränsningar 
vad gäller informationsmängd som inverkar på frågan om trovärdighet. Vad 
avser skolpolitiken begränsar jag mig till offentliga handlingar som empiriskt 
underlag. Andra politiska handlingar som kan tänkas ha betydelse för försöket 
utan timplan berörs inte.  
 
När det gäller skolpraktiken stödjer jag mig på ett material som utgör en del av 
ett forskningsprojekt om timplaneförsöket. Även detta material är begränsat 
och täcker inte tillnärmelsevis de erfarenheter från skolans praktik som 
innefattas av försöket – än mindre erfarenheter från skolpraktiken i Sverige 
allmänt. Av de 79 kommuner och närmare 900 skolor som ingått i försöket 
(SOU, 2004:35) täcker materialet endast tre kommuner och närmare fem skolor 
fördelade på dessa kommuner. Dessutom möter jag bara skolledarna i dessa 
skolor och inte andra berörda. Vidare begränsas empirin till skolledarnas 
redogörelser av skolpraktiken. Detta ger sammantaget inte någon möjlighet slå 
fast hur skolpraktiken inom försöket i stort kan förstås i relation till 
skolpolitiska intentioner. Jag har ovan diskuterat deltagandet från skolpraktiken 
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och motiverat hur det, trots det begränsade antalet skolledare, ändå inbegriper 
en variation som ger möjlighet till en rik erfarenhetsgrund. Dessutom, liksom 
när det gäller skolpolitiska beslut och att de inte kommer till utan sammanhang, 
kan även de erfarenheter som skolledarna ger uttryck för förstås på ett liknande 
sätt. De är inte isolerade utan ingår i vidsträckt väv, tillsammans med andras 
erfarenheter och har på så vis ett värde som sträcker sig utanför deras belysning 
av sin egen praktik. Upplägget och genomförandet i mötet med skolpraktiken 
har inte heller skett som ett direkt resultat av det här avhandlingsarbetets 
problemfokus och syfte. Det material som upplägget och genomförandet 
generat har använts en gång till för tolkning med ett annat fokus. Att 
återanvända ett material på detta sätt har givetvis sina begränsningar eftersom 
jag med en tydligare anknytning till avhandlingens problem och syften skulle 
kunna ha haft andra tolkningsmöjligheter.    
 
Det är på grunderna ovan – tillsammans med de skolpolitiska grunderna inom 
ramen för beslutet om försöket utan timplan – som belysningen av 
avhandlingens frågor och syften sker. Jag menar att dessa grunder ramar in ett 
exempel med tillräckligt trovärdiga förutsättningar för att kunna diskutera 
decentralisering och kontroll av decentraliseringens följder utifrån vad detta kan 
tänkas innebära för skolutvecklingens grunder. Jag menar också att detta 
sammantaget kan utgöra ett underlag att föra ett resonemang om skolans 
relation till den politiska offentligheten i en tid då det finns särskild anledning 
att diskutera detta.  
 
4.7 Etiska överväganden 
Att basera sina tolkningar på andra människors tolkningar för att ange stöd för 
att det resultat man når och de slutsatser man drar i förhållande till syftet med 
det man undersöker innefattar alltid en etisk dimension eftersom man står i 
beroendeförhållande till andra människor och detta på två sätt som är svårt att 
förena. Å ena sidan står du till svars i relation till de människor som dina 
resultat och slutsatser vilar på. Å andra sidan står du till svars inför de 
människor som skall försöka avgöra om resultatet och slutsatserna håller. Ser 
man den etiska problematiken utifrån den andra synvinkeln handlar det i grund 
och botten om att försöka visa att man inte hittat på det som man påstår och 
menar gäller. Man skall alltså inte medvetet vilseleda dem som är berättigade att 
bedöma ens arbete. Detta gäller i första hand forskargemenskapen och här 
ligger kärnan i etiken att snedsteg i det här avseendet eroderar 
forskargemenskapens legitimitet visavi samhället. Så långt det är möjligt 



 99

behöver således varje arbete i forskningens tjänst vila på tillförlitliga grunder. 
Om så inte är fallet och beslut i det övriga samhället tas på grundval av resultat 
från forskning, särskilt om sådana beslut berör andra människor (som de i 
slutänden ofta gör) kommer dessa att beröras på oetisk grund (Gustafsson et al., 
2005). Ett sätt att undvika detta är att tydligt försöka belägga sina resultat och 
sina slutsatser. Då blir problemet emellertid ett annat. 
 
Att belägga resultat och slutsatser på grundval av andra människors uttalanden 
kan leda till att dessa människor hamnar i situationer som försvårar deras liv 
och leder till obehag. I journalistvärlden är detta en väldigt grundläggande etisk 
fråga. Man röjer inte sina källor. Men då kan det vara svårt att veta om man kan 
lita på vad journalisterna säger och härmed blir man osäker om man kan och 
bör fatta beslut på grundval av detta. Här skiljer sig min situation från 
journalisten i det att jag explicit behöver visa att jag har ”mycket på fötterna” 
när jag lägger fram resultat och drar slutsatser.  
 
När det gäller det skolpolitiska perspektivet och det material jag lutar mig mot 
här uppstår inga större bekymmer. Jag kan rikta den etiska uppmärksamheten 
på att så långt min förmåga räcker belägga resultat och slutsatser så att varken 
forskargemenskapens eller presumtivt fattade beslut på grundval av mitt arbete 
utanför forskargemenskapen legitimitet eroderas. Här gäller det alltså att tydligt 
visa de belägg man har för sina påståenden samt att diskutera de delar det råder 
osäkerhet kring. Materialet består av offentliga handlingar och ju mer 
människor finner det angeläget att granska dessa desto bättre eftersom sådana 
granskningar, om korrekt och konstruktivt utförda, håller folkvalda makthavare 
på tårna så att de spelar med öppna kort. Svårare övervägningar tillkommer 
med anledning av resultat och slutsatser på grundval av skolpraktiken. 
 
När det gäller skolpraktiken vilar mina resultat och slutsatser på andra 
människors uttalanden, dvs. skolledarnas. Genom att de uttalar sig om sig själva 
och sina verksamheter utsätter de sig också för möjligheten att kunna 
identifieras i min framställning. En första etablering av hänsynstagande till 
etiska spörsmål har varit att klargöra att det som skolledarna säger kommer att 
ligga till grund för en offentlig avhandling. Jag har fått medgivande i denna 
fråga och inom ramen för detta även ett medgivande att spela in det som sägs 
som grund för en utskrift där jag klargjort att det är denna som ligger till grund 
för mitt tolkningsarbete. Men det är inte utskriften som skall visas offentligt 
utan vad tolkningar av denna utmynnar i som delar i avhandlingstexten.12 
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Utifrån detta medgivande ligger sedan den största svårigheten framförallt i att 
inte röja skolledarna som enskilda individer och skolorna som enskilda skolor 
samt därmed också kommunerna. När det gäller uttalanden om enskilda lärare i 
skolorna kan detta hanteras genom att inte ta med dem eller att resonera mer 
övergripande om dem. Det samma gäller för enskilda elever. Mest 
problematiskt blir det att skydda skolledarna. Här hjälper det inte helt och hållet 
att jag gör kommunerna, skolorna och skolledarna anonyma genom att inte 
nämna dem vid namn och detta av flera skäl. Endast skolledarnas sätt att 
uttrycka sig kan vara igenkännande för läsare som känner till skolledarna och 
när jag då citerar dessa för att belägga mina resultat och slutsatser uppstår en 
risk att detta sker. Detta ser jag som det största problemet eftersom jag stödjer 
min beskrivning och tolkning av skolpraktiken på skolledarnas utsagor om 
skolarbetet och dess villkor. Men eftersom det är skolarbetet och dess villkor 
som står i förgrunden snarare än vem som säger vad om detta har jag kunnat 
undvika en närmare explicit koppling mellan utsaga och enskild skolledare. I 
avhandlingstexten är utsagorna avkodade. Sammantaget har de utsagor som 
används som stöd för presentation av resultatet en förhållandevis jämn 
spridning.13 Nyttjandet av skolledarnas utsagor har skett dels i rapporter till 
timplanedelegationen, dels med avseende på denna avhandling och i båda dessa 
aspekter har medgivande getts. Nyttjandet har endast skett i vetenskapligt syfte. 
 
Sammanfattningsvis kan man slå fast att de största etiska problemen är knutna 
till vad det innebär att använda sig av skolledarnas utsagor. Vägledande för 
detta har varit de forskningsetiska principkrav som fastställts av Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 1990).
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5. Skolpolitiken 
 
Det finns ett förhållandevis tydligt mönster i beslutsprocessen bakom beslutet 
om försöket utan timplan. Mer precist handlar det om en förändring som kan 
delas in i tre skeden. I det första skedet betonas decentralisering. I det andra 
skedet sker en successiv övergång från att betona decentralisering till att betona 
kontroll av decentraliseringens följder. I det tredje och sista skedet konsolideras 
den senare betoningen. Regeringens direktiv (Direktiv, 1995:19) från 1995 och 
Skolkommitténs efterföljande slutbetänkande (SOU, 1997:121) från 1997 
illustrerar det första skedet även om det går att skönja en viss antydan till 
övergång redan hos Skolkommittén. Övergången blir emellertid mer tydlig i och 
med den proposition (Proposition, 1997/98:94) och det utskottsbetänkande 
(Utbildningsutskottet, 1997/98:UbU18) som följde på Skolkommitténs förslag 
kring timplanefrågan. I övergångsskedet lever alltså decentralisering och 
kontroll av decentraliseringens följder sida vid sida där det senare allt eftersom 
tar överhanden. I och med departementsskrivelsens (Departementsskrivelse, 
1999:1) behandling av försöket utan timplan dominerar kontroll av 
decentraliseringens följder även om vissa kopplingar görs till det första skedets 
fokus på decentralisering. När sedan en proposition (Proposition, 1998/99:110) 
och ett utskottsbetänkande (Utbildningsutskottet, 1999/2000:UbU5) läggs efter 
departementsskrivelsen är decentraliseringstanken i det närmaste utraderad. 
Härmed fattar regeringen beslut (SFS, 1999:903) om försöket utan timplan mot 
bakgrund av en fokusering på kontroll av decentraliseringens följder och lämnar 
sedan direktiv (Direktiv, 1999:90) åt den delegation som skall leda och utreda 
försöket.  
 
Nedan skall detta mönster först introduceras. Därefter följer en mer noggrann 
beskrivning och tolkning av beslutsprocessens tre skeden. Avslutningsvis sker 
en analys av mönstret utifrån begreppen målrationellt och kommunikativt 
handlande och deras kontext.   
 
5.1 Övergripande mönster 
Decentraliseringens dominerande plats i beslutsprocessens första skede 
kontrasterar en tidigare central regelstyrning. Regeringens direktiv från 1995 till 
Skolkommittén visar bland annat följande:  
 

Styrningen av skolan har lagts om helt. I skollagen anges de övergripande målen och 
bestämmelserna för skolan. Den nationella styrningen i övrigt sker inte längre genom 
ett omfattande regelverk utan främst genom läroplaner, kursplaner och nationellt 
fastställda betygsystem. […] Den nya målstyrningen bygger på en distinktion mellan 
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målen för verksamheten å ena sidan och processen, sättet att arbeta för att nå målen, å 
den andra. De nya läroplanerna och kursplanerna är avsedda att ange mål, inte att 
precisera hur arbetet skall bedrivas. Rektorn, lärarna och annan personal i varje skola 
skall själva utforma mål för undervisningen och forma arbetet tillsammans med 
eleverna. Det betyder att man lokalt måste tolka de nationella målen och välja innehåll, 
arbetssätt osv. Det är fråga om en deltagande målstyrning. (Direktiv, 1995:19 s. 301) 

 
Regeringen beskriver en genomgripande omläggning av styrningen av skolan. 
Det handlar om en styrning som ger avsevärt vidare ramar för lokal nivå att 
utifrån lokala förutsättningar och behov utveckla skolverksamheten. Den 
deltagande målstyrningen låter lokala skillnader komma till sin rätt i ett för 
skolan gemensamt uppdrag genom de nationella styrdokumenten (Direktiv, 
1995:19 s. 301-302). I den efterföljande utredningen av Skolkommittén 
förstärks decentraliseringstanken och avståndstagandet från centralstyrningen: 
 

Vårt uppdrag är att stödja den pedagogiska utvecklingen i skolan, att identifiera hinder 
för denna utveckling och att föreslå regering och riksdag att undanröja sådana hinder. 
Ett uppdrag av det slaget får en särskild inriktning i ett decentraliserat styrsystem. 
Utrymmet för uppifrån kommande påbud om hur arbetet ute i skolorna ska gå till har 
minskat kraftigt. Det är inte statens sak att bestämma hur verksamheten ska 
organiseras, vad det konkreta innehållet ska vara och vilka metoder som är lämpliga. 
Staten anger vad eleverna ska kunna när undervisningen är slutförd. Hur resan till 
kunskap ser ut är skolornas ansvar. Skolkommittén kommer därför inte att försöka tala 
om för skolans personal vad som ska göras i undervisningen och med eleverna. Det 
hade inte heller varit meningsfullt alldeles oavsett styrsystem. Utveckling gynnas inte av 
att någon centralt placerad thinktank delar ut goda råd eller preciserade anvisningar till 
dem som ska göra jobbet. Rollfördelningen ”tänkare–planerare” där uppe och 
”utförare” där nere har inte i något skolhistoriskt skede utgjort incitament för verklig 
utveckling. (SOU, 1997:121 s. 13)  

 
Såväl regeringens direktiv som Skolkommittén lyfter fram decentralisering i 
termer av att det gäller att stödja utveckling utifrån ett lokalt perspektiv och 
undanröja hinder för att skapa goda möjligheter för detta. Centralistisk 
regelstyrning som styrform avvisas. Istället framhävs följande synsätt: 
 

Att driva skolpolitik i ett decentraliserat system är i allt större utsträckning att föra 
dialog och ta övergripande beslut, inte att utfärda förordningar inom olika områden 
eller utanordna pengar för särskilda ändamål. För att kunna göra detta behövs arenor 
där staten kan tala med skolan och skolan tala med staten. (SOU, 1997:121 s. 16) 

 
Ju närmare man kommer beslutet om försöket utan timplan desto mer tydligare 
framstår en förändring från att framhäva decentralisering till att lyfta fram 
kontroll av den lokala frihet som decentraliseringen öppnar för. I 
arbetsgruppens utredning från 1999 om försöksverksamheten utan timplan 
klargörs bland annat följande: 
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Arbetsgruppen anser att det system av kvalitetsinstrument som nu har utvecklats på 
nationell nivå, i kommunen och i skolan, bör kunna ge förutsättningar att utveckla och 
garantera kvalitet och likvärdighet i grundskolan. Alla kommuner och skolor har dock 
inte hunnit lika långt i sitt kvalitetsarbete. Skolverket har konstaterat att vissa 
kommuner uppvisar brister i sin kunskap om och tillämpningar av 
kvalitetsinstrumenten. Det betyder att det också i dagens skola, med en nationell 
timplan, finns risker för att vissa elevers rätt till en god utbildning åsidosätts. Arbetet 
med att utveckla det lokala mål- och kvalitetsarbetet i kommunerna och i skolorna 
måste därför fortsätta. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 8) 

 
I efterföljande proposition blir det tydligt att arbetsgruppen tas på orden: 
 

Regeringen anser att det system av kvalitetsinstrument som nu har skapats på nationell 
nivå, i kommunen och i skolan, bör kunna ge förutsättningar att utveckla och garantera 
kvalitet och likvärdighet i grundskolan. […] Alla kommuner och skolor har inte hunnit 
lika långt i sitt kvalitetsarbete. Skolverket har konstaterat att vissa kommuner uppvisar 
brister i sin kunskap om och tillämpningar av kvalitetsinstrumenten. Både 
kvalitetsinstrumenten och deras tillämpning behöver utvecklas vidare. Det betyder att 
det också i dagens skola, med en nationell timplan, finns risker för att vissa elevers rätt 
till en god utbildning åsidosätts. Arbetet med att utveckla det lokala mål- och 
kvalitetsarbetet i kommunerna och i skolorna måste därför fortsätta. (Proposition, 
1998/99:110 s. 18) 

 
Citaten visar hur regering och utredare unisont och med samma ord framhäver 
risken ”att vissa elevers rätt till en god utbildning åsidosätts” om inte kvalitet 
och likvärdighet garanteras genom tillämpning av utarbetade 
kvalitetsinstrument. Detta är ett tydligt uttryck för statligt utkrävande av lokalt 
ansvar av vad som åstadkoms som en följd av decentraliseringen. Det är mot 
bakgrund av ett sådant klargörande som statlig styrning av skolan fyller sin 
funktion och utifrån vilket skolutveckling skall initieras och genomföras.   
 
Den omnämnda förändringen är inte helt entydig i den meningen att det 
tidigare skedet i beslutsprocessen är renodlat fokuserat på decentralisering utan 
inslag av kontroll medan det i det senare skedet förhåller sig tvärtom. Däremot 
står det klart att det är en tydlig skillnad i vad som betonas av processen i början 
jämfört med i slutet. Den visar således i sin helhet två olika beskrivningar av 
och resonemang om statlig styrning. 
 
5.1.1 Två renodlade bilder  
I materialet (SOU, 1997:121) går det att se att när decentralisering betonas 
förekommer också ordet decentralisering ofta. Att decentralisera bygger på att de 
som delar ansvaret för skolan samt de som berörs av skolans verksamhet kan 
mötas på grundval av tillit till eller förtroende för varandra. Man behöver utgå från 
att alla som på det ena eller andra sättet har med skolans verksamhet att göra 
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vill ha en bra skola och utveckla den till det bättre. Denna vilja behöver 
emellertid synliggöras och för att detta skall bli möjligt lyfts dialog fram som ett 
sätt att tala med varandra för att klarlägga vilken förståelse berörda har av 
skolarbetet och dess villkor utifrån sina erfarenheter. En sådan förståelse utgör 
utgångspunkt för utbyte av argument. Tanken är att försöka komma överens om 
hur man ser på verksamheten som grund för att utveckla den. Öppenhet och 
samtal mellan berörda blir således en central del i utvecklingsarbetet grundat på 
medverkan, inflytande och delaktighet där skolan ses som en gemensam angelägenhet. 
Genom decentralisering skapas möjligheter för dessa utgångspunkter lokalt och 
på så vis skapas också möjligheter för engagemang, kreativitet och ett aktivt 
deltagande i det lokala utvecklingsarbetet. Detta berör inte endast de som 
formellt bär ansvaret lokalt. Framförallt elevers men till stor del också föräldrars 
och närsamhällets medverkan på dessa grunder är av stor betydelse för att 
decentraliseringen skall kunna tas till vara på ett bra sätt. Med dessa grunder 
läggs också grunden för samarbete och ansvar kring den lokala skolutvecklingen. 
 
När kontroll av decentraliseringens följder betonas blir de olika 
nyckelbegreppen avsevärt färre (Departementsskrivelse, 1999:1). Styrningen 
handlar om att fokusera mål och resultat och huruvida lokal nivå uppfyller statligt 
fastställda mål. Skolans arbete skall kvalitetssäkras med hjälp av kvalitetsinstrument 
för att synliggöra och kontrollera vad som åstadkoms och garantera att lokalt 
arbete bedrivs i enlighet med statliga mål. 
 
Förekomsten av begrepp: Beskrivningen ovan visar vilka begrepp som hör 
hemma i de två olika sätten att betona statlig styrning. Förekomsten av de olika 
begreppen ger en överblickbar indikation som stöd för beskrivningen av 
beslutsprocessens styrningsfokus. I tabell 1 presenteras resultatet utifrån hur 
orden fördelar sig i beslutsprocessens två största utredningar 
(Departementsskrivelse, 1999:1; SOU, 1997:121):  
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Tabell 1: Antal ord med koppling till decentralisering respektive kontroll av decentraliseringens följder 
 
Ord        SOU 1997:121 (312 sidor)       Ds 1999:1 (75 sidor)
 
Decentralisering 
Decentralisering* 
Tillit/förtroende 
Dialog 
Förstå (Förståelse) 
Erfarenhet 
Argument 
Komma överens/överenskommelse 
Öppenhet 
Samtal 
Inflytande  
Medverka 
Delaktig 
Ömsesidig 
Gemensam 
Engagemang 
Kreativ 
Aktiv 
Elev 
Föräldrar* 
Närsamhälle 
Samarbete* 
Ansvar 
 
Kontroll av decentraliseringens följder  
Mål och resultat 
Uppfyll* 
Kvalitetssäkring* 
Kvalitetsinstrument 
Kontroll 
Garant* 

Summa: 2737 
102 
27 
82 

70 (28) 
164 
30 
8 

10 
57 

162 
23 
40 
17 
71 
29 
17 
78 

1146 
241 
41 
57 

265 
  

Summa: 75 
5 

18 
3 
- 

16 
33  

Summa: 292 
9 
5 
2 

2 (1) 
6 
4 
2 
- 
2 
4 
1 
7 
0 
8 
1 
4 
7 

146 
21 

- 
7 

54 
  

Summa: 121 
20 
31 
20 
7 
5 

38  
 
Hänsyn måste givetvis tas till att Skolkommitténs utredning har ett antal sidor 
som drygt överskrider arbetsgruppens utredning fyra gånger när tabellens 
innehåll skall tolkas.1 Likväl går det att se en tydlig övervikt i Skolkommitténs 
utredning jämfört med arbetsgruppens skrivelse när ord som betonar 
decentralisering används. Ett av orden som hör hemma här är ansvar vilket är 
tämligen jämnt fördelad mellan de båda utredningarna med viss övervikt för 
SOU:n. Denna jämvikt kan tolkas som att man i det tidigare skedet förutsätts ta 
ett större lokalt ansvar när lokalt inflytande förstärks genom decentraliseringen. 
I det senare skedet av beslutsprocessen ligger det närmast till hands att ansvar 
handlar om att utkräva ansvar av lokal nivå om vad man gör med det vidgade 
handlingsutrymmet.  
 
Beträffande de ord som är mer förknippade med kontroll av det lokala 
friutrymmet vid sidan av ordet ansvar har vi emellertid istället sammantaget en 
tydlig övervikt i departementsskrivelsen visavi SOU:n. Givet skillnader i sidor 
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visar dock ordet kontroll att det viktningsmässigt används ungefär i lika stor 
utsträckning med någon övervikt för departementsskrivelsen. Detta är 
intressant eftersom ordet rent intuitivt torde vara tydligt förknippat med just 
kontroll av decentraliseringens följder. Därför kan det uppfattas som något 
förvånande att dess förekomst ändå är så jämt fördelad. En närmare granskning 
av det sammanhang inom vilket ordet förekommer i respektive utredning visar 
emellertid att kontroll i det tidigare skedet i huvudsak handlar om att eleverna 
behöver äga större kontroll över undervisningen samt om att problematisera 
begreppet i anslutning till skolutveckling. Följande uttalande från 
Skolkommittén utgör exempel på detta: 
 

Men frågan om elevernas möjligheter till delaktighet griper in i det mesta i skolan. Den 
handlar först och främst om hur undervisningen bedrivs, och vilken kontroll över det 
egna lärandet som eleverna har. (SOU, 1997:121 s. 100) 
 
Alexandersson talade om en styrningsarena, där de ytterst ansvariga kan uttrycka sig 
vidlyftigt och en didaktisk arena, där de formulerade målen måste följas av lärarna. Han 
menade att det finns en spänning mellan styrningsarenans kontrollbehov och den 
didaktiska arenans kunskapsbehov. (SOU, 1997:121 s. 173) 

 
Men det förekommer också uttalanden som närmar sig den andra bilden även 
hos Skolkommittén: 
 

Den utvärdering och resultatkontroll som ett decentraliserat system kräver kan fungera 
som viktiga incitament för utveckling. Det yttre tryck som utvärderingen representerar 
kan i positiv mening skaka om i skolans problemförståelse. När politiker ställer frågor 
till skolan måste personalen göra processbeskrivningar för att övertyga […] om att det som 
sker i skolan ligger i linje med de krav som ställs på den. (SOU, 1997:121 s. 63) 

 
Detta uttalande läggs dock fram i ett sammanhang där Skolkommittén 
resonerar om betydelsen av en mer öppen skola i syfte att utmana invanda 
föreställningar om vad skolan skall handla om och hur undervisning skall gå till. 
Det handlar då om att även samhällets förtroendevalda tillsammans med elever, 
föräldrar och andra berörda har en viktig roll i att utveckla skolan genom att 
problematisera vad som sker där. Men det handlar om ett möte med skolan där 
hierarkier tonas ner och där statens och kommunens politiker och förvaltning 
deltar i en dialog med skolans professionella för att överlägga om 
utvecklingsfrågor. 
 
När ordet kontroll används i departementsskrivelsen klargörs mer tydligt 
kontroll av decentraliseringens följder med den myndighetsutövande staten som 
yttersta garant: 
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Den nationella utvärderingen av försöksverksamheten skall undersöka och värdera om 
och hur kommunen och skolan uppfyller de olika krav som ställs. Den nationella 
utvärderingen skall således värdera om skolans och kommunens uppföljning, 
utvärdering och egenkontroll är tillräckliga för att garantera att de resultat som den 
enskilda skolan åstadkommer står i överensstämmelse med en nationellt likvärdig skola. 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 71) 

  
Ser vi till skillnaderna i hur frekvent de olika orden används är min bedömning 
att dessa skillnader påvisar att man i beslutsprocessens tidigare skede betonar 
decentralisering till skillnad från det senare skedets betoning på kontroll av 
decentraliseringens följder. Det går också att bilda sig en viss uppfattning om 
vad den ena respektive den andra betoningen innebär för det skolpolitiska 
perspektivet på skolarbetet och dess villkor. Att betona decentralisering 
tenderar att vidga komplexiteten kring skolarbetet och dess villkor medan en 
betoning på kontroll av decentraliseringens följder tenderar att reducera 
komplexiteten. Åtminstone visar tabellen och de två renodlade bilderna att fler 
aspekter kring skolarbetet och dess villkor verkar synliggöras när fokus ligger på 
decentraliseringen genom hänsyn till och betoning av flera nyckelbegrepp än 
vad som är fallet när kontroll av decentraliseringens följder betonas.  
 
Referenser: Utöver frekvensen av vissa begrepp som indikator för att belysa 
förändringen i styrfokus har även en beräkning av antalet referenser av olika 
karaktär genomförts i samma utredningar. Resultatet framgår av tabell två: 
 
Tabell 2: Antal referenser i form av utomparlamentariskt, respektive inomparlamentariskt underlag 
 
Referenser                     SOU 1997:121                           Ds 1999:1
Utomparlamentariskt underlag 
Forskning 
Annan litteratur 
Press/Media 
Sammanträdesanteckningar 
Statistik 
Skolverkets rapporter 
 
Inomparlamentariskt underlag 
Lagar/förordningar 
Utskottsbetänkanden 
Propositioner 
SOU 
Departementsskrivelser 
Direktiv 
Annat inomparlamentariskt underlag 
(skrivelser och promemorior)  

Summa: 82 
60 
4 
7 
5 
2 
4 
 

Summa: 56 
3 
0 

10 
30 
2 
2 
 

9

Summa: 6 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
 

Summa: 44 
24 
3 

10 
7 
0 
0 
 

0
  
I SOU:n överstiger antal referenser av utomparlamentariskt slag det 
inomparlamentariska underlaget. Den avgjort största posten här är forskning 
vilket ger stöd åt att Skolkommittén försöker underbygga sina motiv på 
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vetenskapligt prövade grunder utanför den nationella parlamentariska arenan. 
Referenser till press/media är den näst största posten och används i huvudsak för 
att diskutera debatten i och omkring skolan och hur man ställer sig till denna (se 
exempelvis sidorna 26-28 om debatten kring demokrati i skolan i 
Skolkommitténs betänkande). Referenser till sammanträdesanteckningar är den 
tredje största posten i denna grupp. Fyra av referenserna handlar här om 
anteckningar tagna på grundval av anförande från och diskussion med forskare 
(SOU, 1997:121 s. 172-174). En anteckning handlar om ett anförande från den 
dåvarande skolministern Ylva Johansson där hennes beskrivning av den 
traditionella skolans negativa sidor kring stress, monotoni och atomism 
diskuteras (SOU, 1997:121 s. 31). Annan litteratur och skolverkets rapporter har lika 
antal poster och handlar om olika skolfrågor, exempelvis Gunilla Granaths 
besök som ”vuxen elev” i skolans högre åldrar pekande på det komplexa spelet 
mellan pojkar och flickor (SOU, 1997:121 s. 273) och skolverkets kommentarer 
till de nationella styrdokumenten (SOU, 1997:121 s. 145). Referenser till statistik 
består av SCB:s analyser.  
 
I det inomparlamentariska underlaget dominerar tidigare SOU: er. Detta tyder på 
att Skolkommittén bygger sitt huvudsakliga inomparlamentariska resonemang 
på den typ av underlag som oftast är mest omfattande och på så vis generellt 
innehåller mer vida, nyanserade och djupgående resonemang om de områden 
som behandlas i utredningarna. Departementsskrivelser och annat 
inomparlamentariskt underlag har en liknande karaktär som SOU: er men är 
vanligtvis inte lika omfattande och ofta mer tydligt knutna till regeringen. 
Tillsammans utgör de den näst största referensposten i Skolkommitténs 
slutbetänkande i det inomparlamentariska underlaget. Därefter kommer 
propositioner och härmed hänvisning till regeringens förslag. Direktiven är också 
knutna till regeringen genom att de fungerar som anvisningar för tillsatta 
utredningar och förekommer som vi ser ytterst sparsamt. Avslutningsvis 
hänvisar man endast tre gånger till riksdagens fastställda bestämmelser, dvs. 
lagar och förordningar vilket tyder på att man i huvudsak grundar sina motiv och 
överväganden på andra grunder än explicit på statliga utfärdade beslut. Tvärtom 
förhåller det sig med arbetsgruppen och deras departementsskrivelse.  
 
I departementsskrivelsen stödjer man sig klart mest på lagar och förordningar och 
sammantaget ser vi en tydlig övervikt för inomparlamentariska referenser. 
Därefter håller man sig nära den lagstiftande och verkställande makten 
(utskottsbetänkanden och propositioner) genom att sammantaget hänvisa till 



 109

dessa tretton gånger. Till SOU: er knyter man an sju gånger vilket klargör en 
omfördelning av vilken typ av inomparlamentariskt underlag som utgör 
huvudsakligt stöd visavi Skolkommitténs slutbetänkande. Av tabellen går att 
utläsa att annat inomparlamentariskt underlag inte förekommer. 
Utomparlamentariska referenser är ytterst sparsamt förekommande. Till forskning 
hänvisas tre gånger och till annan litteratur två gånger. Vad avser forskningen 
anges korta referenser till Dahllöf och Lundgren och deras forskning inom 
ramen för ramfaktorteorin. På några rader beskrivs också Österlinds forskning 
dock utan att kommentera den vidare (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 38-39). 
Vad avser referensen om statistik används den för att kommentera regler kring 
tid för svensk skola jämfört med andra skolor baserad på kvantitativ data från 
EU (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 40). I annat fall refererar man inte till 
utomparlamentariska källor. 
 
Syftet med tabell 2 är att belysa hur styrningsfrågan och skolutveckling beskrivs 
och diskuteras i början respektive i slutet av beslutsprocessen genom olika val 
av referenser i dokumenten. I början träder sammanhanget runt skäl till att 
decentralisera fram och detta tycks inverka på vilken typ av referenser man 
väljer att stödja sig på. Utomparlamentariskt handlar det framförallt om 
forskning medan det inomparlamentariska underlaget domineras av SOU: er. I 
Skolkommitténs betänkande ligger också den största delen av referenserna 
utanför det underlag som konstrueras inom den nationella parlamentariska 
arenan. Detta antyder att man förhåller sig relativt oberoende visavi 
statsmakterna jämfört med vad som går att utläsa av arbetsgruppens utredning. 
Här är det istället den inomparlamentariska hänvisningen som dominerar 
kraftigt och det mesta stödet söks i lagar och förordningar. Detta indikerar 
också att reducering av komplexitet framhäver ett fokus på styrsystemet som sådant i 
motiv direkt knutna till statliga bestämmelser och den inomparlamentariska 
processen.  
 
Skillnader i omfattningen av olika begrepp och i referenser ger stöd åt att fokus 
i processen bakom beslutet om försöket utan timplan förändrats från att betona 
decentralisering och lokal frihet till att betona kontroll av den lokala friheten som en följd av 
decentraliseringen.  
 
Nedan skall jag nyansera beskrivningen och tolkningen av denna förändring. 
Mellan Skolkommitténs betänkande och arbetsgruppens utredning syns hur 
förändring från fokus på decentralisering till kontroll av decentraliseringens 
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följder blir allt tydligare. Jag börjar med att närmare belysa beslutsprocessens 
tidigare skede. 
 
5.2 Beslutsprocessens första skede2 
I direktivet till Skolkommittén (Direktiv, 1995:19) och i Skolkommitténs 
slutbetänkande (SOU, 1997:121) behandlas en övergång från central 
regelstyrning till decentraliserad målstyrning. I detta ligger ett tydligt 
förändringssyfte. Man beskriver vilken förändring man anser behöva ske i den 
pedagogiska verksamheten samt de skäl som ligger till grund för detta.  
 
5.2.1 Samhällsförändringar och skolutveckling  
I förgrunden ligger diskussioner om samhällsförändringar och människors 
förändrade sätt att tänka och agera och vad detta innebär för skolan. När 
styrning diskuteras sker det med fokus på sammanhanget runt decentralisering 
och statliga övergripande mål samt vilken betydelse detta har för lokalt 
utvecklingsarbete. Ett exempel på vad detta innebär går att finna i 
Skolkommitténs betänkande: 
 

Vi diskuterar först vad vi ser som de viktigaste förändringarna i skolan. För oss har 
dessa förändringar att göra med lärandets kontext, det sammanhang som gör lärandet 
meningsfullt och engagerande för barn och ungdomar, och som gör att de finner livet i 
skolan roligt och utmanande. Vi tror att det är mer angeläget än tidigare att 
uppmärksamma denna kontext. Det beror bl.a. på att barn och ungdomar är 
annorlunda socialiserade i dag. De lär sig på ett annat sätt, ser på framtiden på ett annat 
sätt, ser på vuxna och lärare på ett annat sätt. Men att vara lärare är inte heller 
detsamma som tidigare. Skolans funktion i samhället är en annan. Dess institutionella 
auktoritet sviktar och yrket kan inte längre grundas i en given tradition som format och 
stött tidigare generationers lärare. Dessutom har läraruppgifterna breddats på ett sätt 
som ingen kunde föreställa sig för några årtionden sedan. Dagens lärare behöver t.ex. i 
ökad utsträckning argumentera för sin sak – för sin skola, dess undervisning och 
resurser – i en dialog med politiker, föräldrar och andra utanför skolan. (SOU, 1997:121 
s. 17) 

 
Exempel syns även i regeringens direktiv: 
 

Det är inte bara det ändrade styrsystemet som kraftigt har förändrat förutsättningarna 
för skolans arbete. Samhället förändras kontinuerligt på många sätt. Förändringarna 
påverkar både eleverna som kommer till skolan och det liv som de skall leva efter 
skoltiden och som skolan skall kvalificera dem för. Skolan som institution har en annan 
ställning i samhället än för några generationer sedan, något som också förändrat 
förutsättningarna för det inre arbetet. (Direktiv, 1995:19 s. 302) 

 
Skolkommittén beskriver även förändringar som skulle behöva genomföras i 
elevernas lärmiljö: 
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Att ha roligt i skolan är att bli berörd intellektuellt och känslomässigt, att utmanas, att 
överraskas, att ha lust och glädje i lärandet, att uppleva trygghet och gemenskap 
tillsammans med kamrater och lärare, att bli tagen på allvar, att ha inflytande osv. 
Kravet på att elever ska ha roligt när de går i skolan, blir då ett krav på att komma till 
rätta med de mest djupgående problemen i skolans inre arbete och en uppmaning till 
skolor att – när nu friutrymmet har vidgats – skapa mer stimulerande och kreativa 
läromiljöer. (SOU, 1997:121 s. 33) 

 
Skolkommittén är väl medveten om att skapandet av mer stimulerande och 
kreativa lärmiljöer inte sker av sig själv i alla skolor trots ett vidgat friutrymme. I 
vissa skolor arbetar man utifrån ett invant mönster väl förankrat i tradition. Det 
finns en tydlig struktur i tillvaron där stora delar av verksamheten hålls konstant 
över tid. Schemat ligger fast och löper terminsvis. Det är knutet till lärarnas 
tjänstgöring en lång tid framöver i sina klasser. Terminen, skolveckan och 
skoldagen blir indelade i lektionspass i olika skolämnen som sällan är över en 
timme långa med korta raster emellan. Eleverna möter sina lärare i de olika 
ämnena mer eller mindre beredda att ta del av vad läraren har att säga för att 
sedan efter förmåga visa att det som läraren berättat registrerats och kan 
återberättas. Ur lärarens perspektiv handlar skolarbetet om de egna lektionerna 
och de klasser som hon skall undervisa i under terminens gång. Ur elevens 
perspektiv handlar skolarbetet om olika ämneslektioner under veckans gång 
med olika lärare oftast undervisande utifrån samma grundprincip. Lärarna 
vänder sällan blickarna mot att reflektera över verksamheten som helhet utan är 
upptagna med det egna arbetet med sina egna elever. Eleverna finner sig i att 
den ena dagen är den andra lik när de lämnar den ena lektionen efter den andra 
tills att den sista lektionen är klar. Det är ett skolarbete på lärarens och 
administrationens villkor understödd av traditionens auktoritet. Det är också ett 
skolarbete som, enligt Skolkommittén, visar brister med avseende på 
varierande, kreativa och stimulerande lärmiljöer där elever tas på allvar och har 
inflytande (SOU, 1997:121, avsnitten ”Skola i en ny tid” och ”Elevernas 
inflytande”). I direktivet från regeringen till kommittén går att utläsa en 
liknande, om än inte lika utförlig, bild av den traditionella skolan och dess 
problem: 
 

Det måste vara roligt och viktigt att gå i skolan. Annars kränks elevernas rätt till 
livskvalitet, och de får svårt att lära sig. Det finns en risk för att skoltillvaron blir 
enformig, när lektion läggs till lektion, hur väl planerad och genomförd undervisningen 
än är inom varje lektion för sig. Skolan får inte bli alltför förutsägbar, den måste också 
vara spännande och utmanande. (Direktiv, 1995:19 s. 305) 

 
Skolkommittén är också medveten om att staten som uppdragsgivare och 
kommunen som huvudman inte kan förmå lärarna att ändra sig om de inte vill. 



 112

Verklig utveckling i skolan har aldrig kunnat grundas i att goda råd eller 
preciserade anvisningar formulerats centralt utanför skolan som sedan skall 
genomföras i skolan, menar Skolkommittén. Lärare och även annan personal i 
den traditionella skolan har de erfarenheter de har och det är dessa erfarenheter 
som utgör grunden för förändring:  
 

I grunden handlar utvecklingsarbete och utvecklingsstrategier om synen på människor 
och människors erfarenheter. Decentralisering och nya styrsystem är inte finurliga 
tekniker, som ”bakom ryggen” på dem som arbetar i verksamheten ska leda till 
utveckling. De bygger på de människor som finns i skolan. Utvecklingsstrategier kan 
inte utgå ifrån att det egentligen är några andra som ska göra jobbet. Detta betyder att 
den självklara startpunkten för allt utvecklingsarbete är de människor som finns i 
verksamheten, deras faktiska erfarenheter och deras vilja att utveckla dessa erfarenheter. 
Ett decentraliserat system kräver tilltro – och ett tilltal präglat av respekt. (SOU, 
1997:121 s. 55) 

 
Att förändra skolan innebär att utmana dessa erfarenheter utifrån ett annat 
perspektiv och andra sammanhang än det som stödjer upprätthållandet av den 
traditionella skolans auktoritet. Sättet att förändra den traditionella skolan 
handlar om att erkänna och visa respekt för de erfarenheter som den bygger på 
samtidigt som man argumenterar för att skolan kan se annorlunda ut genom att 
peka på skäl för detta. (Direktiv, 1995:19; SOU, 1997:121 avsnitten ”Skola i en 
ny tid” och ”Strategier för skolutveckling”).  
 
Såväl direktivet till Skolkommittén som Skolkommitténs slutbetänkande 
karaktäriseras av att betona angreppssättet ovan vilket får konsekvenser för vad 
som närmare uttrycks om statlig styrning och lokalt utvecklingsarbete. Här 
framträder en idé om medskapande där inkludering och nutidsorientering lyfts 
fram som viktiga delar för att visa på andra tankegångar om hur skolan kan 
förstås i relation till traditionell skola. Att lyfta fram inkludering ses som ett sätt 
att möta tendenser i traditionell skola att motverka och marginalisera idéer som 
inte stämmer överens egna idéer och sätt att arbete. Nutidsorientering kan 
kontrastera synen på skolarbetet som i huvudsak en förberedelse inför 
framtiden baserad på skolans auktoritet om vilka kunskaper som behövs.  
 
Angreppssättet kretsar också kring meningsskapande som medskapandets 
innehållsliga aspekt. Här lyfts samarbete och helhet fram för att bemöta 
traditionella idéer om att skolarbetet skall läggas upp och genomföras enskilt av 
lärare i sina ämnen oberoende av andra lärares arbete. Helheten kontrasterar ett 
snävt ämnesfokus. Meningsskapandet inkluderar också frågan om lärande och 
kunskap där en annan syn på kunskapsutveckling än den som beskrivs 
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dominera i den traditionella skolan framförs. Istället för att kunskap ses som 
något förutbestämt, fast och statiskt som med skolans hjälp skall förmedlas till 
eleverna så ses kunskap som något som utvecklas i samspel elever emellan samt 
mellan elever och lärare där var och ens tidigare erfarenheter, kunskaper, 
förmågor och färdigheter bidrar till kunskapsutvecklingen. Att utveckla kunskap 
ses som något dynamiskt och föränderligt som är beroende av sitt sammanhang 
och perspektivutbyte.  
 
Fonden för utmaningen mot skolans traditionella mönster består av en analys 
av förändringar i samhället som i sin tur förändrar skolans förutsättningar. 
Detta är en mycket framträdande argumentationslinje både i regeringens 
direktiv och i Skolkommitténs slutbetänkande och det är på grundval av denna 
som decentralisering motiveras. 
 
5.2.2 Medskapande  
Regeringen ser decentralisering som en åtgärd som kan stimulera skolans 
öppnande såväl inåt som utåt för att inkludera dem som berörs av skolans 
verksamhet i det lokala utvecklingsarbetet (Direktiv, 1995:19; SOU, 1997:121).  
 
Enligt Skolkommittén har steget från central regelstyrning till en decentraliserad 
skola dock inte förändrat föreställningen att förändring av skolan endast är en 
angelägenhet för dem som bär det formella ansvaret. Lokalt har detta inneburit 
att deltagandet på den lokala tolkningsarenan om vad som skall utvecklas och 
hur det skall gå till har varit kraftigt kringskuret: 
 

När regelstyrningen mattas ökar behovet av dialog mellan dem som möts på den lokala 
tolkningsarenan. När det som tidigare var givet i form av regler uppifrån överlämnas till 
lokal bedömning, måste man komma överens om hur saker och ting ska göras. Först 
och främst ökar behovet av ett kollegialt samtal, i vilket personalen kan initiera ett nytt 
tänkande om skola och undervisning. Men det räcker inte. Dialogen om 
samhällsuppdraget och den konkreta skolans särskilda förutsättningar måste vidgas till 
elever, föräldrar och andra som har del i och intresse för skolans verksamhet. Lika 
viktigt är att en verklig dialog upprättas mellan skolpolitiker och skolans personal. Om 
decentralisering ska vara en klok form för styrning och utveckling av skolan är 
förhållandet mellan politiker och personal en kärnfråga. Tolkningsarenan ägs i dag av 
lärare och skolledare. Vi vill också att andra grupper kommer till tals på denna arena för 
att på det sättet öppna flera perspektiv på skola och undervisning. (SOU, 1997:121 s. 
62) 

 
Så även om samhällsförändringarna för med sig krav på förändringar i skolan, 
menar Skolkommittén att dessa krav fortfarande till stora delar hanteras inom 
ramen för det formella ansvaret med professionell dominans och på så vis 
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försvagas utvecklingskraften i skolorna genom att viktiga grupper exkluderas. 
Samhällsförändringarna medför en inkluderande potential av medskapande som 
behöver tas till vara bättre för att öka styrkan i det lokala utvecklingsarbetet, 
vilket också framkommer i regeringens uttalande ovan.  
 
Regeringen beskriver hur samhället har förändrats och fortsätter att förändras, 
medförande såväl problem som möjligheter. Möjligheterna ligger främst i att 
många människor som en följd av och en del i samhällsförändringarna blivit 
mer medvetna om sig själva och sin omvärld. Med samhällsförändringarna 
följer i och med detta en högre grad av ifrågasättande som kan verka 
vitaliserande för samhällets institutioner. Auktoritet kan i allt mindre 
utsträckning grunda sig på sin egen historiskt baserade ställning utan behöver 
förändras och vitaliseras i den tid den lever genom att motivera och vinna 
erkännande i en öppen interaktion med människor som lägger ett allt högre 
värde i självbestämmande. I det friutrymme som skapats genom 
decentraliseringen finns en medskapande kraft som är ytterst viktig att skolan 
tar vara på som villkor för lokalt utvecklingsarbete. Att införliva denna potential 
i utvecklingsarbetet klargörs främst ur ett elevperspektiv av regeringen, även om 
vi också sett att föräldrar och närsamhälle i sammanhanget: 
 

Skolan är en institution för elevernas lärande och personliga utveckling. Det hjälper 
föga vad skolan vill och tror sig lära ut om inte eleverna själva tar ansvar för sitt lärande. 
[…] Undervisningens innehåll måste beröra eleverna, få dem att uppleva att det som 
försiggår i klassrummen gäller dem själva. Så är det inte alltid. Alltför många elever 
uppfattar undervisningen som skild från deras egna erfarenheter och 
framtidsföreställningar. (Direktiv, 1995:19 s. 304, 305) 

 
För att eleverna skall ta ansvar i skolan behöver alltså deras syn på sig själva och 
sin omvärld utgöra viktiga utgångspunkter och respekteras i skolan. Den 
ifrågasättande attityden som, enligt regeringen, blivit mer märkbar i samhället 
ägs också av eleverna, vilket medför mindre acceptans för att bli styrd på andras 
villkor. Regeringen understryker detta på följande sätt: 
 

Men skoltiden är inte bara en förberedelse för elevernas liv efteråt. Den är också deras 
liv medan de går i skolan. Livskvalitet är ett lika berättigat anspråk för barn och 
ungdomar som för vuxna. Därför är det viktigt att se på arbetet i skolan ur den enskilda 
elevens helhetsperspektiv. (SOU, 1997:121 s. 304-305) 

  
Med särskilt fokus på elevperspektivet visavi skola och samhällsförändringar 
syns ett liknande resonemang hos Skolkommittén som hos regeringen och som 
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nyanserar och utvecklar bilden av medskapande i samtiden i relation till 
skolutveckling. Medskapande i samtiden hör ihop med meningsskapande.  
 
5.2.3 Meningsskapande 
Skolkommittén menar att en mer traditionell skolmiljö har svårigheter att 
motivera dagens elever. Grundproblemet handlar om hur skolan skall bli 
meningsfull för de elever som går där både som en del av nuet i skolan, nuet 
utanför skolan och som en del av elevernas framtid efter skolan. Det är i den 
meningen som skolan som särskild miljö för lärande och utveckling behöver 
diskuteras, enligt kommittén, och detta handlar till stora delar om elever som 
medskapare av vad som sker i skolan (SOU, 1997:121 s. 28-33).  
 
Utgångspunkten att elevernas ska uppleva skolan som meningsfull är till stora 
delar beroende av att eleverna lever mer för nuet med en öppnare inställning till 
framtiden än vad tidigare generationers elever gjorde, skriver kommittén. Detta 
har att göra med såväl kulturella förändringar som förändringar i arbetslivet.  
 
Skolkommittén beskriver en upplevelse av kulturell friställning i dagens 
samhälle. Normer, värden och regler är inte huggna i sten, utan kan förändras. I 
dagens samhälle är det allt fler som menar att världen kan se annorlunda ut än 
vad den gör, enligt Skolkommittén. Inte minst gäller detta de unga som inte 
alltid godtar sakernas tillstånd. De är mer öppna för nya sätt att tänka om nuet 
och om framtiden och vad de vill göra med sina liv. Även om världen inte alltid 
är så formbar som upplevelserna gör gällande, menar kommittén att idén om 
den kulturella friställningen är ett tydligt uttryck för dagens samhällsklimat 
(SOU, 1997:121 s. 35-38). Med denna idé följer andra sätt att se på skolan. 
Skolkommittén skriver också att skolan i mindre grad kan möta eleverna på 
grundval av yttre motivation genom att peka på ett tydligt samband mellan 
skola och senare yrkestillhörighet. Problemet kring övergång från ungdomligt 
beroende till vuxet oberoende förstärks av att det blivit mer komplicerat och 
oklart att bilda sig en uppfattning om när man blir en fullvärdig vuxen och vad 
detta i så fall innebär. Detta är den speciella situation som skolan måste förhålla 
sig till idag och som gör att skolan befinner sig i en ny tid med nya 
förutsättningar och på så vis också nya grunder för skolarbetet, enligt 
kommittén. Kommittén problematiserar detta genom att beskriva hur skolan 
kan se ut utifrån elevernas perspektiv samt vilka slutsatser man kan dra av detta:  
 

För dem [eleverna, mitt förtydligande] flyter lektioner, raster, lärare, kamrater, 
relationer, studier osv. samman till en miljö som existerar här och nu. Denna miljö är 
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det större sammanhang i vilket lärandet sker. Och om sammanhanget är av avgörande 
betydelse för kunskapsutvecklingen är det av stor vikt att lyssna till eleverna och 
försöka se skola och utbildning ur deras perspektiv. Det kan skrivas de bästa tänkbara 
mål för elevernas kunskapsutveckling, men utan deras egen medverkan, deras intresse, 
är målen endast papperskonstruktioner. Det betyder att de vardagskrav på skollivet som 
elever återkommer till när de tillfrågas om sin syn på skolan blir centrala frågor om man 
vill skapa en skola, där alla barn känner att de utvecklas och lär sig sådant som de 
behöver både i sitt nuvarande och i sitt kommande liv. Hur ser då elever på sin skola? 
(SOU, 1997:121 s. 30-31)  

 
I en decentraliserad skola är den ”självklara” utgångspunkten enligt kommittén 
att fundera över vad det är som skulle kunna göra att skolarbetet upplevdes 
som mer meningsfullt av eleverna, vilket i allt högre grad handlar om att ta 
hänsyn till elevernas inre motivation:  
 

Problemet, enligt kommittén, är nämligen att yttre faktorer, särskilt med avseende på 
framtiden och framtida yrke, inte ensamt längre kan göra skolan intressant och 
meningsfull för eleverna. Som en följd av detta låter sig barn och ungdomar inte längre 
okritiskt styras av skolans bild av verkligheten. (SOU, 1997:121 s. 33) 

 
Kommittén kopplar samhällsförändringarna till den ökade betydelsen av 
meningsfullhet i skolan: 
 

Vad som sker i skolan och i elevernas lärande bestäms av yttre och inre faktorer. Vi har 
pekat på att de yttre faktorer som definierar skolan som förberedelse för livet har i 
elevernas medvetande förlorat i kraft. Det beror på att eleverna är annorlunda, men 
också på att det är svårare att se kopplingen mellan skolan och det som ska hända 
efteråt. Detta betyder att skolgången i större utsträckning måste motiveras utifrån 
kriterier som har att göra med det som händer i skolan. Det blir allt viktigare att elever 
ser sitt skolarbete som meningsfullt här och nu, att de kan använda sin nyvunna 
kunskap här och nu, att de upplever intellektuella och känslomässiga utmaningar, att de 
har inflytande över sitt arbete osv. (SOU, 1997:121 s. 41-42) 

 
I ljuset av skolans inre arbete skriver regeringen att ”[r]ektorn, lärarna och 
annan personal i varje skola [själva] skall utforma mål för undervisningen och 
forma arbetet tillsammans med eleverna.” (Direktiv, 1995:19 s. 301) 
 
Skolan skall hjälpa eleverna att utveckla mer sammanhängande och nyanserade 
föreställningar om deras omvärld och den egna identiteten visavi omvärlden. 
Det handlar om ett skolarbete som knyter lärande och fostran till problem i 
verkligheten som elever kan relatera till och utmanas av. Skolans centrala 
uppgift är… 
 

… anpassa sin organisation och sin undervisning så att alla barns förutsättningar tas till 
vara. En skola för alla betyder en skola där alla barn blir sedda och bemötta, där alla 
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elevers erfarenheter får utrymme, och där alla elever får en undervisning som 
tillgodoser deras behov och möter deras intressen. (Direktiv, 1995:19) 

 
En katederundervisning med ensidig informationsförmedling och traditionella 
förhör är fortfarande vanlig i skolan, särskilt i de högre åldrarna, menar 
regeringen. Den trycker istället på behovet av elevaktiva och undersökande 
arbetssätt som tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter, bemötta 
ämnesövergripande ”utifrån teman eller problem i verkligheten […] för att 
hjälpa eleverna att uppfatta sammanhang, få en helhetsbild och kunna ta 
ställning i olika avseenden.” (Direktiv, 1995:19 s. 306) Utifrån detta sätt att 
resonera ställer sig regeringen frågande till indelningen i ämnen som 
dominerande princip att organisera undervisningen i skolan.  
 
Involveringen av eleverna i skolans inre samarbete innefattar inte heller endast 
den direkta undervisningen: 
 

Trygghet är ytterligare en förutsättning för att elever skall kunna uppleva skolarbetet 
som roligt. Klimatet i skolan är utomordentligt betydelsefullt. Hur de vuxna i skolan 
bemöter eleverna och varandra och hur eleverna bemöter varandra sinsemellan inverkar 
på vad eleverna lär sig. Alla elever måste få uppleva delaktighet och gemenskap i alla 
skolans aktiviteter. (Direktiv, 1995:19 s. 304) 

 
Kommittén diskuterar lärarens arbete närmare utifrån de förändrade 
förutsättningarna. I denna diskussion ligger inte endast förändrade 
samhällsförhållanden och förskjutning och upplösning av värden och normer 
till grund utan tankar om decentraliseringens syfte vävs också in: 
 

Decentraliseringen ställer lärares arbete i fokus på ett nytt sätt. Idén med 
decentraliseringen bygger på att det finns ett förtroende för att lärare både kan och vill 
utveckla skolan. Om det förtroendet inte finns är hela tanken med ett ökat lokalt ansvar 
poänglös. Det är de som befinner sig närmast den konkreta verksamheten som ska ha 
mesta möjliga inflytande över hur den utformas. Det finns självklart lärare som är 
mindre lämpade än andra att undervisa barn och ungdomar. Men grundhållningen i ett 
decentraliserat system är att alla gör ett bättre jobb om de får tillit och förtroende. 
Problemet är att samtidigt med att staten underlåter att föreskriva hur arbetet i skolan 
ska gå till och överlämnar ansvaret till den lokala nivån, så vacklar traditionen i lärares 
arbete som ett resultat av en mer generell samhällsutveckling. När traditionen försvagas 
öppnar det också vägen för en kritik mot skolan och dess personal. Det som tidigare 
var givet måste nu bli föremål för förhandlingar. Elever lägger sig i. Föräldrar lägger sig 
i. Politiker lägger sig i. Andra utanför skolan lägger sig i. Denna utveckling ser vi som 
löftesrik. Den kan på sikt leda till genomgripande förändringar i skolan. Samtidigt måste 
man inse att pressen på skolans personal, och framför allt på lärarna, ökar. (SOU, 
1997:121 s. 43-44) 
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Det handlar om att försöka skapa en slags lokal demokratisk dialog om skolan 
och dess framtid där beslut som fattas vilar på öppen och fri process av 
deltagande, menar kommittén. Att skapa ny mening med skolan är således 
starkt bunden med att öppna skolan både inåt och utåt för utbyte av 
erfarenheter där man kan nå överenskommelser om lokalt knutna 
utvecklingsfrågor. Ju mer öppen en sådan process är desto starkare grund för 
att fattade beslut skall kunna förverkligas, skriver kommittén (SOU, 1997:121 
42-45).  
 
En förutsättning för att en sådan process skall bli fruktbar är ett professionellt 
samarbete. Detta har inte varit en självklar utgångspunkt i skolans verksamhet. I 
dagens läge ses den som nödvändig av regeringen: 
 

Skolan kan i dag inte fullgöra sitt uppdrag enbart genom att varje medarbetare tilldelas 
sin uppgift och sköter den på egen hand efter bästa förmåga. Det nya styrsystemet 
innebär en omfattande decentralisering av beslut i viktiga frågor. Det förutsätter att 
personalen i varje skola gemensamt diskuterar hur skolans arbete skall läggas upp. 
Skolledning, lärare och övrig personal behöver också samtala och samverka med 
varandra för att eleverna skall få ut av skoltiden det som är meningen. Eftersom 
lärarrollen inte längre har ett starkt stöd i skolans auktoritet som institution och i yrkets 
traditioner, blir lärarna som personer mer sårbara än tidigare. Detta förstärker också 
behovet av det kollegiala samtalet mellan de vuxna i skolan. (Direktiv, 1995:19 s. 306) 

 
Utifrån samhällsförändringar och förändrade människor resonerar regeringen 
och Skolkommittén om nytt medskapande och meningsskapande i och omkring 
skolan. Skolans relation till kulturella förändringar och ett förändrat arbetsliv 
problematiseras och utmynnar i en argumentation för en mer demokratiskt 
inkluderande skola ur ett lokalt perspektiv. Dialog såväl i som mellan skolan 
och den nära omgivningen lyfts fram. Skolkommittén menar att demokrati i 
skolan, utifrån elevernas perspektiv, handlar mer om att växa in i ett 
demokratiskt förhållningssätt än att undervisas om demokrati. Först då kan 
eleverna ta till sig betydelsen av att värna demokratiska värden. Debatten om 
skolans hantering av sitt demokratiska uppdrag blir dessvärre ofta förenklad 
och polemisk, enligt kommittén: 
 

Det är en sak att dessa ting [olika delar av demokrati, min anmärkning] tagits upp i 
undervisningen. Det är en helt annan sak om elever blivit berörda av vad de tagit del av, 
om de påverkats av vad de läst eller hört; det är en annan sak om de över huvud taget 
kommer ihåg. För att detta ska ske behövs mer. Då behövs elevernas egen aktiva 
medverkan, deras nyfikenhet, allvar, glädje, engagemang. […] Ska elever integrera 
kunskap om demokrati på ett sådant sätt att de blir demokratiska människor, då hjälper 
det inte att anbefalla högläsning ur regeringsformen. Kunskap om demokrati måste vara 
förbunden med en verksamhet som också ger träning i demokrati. Annars kan 



 119

läroplansmålen inte uppfyllas. Detta är inte alla debattörer överens om. (SOU, 1997:121 
s. 27) 

  
5.2.4 Statlig styrning och lokal skolutveckling 
När Skolkommittén belyser vad som kan vara styrande för skolutveckling sker 
detta på flera nivåer. På en mer övergripande nivå och med anledning av de 
styrande ramarna för skolan uttrycker sig kommittén så här: 
 

I det decentraliserade systemet ska de nationella målen vara styrande för 
skolutvecklingen, men inte på ett enkelt och rätlinjigt sätt. Det är skillnad på de 
nationella utbildningsmålen och de lokala undervisningsmålen. De förra är inte enkelt 
nedbrytbara i de senare. Det finns ett stort utrymme för deltagande målstyrning, 
personalens eget arbete med att – i samarbete med elever, föräldrar och närsamhälle – 
formulera mål för verksamheten. Läroplansarbetet är därmed inte förbehållet staten. 
Det bör också försiggå på den enskilda skolan i ständig dialog med det som föreskrivs i 
den nationella läroplanen och i den kommunala skolplanen. (SOU, 1997:121 s. 53-54) 

 
Vad kommittén försöker identifiera är alltså ett rum mellan vad som anges i 
nationella utbildningsmål och vad som skapas som skollokala utbildningsmål 
som huvudsakligt reflexivt kraftfält för lokalt utvecklingsarbete. Hur man tänker 
sig att detta rum skall gestaltas i ett decentraliserat styrsystem formuleras enligt 
följande: 
 

Om decentraliseringen ska fungera krävs att den lokala nivån artikulerar sitt perspektiv. 
Bara genom att upprätta en slags autonomi, en egen plattform, ett eget tänkande, kan 
den lokala nivån bidra i en dialog som utvecklar skolan. Det lokala perspektivet är ett 
annat än det centrala; det är själva vitsen med systemet. Det betyder att 
problemformuleringar och sätt att skriva måste färgas av att det är en kommun eller en 
skola och inte en central myndighet som står för perspektivet – och dessutom av att det 
är en särskild kommun eller en särskild skola, och inte vilken som helst. Detta tänkande 
kan bara utvecklas i det lokala sammanhanget. Några skolverksanvisningar för hur det 
ska gå till kan inte utfärdas. (SOU, 1997:121 s. 67) 

 
Detta rum består egentligen av två lokala tolkningsarenor öppna för ett vidgat 
samarbete kring skolutveckling utifrån de lokala förutsättningarna i förhållande 
till vad som anges i det statliga uppdraget. Den ena arenan ligger på 
kommunnivå. Tillträde till erfarenhetsutbyte på denna arena har de som 
ansvarar för de kommunala villkoren för skolornas utvecklingsarbete men också 
de som arbetar utifrån dessa villkor i skolorna. Arenan står också öppen för 
dem som i övrigt berörs av det lokala skolarbetet – dvs. föräldrar och andra 
berörda i närsamhället. Utifrån det lokala sammanhanget erbjuds således aktörer 
med olika perspektiv på det lokala skolarbetet och dess villkor möjlighet att 
samverka kring skolutveckling och skapa en lokal särart på kommunnivå kring 
detta. Ju mer perspektivrik denna samverkan är desto starkare grund för att 
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finna det kommununika att bygga skolutveckling på, resonerar Skolkommittén. 
Flyttar vi blicken till tolkningsarenan på skolnivå syns en motsvarande 
beskrivning: 
 

Det är på den enskilda skolan med just den skolans elever, kultur och andra 
förutsättningar som denna diskussion [om det skollokala utvecklingsarbetet, min 
anmärkning] får sin specifika form. Den skär över olika elevgrupper, innehållsområden 
och personalkategorier. Den markerar sin självständiga tolkningsrätt och sina särskilda 
perspektiv i förhållande till de nationella planerna. Den utgör en bas för dialogen med 
kommunala företrädare och politiker om skolans inriktning och undervisningens 
utformning. I denna diskussion kan man utveckla ett språk om utbildningen vid skolan 
som kan användas både inåt och utåt: i kommunikation med skolpersonal och elever 
men också med institutioner och människor utanför skolan, med politiker, föräldrar, 
företag, myndigheter osv. Här kan en skolas särskilda identitet ta form. (SOU, 1997:121 
s. 68-69).  

 
Samarbete kring såväl skolan ur ett kommunperspektiv som ur ett lokalt 
skolperspektiv ses med andra ord som ett lokalt identitetsskapande för att lokalt 
utvecklingsarbete skall ta fart och statliga målsättningar skall ta mark. Med flera 
aktörer involverade i detta skapande ser Skolkommittén en möjlighet att bryta 
det sätt på vilket det statliga uppdraget ofta hanterats lokalt: 
 

Om skolplanen upprepar vad staten har sagt på ungefär likartat sätt men garnerat med 
utvärderingsbara procentmål, och om den lokala arbetsplanen återger 
ämneskursplanerna med en och annan konkretisering, då är detta bevis för att den 
lokala diskussionen inte fungerar. Och då är risken stor att centrum efter hand återtar 
makten. Grundfrågan är inte om skolplaner och lokala arbetsplaner finns i 
kommunerna eller ej. Grundfrågan är hur de fungerar i skolutvecklingen, vilken 
dynamisk kraft de representerar i ett decentraliserat system. (SOU, 1997:121 s. 66) 

 
Skolkommittén vill inte närmare gå in exakt på hur samtalen om den lokala 
skolutvecklingen skall föras, vad de skall innehålla och vad det innebär att få till 
stånd sådana samtal på skolintern mellannivå. Man vill inte heller presentera en 
pedagogisk modell giltig för alla skolor. Poängen är inte att ta efter andra utan 
att finna det egna genom samtal med andra och hur det egna kan skapa 
möjligheter att bidra till elevernas utveckling samt ytterst samhället i stort, 
menar kommittén. Ändå ger den vissa exempel på hur det skulle kunna se ut 
samt presenterar en del begrepp som skulle kunna vara användbara att utgå 
ifrån. I detta sammanhang klargörs betydelsen av att bygga utvecklingsarbetet 
utifrån ett mer helhetsinriktat perspektiv som kan inverka på mötet mellan 
lärare och elever och den kunskapsutveckling som sker i undervisningen. 
 
Skolkommittén nämner Bifrostverksamheten i Danmark för att visa på ett sätt 
där vissa principer är styrande för mötet mellan elever och lärare och 
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kunskapsutvecklingen i skolan. Syftet med detta är inte att påtala att alla skolor 
skall göra som man gör i Danmark utan att istället klargöra att det kan finnas 
perspektiv vad gäller principer som framhäver helhet och en gemensam idé för 
undervisning. Att möta sådana beskrivningar kan fungera överskridande för 
erfarenheter dragna av undervisningen på den egna skolan och hur dessa 
förhåller sig till en diskussion om vad skolan skall åstadkomma, hur det skall gå 
till och varför som helhet. Skolkommittén pekar i sammanhanget på att det kan 
underlätta att få till stånd ett samtal på mellannivå om man har vissa mer 
generella begrepp att utgå från just för att fånga en större helhet men som ändå 
kan knytas till det mer specifika och situationsbundna: 
 

Vi tror att det är nödvändigt att finna tankemönster som är så generella att de fångar in 
hela skolans undervisning, men samtidigt har en sådan precision att de urskiljer viktiga 
sidor av den sammansatta verksamhet som är skolarbete. Det finns också fördelar med 
att välja begrepp eller kategorier som inte är alltför invanda eller självklara. De kan ge 
en ny syn på verksamheten i skolan. (SOU, 1997:121 s. 71) 

 
Skolkommittén fick genom direktivet från regeringen 1995 i uppdrag att belysa 
och kartlägga skolans inre arbete för att utforma förslag om stöd och 
borttagande av hinder för pedagogisk utveckling lokalt. Flera förslag lades vars 
gemensamma kärna ligger i att stärka decentraliseringstanken och rikta det 
statliga uppdraget mot att stimulera den lokala utvecklingen i många stycken 
knutna till stimulans av inkludering, medskapande, meningsskapande och andra 
sätt att tänka kring kunskap. När lokal nivå möter det statliga uppdraget, menar 
Skolkommittén, att det statliga uppdraget skall ge tydligt stöd åt en sådan 
inriktning bakom decentraliseringen. Till största del är detta också utmärkande 
för hur Skolkommittén resonerar kring timplanefrågan. Vad Skolkommittén har 
att säga om denna skall behandlas nedan. 
 
5.2.5 En slopad timplan och utveckling   
Skolkommitténs förslag om en slopad nationell timplan för grundskolan består 
av ett huvudförslag och ett alternativt förslag. Huvudförslaget innebär ett 
avskaffande av timplanen där utbildningstiden styrs endast med avseende på 
den totala tid som varje elev är garanterad från årskurs ett till årskurs nio i 
grundskolan (6665 timmar), och med avseende på garanterad tid i förskoleklass 
(525 timmar), samt att eleven har möjlighet att nyttja minst sju procent av den 
totala tiden till ”eget val”.  
 
Avskaffandet sker successivt under en period av tre år med början den 1 juli 
1998. Under denna tid kvarstår timplanen men kommuner och skolor som vill 
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göra avvikelser gör detta efter anmälan till skolverket. Ett avskaffande innebär 
att bestämmelser av utbildningstid sker vid varje enskild skola. När de tre åren 
gått tas bilagan i skollagen om en nationell timplan i grundskolan bort. De 
övergripande tidsramar som fortfarande kvarstår skrivs in i 
grundskoleförordningen. 
 
Det alternativa förslaget utgår från samma tidsstyrningsramar som i 
huvudförslaget, men ett arbete oberoende av timplanen skall ske inom ramen 
för en av regeringen initierad försöksverksamhet på fem år där skolverket 
tilldelas uppdraget att följa upp och utvärdera försöket. Skäl och överväganden 
bakom Skolkommitténs förslag ligger till största delen i linje med hur de i övrigt 
ser på skolarbetet, dess villkor, styrningen av skolan och skolutveckling. Ett 
slopande av timplanen ses som ett undanröjande av hinder för att det synsätt 
som Skolkommittén vill framhäva skall få en starkare plats i skolorna. 
 
Med ett slopande av timplanen ser Skolkommittén hanteringen av tiden i skolan 
som en del av arbetet på den mellannivå som tidigare lyfts fram som central för 
utvecklingskraften i skolan. En lokal planering av fördelningen av 
undervisningstid som inte längre binds upp av nationella bestämmelser av antal 
timmar i ämnen och ämnesgrupper skulle kunna öppna upp för andra 
utgångspunkter att diskutera pedagogik och undervisning i skolan. Kommittén 
vill här peka på möjligheter att gå från en ämnesuppdelad tidsstruktur till 
förmån för en fokusering på läroplan och kursplaner som lyfter fram större 
helheter med utgångspunkt i eleverna, deras lärande och en diskussion om 
lärprocesserna i skolan. Skolkommittén menar att en på förhand fastlagd tid i 
undervisningen inte är en garanti för att ”eleverna faktiskt lär sig, eller ens ägnar 
sig åt det som tiden är avsatt för.” (SOU, 1997:121 s. 135) För att presentera 
argument för en slopad timplan resonerar kommittén om en skola utan timplan 
i förhållande till vad som ofta beskrivs vara utmärkande för en skola med 
timplan. I det senare fallet framställs timplanen bidra till ett upprätthållande av 
traditionella arbetsmönster – ett upprätthållande som kommittén ser en 
möjlighet att bryta med ett timplanens avskaffande. 
 
Utmärkande för en skola med nationell timplan är ofta att timplanen ligger till 
grund för lärares tjänstgöring och sedan för schemaläggningen i skolan. Det är 
ett förfaringssätt som utgår från lärarnas och administrationens behov och som 
för undervisningens del vanligtvis medför att den blir hårt ämnesbunden och 
strikt tidsindelad. Den tid som eleverna får i varje lektion blir ett mått på 
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elevernas utveckling. Det förutsätts att den tillgängliga tiden är tillräcklig för 
eleverna att nå målen i skolan och där avvikelser från detta förklaras med att 
eleverna inte tagit till vara på tiden i tillräcklig utsträckning. Det för tankarna 
bort från att det kan vara andra faktorer som inverkar på elevernas möjligheter 
att utvecklas i skolan och att det i tidshanteringen i sig kan föreligga problem 
som medför att elever inte lyckas. Inbegripet i denna problematik diskuteras 
också hur tidsfördelningen blir ett sätt att hantera intern konkurrens: 
 

Det är konkurrens om tiden i skolan. Det är så mycket som eleverna anses böra lära sig, 
så mycket som det måste finnas tid för. Det talas i skolsammanhang både om stress, om 
tidsbrist och om stoffträngsel. Den strikta tidsindelning som fortfarande dominerar i 
flertalet skolor kan ses som ett sätt att försöka bemästra situationen. I stället leder den 
sönderhackade tiden ofta till att man skapar en massa spilltid. Eleverna tvingas i en 
lektionsinrutad skoldag att ständigt byta aktiviteter. Både elever och lärare stressas av att 
sällan i lugn och ro få avsluta en uppgift och mycket tid går bort på att plocka ihop och 
plocka fram, avsluta och komma igång igen och på att förflytta sig mellan aktiviteter 
och lokaler. (SOU, 1997:121 s. 136) 

 
I en sådan skoldag är det svårt att hitta utrymme för förändringar och dessa 
skoldagar läggs dessutom på varandra genom att schemat ofta läggs för en hel 
termin, klargör kommittén. Detta innebär begränsningar för elevernas 
möjligheter att påverka skoldagen eftersom tid uppbunden långt i förväg föder 
problem längre fram för varje avvikelse som sker. En avskaffad timplan skulle 
kunna leda till att se tiden som en gemensam resurs:  
 

Om timplanen avskaffas, måste varje skola göra en egen fördelning av den tillgängliga 
undervisningstiden. Vi menar att timplanens avskaffande på det sättet kan bli ett 
incitament till att föra pedagogiska diskussioner på skolorna. Man kan inte längre luta 
sig mot tradition eller vana, utan hamnar i stället i lägen där man måste fundera över 
hur tiden bäst ska fördelas på olika typer av undervisning för att kursplanernas mål ska 
kunna nås. Som lärare måste man kunna lyfta fram kursplanernas mål, formulera sig 
kring olika ämnen och motivera att tid avsätts i tillräcklig omfattning för de mål som 
ska uppnås. Men man måste samtidigt vara beredd att lyssna på kolleger och ta till sig 
deras argument och motiveringar. Genom sådana regelbundet återkommande 
diskussioner och planeringsmöten, tror vi att mycket kreativitet kan frigöras. De skapar 
naturliga mötesplatser för att diskutera viktiga pedagogiska frågor. (SOU, 1997:121 s. 
140) 

 
Det är genom dessa ”naturliga mötesplatser” som Skolkommittén ser hur 
frågor om tid kan diskuteras på samma arena som frågor om principer för 
skolutveckling. Genom att föreslå ett avskaffande av timplanen vill kommittén 
stödja den idé om det ökade lokala inflytandet som ligger i deras sätt att 
resonera kring decentralisering. Kommittén pekar också på erfarenheter från 
skolor med en friare inställning till förfogandet av tiden i kontrast till mer 
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vanliga erfarenheter av en skola med timplan. Dessa erfarenheter visar hur de 
tidigare skolorna tänjer på gränserna för den nuvarande timplanen.  
 
Det finns alltså viktiga skäl samt möjligheter knutna till att slopa timplanen, 
enligt kommittén, och man är också övertygade om att ett avskaffande bör ske. 
Man stödjer sig även på en tidigare utredning (SOU, 1992:94) som signalerat att 
elevens utveckling inte kan bedömas genom att räkna antalet lektioner utan 
behöver vila på andra grunder. Vidare stöder man sig på en promemoria från 
regeringen som slår fast att det finns en inbyggd motsättning ”mellan den 
målstyrning som gäller för skolan och den tidsstyrning som timplanen innebär.” 
(SOU, 1997:121 s. 139) Till detta lägger kommittén argumentet att det finns en 
stark opinion bland politiker och skolledare att ta bort timplanen i en 
decentraliserad och målstyrd skola. Samtidigt diskuteras emellertid risker med 
ett avskaffande och det är i samband med detta som en viss osäkerhet kring 
decentraliseringen träder fram. 
 
5.2.6 En svag öppning för kontroll  
Risker förknippade med en slopad timplan diskuteras, med anledning av att 
kommittén vill att den skall slopas, genom att visa på ramar för 
skolverksamheten som skulle kunna hantera dessa risker timplanen förutan. En 
risk, enligt kommittén, är att vissa ämnen kan komma på undantag genom att 
inte kunna hävda sig i en skola utan timplan. Kommittén utgår ifrån läroplanen 
för att bemöta detta och pekar på att man behöver komma bort från 
föreställningen av mer och mindre viktig undervisning, eller mer eller mindre 
viktiga kunskaper: ”Skolan har uppgiften att främja elevernas lärande och deras 
harmoniska utveckling” (SOU, 1997:121 s. 138) och ett sådant främjande 
inbegriper ett möte med alla skolans ämnen. Dessutom pekar kommittén på att 
det fortfarande finns kursplaner för varje ämne där det inte är möjligt att nå 
målen i dem utan att man… 
 

… ger utrymme i skolan för att arbeta mot dessa mål, även om det inte behöver ske i en 
ämnesuppdelad undervisning. Vi är medvetna om att ett avskaffande av timplanen kan 
leda till krav på större precisering och konkretisering av kursplanerna. Vi menar att det 
vore en olycklig utveckling. Vi framhåller snarare i avsnittet om behovet av en 
kursplaneöversyn (s. 155) vikten av att kursplanernas mål formuleras så att de inte 
binder undervisningen till form eller stoff. (SOU, 1997:121 s. 141) 

 
Med detta vill Skolkommittén ha sagt att den statliga styrningen inte försvinner 
utan en timplan men att den kan komma in ett mer utvecklingsbefrämjande 
sammanhang där risker för vissa ämnens borttynande kan motverkas i arbetet 
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med att knyta statliga målsättningar till vad som sker i undervisningen. Mer 
precist anges upplevelsen av att praktiska och estetiska ämnen kan ligga i 
farozonen utan en nationell timplan vilket bemöts av Skolkommittén på ett sätt 
som når utöver dessa ämnens plats i styrdokumenten: 
 

Vi tror att en skola som inte arbetar på ett sådant sätt att eleverna tycker det är roligt i 
skolan, att de blir engagerade och stimulerade och får utrymme för ett eget skapande 
och för den typ av aktiviteter som är naturliga inslag i ämnen som musik, slöjd och 
idrott, kommer att få mycket svårt att nå flertalet av läroplanens och kursplanernas mål. 
Det ser vi som den bästa garantin för att alla ämnen får ett utrymme i skolan. Vi tror 
också att elever och föräldrar kommer att slå vakt om de praktiskt-estetiska ämnena. 
(SOU, 1997:121 s. 138-139) 

 
Såväl statlig styrning i övrigt som elever och föräldrar borgar för att 
undervisningen inte blir skevt inriktad. Skolkommittén ser också att rektor har 
en viktigare uppgift för att en skola utan nationell timplan skall kunna fylla ett 
utvecklande syfte utan risk för att vissa viktiga delar hamnar i skymundan. Hon 
är den som skall ha överblick över skolarbetet och dess villkor när timplanen 
inte längre gäller: 
 

Rektorn får i dessa sammanhang en tydlig och viktig ledarroll. Hon har det 
övergripande pedagogiska ansvaret. I det ansvaret ligger t.ex. att se till att ramarna 
tydliggörs utifrån läroplanernas och kursplanernas mål och att arbetet planeras utifrån 
dessa, elevernas erfarenheter och behov och personalens kompetens. Men framför allt 
gäller det för rektorn att ha överblick och se till det totala resultatet av olika lärar- och 
elevgruppers överväganden och förslag. I rektorsrollen måste ingå att hjälpa till att lösa 
de konflikter som naturligtvis kan uppstå. (SOU, 1997:121 s. 141) 

 
Risker som kan knytas till organisatoriska frågor i såväl skolan som kommun 
och nationellt diskuteras också. Med anledning av eventuella 
planeringssvårigheter som en följd av en slopad timplan på nationell nivå och i 
samband med hur lärarutbildningen skall dimensioneras på de olika ämnena 
menar kommittén att kursplanernas omfång måste fungera som utgångspunkt 
för behovsberäkning. På lokal nivå i kommun och skola varnar man för att allt 
för snabba och vidlyftiga förändringar kan skapa planeringsproblem med 
avseende på rekrytering men ser detta som en övergående risk som kan 
hanteras om kommuner och skolor skapar mer flexibilitet i lagom takt. Med en 
slopad timplan har kommuner och skolor planeringen i egna händer och 
Skolkommittén menar att det är rimligt att ha så pass förtroende för lokal nivå 
att det finns en förmåga här att ta den hänsyn som behövs i samband med 
aktuell personalsituation (SOU, 1997:121 s. 139). Man menar också att 
kommuner och skolor egentligen inte behöver förändra någonting till en början 
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med en slopad timplan utan att man kan fortsätta i invanda spår för att sedan 
försiktigt arbeta i riktning mot friare tidshantering (SOU, 1997:121 s. 138). 
Inom skolan finns också med kommitténs förslag vissa tidsramar att hålla fast 
vid även i fortsättningen. Ytterst har man den garanterade undervisningstid som 
eleven minst är garanterad under sina år i grundskolan och som fungerar som 
princip för värnandet av en sammanhållen grundskola med den underliggande 
betydelsen av skolan som en skola för alla. Med denna tidsram betonar 
Skolkommittén vikten av att uppmärksamma att det handlar om lärarledd 
undervisningstid och inom denna ram ansvarar rektor för att beakta denna tid 
är väl avvägd såväl vad gäller läsår som skoldagar så att tiden i skolan blir 
omväxlande, meningsfullt och intressant för eleverna. 
 
Uppföljning och utvärdering betonas också som betydelsefullt för att klara av 
skolarbetet utan en nationell timplan. Detta syns bland annat i samband med 
hur Skolkommittén resonerar med anledning av det alternativa förslaget om en 
försöksverksamhet. Här framhåller man att ett deltagande i försöket skulle ha 
som krav att deltagande skolor har… 
 

… en ordentligt genomförd plan för hur arbetet i skolan ska bedrivas med 
utgångspunkt från kursplanerna och hur uppföljning och utvärdering ska gå till. En 
annan viktig förutsättning bör vara att de inblandade parterna har varit delaktiga och 
involverade i diskussionen om försöksverksamheten. Förslaget innebär en viss garanti 
för att de försök som görs med lokala timplaner är väl planerade och följs upp och 
utvärderas på ett systematiskt sätt. (SOU, 1997:121 s. 135) 

 
Men man resonerar också om betydelsen av utvärdering och uppföljning i 
vidare bemärkelse med tanke på vilken roll de skulle ha i en timplanefri skola 
för att fungera som stöd för skolutveckling. Detta sker i samband med en 
tidigare diskussion om att timplanen fungerat som en bidragande faktor till att 
värna i synnerhet likvärdigheten i skolan, men också kvaliteten: 
 

Att timplanerna har fått en sådan tyngd visar tydligt vikten av att skolans arbete följs 
upp och utvärderas på ett helt annat sätt än i dag. Om man i prov bara testar kunskaper 
på vissa begränsade områden, t.ex. stavning i svenska, ordkunskap i engelska och 
procenträkning i matematik och inte i utvärderingssammanhang frågar efter elevernas 
förståelse och utveckling i övrigt, efter deras kunskaper på andra områden, efter mer 
generella färdigheter och förmågor, riskerar man att få en överbetoning av ett visst slags 
kunskaper och inom starkt begränsade områden. Då är det varken timplanen eller 
läroplaner och kursplanerna som styr det som händer i skolan, utan utvärderingen i 
form av traditionella prov och betyg. Diskussionen om att arbeta mer med en kvalitativ 
utvärdering och få fram resultat också på hur väl skolan lyckas med hela sin 
kunskapsuppgift, läroplanerna och kursplanerna sammantagna, ämnesinnehållet 
kopplad till värdegrunden, den demokratiska fostran, jämställdhet osv. pågår redan 
både inom Skolverket och ute i skolorna. Men det finns ändå anledning att betona 
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vikten av en breddad utvärdering. Det finns alltid en risk för att det lätt mätbara 
övervärderas och överbetonas. Det handlar inte heller bara om vilken utvärdering man 
faktiskt gör – på den enskilda skolan, på kommunnivå eller i Skolverket – utan vem 
som efterfrågar den och hur den används. Problemet ligger således inte i timplanens 
vara eller inte vara, utan i frågan om hur skolans verksamhet följs upp och utvärderas, 
vad som efterfrågas och hur det efterfrågas. Framför allt handlar det om hur 
utvärderingen återförs till beslutsfattare på olika nivåer och hur den utnyttjas för att 
utveckla verksamheten. (SOU, 1997:121 s. 142-143) 

 
5.2.7 Ett mellanspel för tolkning  
När Skolkommittén diskuterar risker med en slopad timplan är det 
huvudsakliga intrycket att man försöker visa på ramar som kan hantera riskerna 
med att inte ha en timplan och som till stora delar är förenliga med hur de 
resonerar i övrigt om skolarbete, dess villkor, statlig styrning och lokal 
skolutveckling. Ser man till sättet att uttrycka sig i samband med uppföljning 
och utvärdering finns dock en viss otydlighet som öppnar för en glidning från 
att betona decentralisering till att betona kontroll av decentraliseringens följder. 
När detta sker skapas också en öppning för att förutsättningarna för lokalt 
utvecklingsarbete binds upp på andra grunder än de som träder fram när 
decentralisering betonas. Ser vi till det sista citatet ovan träder en viss 
medvetenhet om detta fram. Man lyfter fram risker med att betona det enkelt 
mätbara och på så vis reducera komplexiteten i skolans uppdrag. Man pekar på 
problematiken om vem som ”efterfrågar” uppföljning och utvärdering och hur 
resultatet av dessa återförs till beslutsfattare på olika nivåer samt hur de skall 
fungera i ett utvecklingssammanhang. Detta visar på en medvetenhet om att när 
man talar om utvärdering och uppföljning i allmänhet så är det viktigt att detta 
kommer in i ett sammanhang som är förenligt med vad som betonas när 
decentralisering fokuseras. Om man jämför det sista citatet med det 
dessförinnan finns dock en tydlig skillnad i sättet att uttrycka sig. Här handlar 
det om krav på dem som kan bli aktuella för en försöksverksamhet om regering 
och riksdag väljer att följa det alternativa förslaget. Det sätt på vilket dessa krav 
uttrycks visar ett tonfall mer i linje med myndighetsutövande/utkrävande. För 
att få delta ställs krav på en ”ordentligt genomförd plan för hur arbetet i skolan 
ska bedrivas med utgångspunkt från kursplanerna och hur uppföljning och 
utvärdering ska gå till.” De försök som görs utan timplan skall vara ”väl 
planerade och följas upp och utvärderas på ett systematiskt sätt.”  Med sådana 
ordval isolerade från Skolkommitténs övriga framställning framträder en bild av 
skolan där aktörer i skolan klargör vilka bestämmelser som råder på 
skolområdet, planerar verksamheten utifrån dessa bestämmelser systematiskt 
för att sedan följa upp och utvärdera resultatet av vad som planerats. 
Bestämmelser, planer, uppföljning och utvärdering, systematik och 
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resultatfokus ställs i förgrunden när det alternativa förslaget lyfts fram i myndiga 
ordalag. Detta sätt att uttrycka sig om krav på deltagande i försöket kommer att 
bli allt vanligare i beslutsprocessen längre fram. Resonemang om nya 
sammanhang inom vilket skolan kan förstås på ett annorlunda sätt blir mindre 
synligt. Diskussion om centralstyrningens uppifrånperspektiv och om 
traditionell skola i en ny tid med förändrade människor i ett förändrat samhälle 
försvinner till stora delar. Frågor kring medskapande, meningsskapande och 
kunskapssyn blir allt ovanligare. Vi närmar oss således den del i 
beslutsprocessen där fokus riktas mot kontroll av decentraliseringens följder 
och där det mål- och resultatstyrda systemet som sådant intar en central plats 
för diskussion om skolans arbete och dess villkor. Men innan jag redogör för 
och diskuterar den andra bilden skall jag redogöra för övergången från det 
första till det andra skedet. En sådan redogörelse visar nämligen att det inte rör 
sig om ett tydligt brott utan snarare om en successiv marginalisering av det 
tidigare skedets perspektiv.  
 
5.3 Beslutsprocessens mellanskede3  
När Skolkommitténs förslag om en slopad timplan, alternativt en 
försöksverksamhet utan en timplan togs upp av regeringen gick man på 
Skolkommitténs alternativa förslag (Proposition, 1997/98:94). I propositionen 
anges de principiella förutsättningarna bakom hur frågorna hanteras, inklusive 
Skolkommitténs alternativ. Här klargör regeringen att syftet med svensk skola 
är att skapa en bra grund för ”livslångt lärande” och ge en ”likvärdig utbildning 
med hög kvalitet” där elever bemöts ”utifrån sina förutsättningar och behov.” 
Statlig styrning av skolan syftar till att tydliggöra kommuners och skolors ansvar 
för detta där likvärdighet och hög kvalitet beskrivs vara beroende av dels lokal 
utvärdering, dels utveckling av skolans inre arbete. Enligt proposition avser 
regeringen stimulera det senare genom stimulans av en kontinuerlig lokal 
”diskussion och omprövning” av kvalitet och lärprocesser i skolan. I slutänden 
ser regeringen sina förslag som ett bidrag till att skapa en ”meningsfull 
undervisning i en skola som är lärande, rolig och trygg.” (Proposition, 
1997/98:94 s. 6-7) 
    
Dessa principiella utgångspunkter ligger väl i linje med bilden av skolarbetet 
och dess villkor som dominerade beslutsprocessens tidigare skede. Samtidigt ser 
vi ett uttalande om att likvärdighet och kvalitet i skolan är beroende av två 
delar; utvärdering och utveckling av skolans inre arbete. Även om regeringen 
anger att förslagen handlar om det senare antyder frågan om utvärdering en 
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förskjutning från decentralisering till kontroll av decentraliseringens följder när 
timplanefrågan behandlas. Även när innehållet sammanfaller med 
Skolkommitténs synsätt finns ofta en viss glidning mot det ett 
uppmärksammande av kontroll. Vad som är utmärkande här är att likheterna 
med Skolkommittén träder fram mest tydligt när regeringen diskuterar dess 
utredningsarbete mer allmänt. Inte heller här saknas dock tendenser till 
förskjutning mot kontroll av decentraliseringens följder.  
 
När regeringen resonerar om Skolkommitténs arbete mer generellt framgår att 
den stödjer dess syn på vikten att fokusera skolans inre arbete som 
utgångspunkt, att poängtera decentralisering som utvecklingsstrategi och 
dialogens betydelse, men också ett ökat behov av uppföljning och utvärdering: 
 

Regeringen anser i likhet med Skolkommittén att den stora potentialen för 
skolutveckling finns hos lärare, skolledning, annan skolpersonal, föräldrar och inte 
minst hos elever. Det är viktigt att fullfölja decentraliseringen. En fortlöpande 
utvärdering av hög kvalitet på alla nivåer är en förutsättning för att kunna följa skolans 
utveckling och ta ansvar för dess kvalitet. I kommunen är dialogen mellan beslutsfattare 
och skolans personal väsentlig för arbetet med uppföljning och utvärdering. 
(Proposition, 1997/98:94 s. 9) 

 
Intressant i citatet är att se hur ordet dialog explicit kopplas till uppföljning och 
utvärdering och inte till skolutveckling som en dialog mellan lärare, skolledning 
osv.  
 
Kommitténs beskrivning av decentralisering handlar till stora delar om att 
stödja lärarna så att de kan vidga sitt självständiga utrymme och stärka 
självkänslan och att göra närsamhället involverat i utvecklingsarbetet. Det är när 
professionell autonomi möter elever, föräldrar och övriga närsamhället som ett 
lokalt offentligt samtal om skolarbetet och dess villkor kan uppstå och utgöra 
den grundläggande kraften för lokal utveckling i och av skolan. I detta betonas 
ett ökat inflytande för elever och om man koncentrerar sig på just elever och 
lärare syns en samstämmighet mellan regeringen och Skolkommittén, men 
också återigen en viss glidning. Så här resonerar regeringen: 
 

Kunskaper är någonting som varje individ själv tillägnar sig, skapar och utvecklar. 
Skolan skall ge förutsättningarna för denna kunskapsutveckling. Elevernas aktiva 
medverkan, nyfikenhet, allvar, glädje och engagemang är nyckeln till en framgångsrik 
förändring. Det måste vara meningsfullt och roligt i skolan, dvs. det måste finnas 
stimulerande och kreativa lärmiljöer med utrymme för olika kulturella uttrycksformer. 
Att leda elevernas aktiva kunskapsutveckling ställer höga och delvis nya krav på lärarnas 
professionella roll och utveckling. Skolkommittén påpekar vikten av att barn och 
ungdomar får intellektuella och känslomässiga utmaningar och inflytande över sitt 
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arbete. Det går inte längre att enbart motivera skolarbete med en okänd framtida 
belöning i form av arbete och framgång. Barn- och ungdomsåren skall inte vara någon 
transportsträcka till vuxenlivet. Eleverna måste känna att det är meningsfullt att skaffa 
sig kunskap här och nu. (Proposition, 1997/98:94 s. 9-10)  

 
Regeringen, likt Skolkommittén, lyfter fram betydelsen av en meningsfull och 
rolig skola med en starkare nutidsorientering där eleverna får en mer aktiv roll. 
Hos Skolkommittén framhävs kunskapsutvecklingens sociala dimension, medan 
regeringen framhäver kunskapsutveckling som ett projekt knutet till den enskilda 
eleven, en betonings som kan ses som en glidning mot kontroll av 
decentraliseringens följder. Genom att framhäva individen och dennes 
kunskapsutveckling klargörs också implicit det huvudsakliga uppföljnings- och 
utvärderingsobjektet. Synligt blir även att behovet av ett ökat elevinflytande är 
beroende av att lärares och skolledares professionalism stärks.  
 
I stort sett finns i propositionen uttryck för en inställning som i stora drag visar 
att regeringen står bakom Skolkommitténs huvudsakliga ståndpunkter. Denna 
inställning följer också med i regeringens behandling av timplanefrågan, dock 
med en mer märkbar glidning mot kontroll av decentraliseringens följder än vad 
som blir synligt när regeringen resonerar om Skolkommitténs betänkande mer 
allmänt. 
 
5.3.1 Regeringens behandling av timplanefrågan  
Regeringen stödjer alltså kommitténs alternativa förslag om en 
försöksverksamhet utan timplan. Som skäl anges att flertalet remissinstanser 
som hörts i frågan i huvudsak delar kommitténs uppfattning att det finns 
anledning att överväga ett avskaffande av den nationella timplanen, men att 
detta i så fall bör föregås av en försöksverksamhet. Här poängterar de, enligt 
regeringen, behovet av ett ” fungerande utvärderings- och 
kvalitetssäkringssystem som en förutsättning för ett försök med avskaffande av 
timplanen.” (Proposition, 1997/98:94 s. 23) Det tycks således som 
remissinstanserna är delaktiga i att förstärka glidningen mot kontroll av 
decentraliseringens följder. I det fortsatta resonemanget framstår dock 
Skolkommitténs resonemang om decentraliseringstanken och utveckling som 
centrala. Regeringen resonerar om hur ett avskaffande av timplanen kan leda till 
friare sätt att förhålla sig till tidsaspektens betydelse för undervisningen. Detta 
blir ett tydligt spår i regeringens framställning, ett annat utgörs av ett 
resonemang om timplanens betydelse utifrån elevers rättigheter och 
likvärdighet. Det är också på grundval av detta senare som regeringen finner 
ytterligare skäl för att initiera en försöksverksamhet istället för att stödja 
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Skolkommitténs huvudförslag. Det är också här som betoning på kontroll av 
decentraliseringens följder framträder tydligare. 
 
När regeringen följer det första spåret ovan talar man om decentralisering som 
grund för att utveckla det inre arbetet i kvalitetshöjande syfte i enlighet med 
tidigare redovisning. Trots att den nationella timplanen i praktiken ger ett 
friutrymme som nyttjas mer eller mindre lokalt finns det anledning att avskaffa 
den eftersom den i många avseenden spelat ut sin roll som statligt 
styrinstrument, menar man. Regeringen diskuterar vilket syfte timplanen har 
och med anledning av detta förespråkas en försöksverksamhet. Detta utgör 
ingången till det andra spåret som är mer knutet till kontroll: 
 

Den rätt, som varje elev har, att få så goda förutsättningar som möjligt för sin skolgång, 
kan inte ifrågasättas. Regeringen lägger stor vikt vid det ursprungliga skälet att ha en 
nationellt fastställd timplan, nämligen att värna om likvärdighet och kvalitet. 
(Proposition, 1997/98:94 s. 24) 

 
Timplanen har, menar man, fungerat som stöd för elevers rätt till en god 
utbildning och för likvärdighet och kvalitet i skolan. Om timplanen avskaffas 
understryker regeringen att det är viktigt att styrningen klarar att ändå tillgodose 
dessa aspekter. Även om man lyfter fram försöksverksamheten som ett sätt att 
möjliggöra ytterligare fokusering på ”läroprocesserna”, framträder behovet av 
en starkare kontroll allt tydligare: 
 

En svårighet med mål- och resultatstyrning i en verksamhet som handlar om utbildning 
är att när man väl kan värdera resultaten kan det vara svårare att göra något åt dem. 
Man måste alltså ha ordentliga utvärderings- och kvalitetssäkringssystem av skolans och 
enskilda elevers kunskapsutveckling under processens gång. Detta är också något som 
många remissinstanser påpekat. Innan försöksverksamheten påbörjas måste det enligt 
regeringens uppfattning finnas garantier för att en sådan försöksverksamhet inte kan 
äventyra likvärdighet och kvalitet i undervisningen för enskilda elever eller skolor. Den 
kommun som vill delta måste kunna motivera hur frånvaron av en centralt fastställd 
timplan kan gagna de enskilda elevernas kunskapsutveckling. Detta innebär också en 
garanti för att inga enskilda elever eller elevgrupper får sämre förutsättningar att nå 
målen än i dag. Avsikten med försöksverksamheten är att pröva nya vägar för att 
underlätta elevernas väg mot målen och i övrigt bidra till skolutvecklingen. 
(Proposition, 1997/98:94 s. 24) 

 
Likvärdighet och kvalitet knyts här tydligare till den enskilda eleven och dess 
rätt att nå de statligt satta målen. Behovet av kontinuerlig uppföljning och 
utvärdering av varje elevs väg mot målen framstår klart. Mot bakgrund av de 
överväganden och motiv som framgår av citatet ger regeringen en arbetsgrupp i 



 132

uppdrag att utarbeta förslag till ”hur försöksverksamheten skall utformas med 
avseende på utvärdering och kvalitetssäkring.” (Proposition, 1997/98:94 s. 24)   
 
Det som till en början handlade om ett avskaffande av timplanen som ett 
undanröjande av hinder för den lokala utvecklingskraften där decentralisering 
fokuserade, har med regeringens initiativ och val av Skolkommitténs alternativa 
förslag, förskjutits till en betoning av följderna av det lokala utvecklingsarbetet. 
Det är ”ordentliga utvärderings- och kvalitetssäkringssystem” som står i 
centrum inom ramen för det ”mål- och resultatstyrda” systemet där ”värdering 
av resultat” i termer av ”den enskilda elevens kunskapsutveckling” understryks. 
Så som jag tolkar regeringens resonemang blir försöksverksamheten mer 
grundad i utvärderingsfrågan än i utveckling av det inre arbetet, det som 
regeringen initialt betonade. I den fortsatta behandlingen av frågan ställer sig 
utbildningsutskottet bakom regeringens förslag om en utredning av 
förutsättningarna för försöksverksamheten.  
 
5.3.2 Utbildningsutskottets behandling  
Utbildningsutskottet behandlade inte enbart timplanefrågan utan regeringens 
proposition i sin helhet. Dessutom behandlas en rad motioner i anslutning till 
propositionen samt motioner från den allmänna motionstiden 
(Utbildningsutskottet, 1997/98:UbU18). Vad avser frågan om timplanen 
presenterar utskottet regeringens förslag så här: 
 

Enligt regeringen bör ett begränsat antal kommuner få möjlighet att delta i en 
försöksverksamhet, där arbetet i grundskolan skall få organiseras utan en centralt 
fastställd timplan. Regeringen avser att ge en arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta förslag 
till hur försöksverksamheten skall utformas med avseende på utvärdering och 
kvalitetssäkring. (Utbildningsutskottet, 1997/98:UbU18) 

 
Motionärerna i anslutning till förslaget var överlag positiva oavsett partifärg. 
Moderaterna var positiva och sa sig redan vara beredda att besluta om att 
avskaffa timplanen. Man betonar vikten av att utrymme ges för elevernas val 
också i fortsättningen och att de kan påverka sin utbildning även 
innehållsmässigt under hela sin skoltid. Centerpartiet vill att timplanen slopas 
successivt utan försöksverksamhet och betonar att vikten av att avvecklingen 
inte sänker kvaliteten. I sammanhanget menar man att utvärderings- och 
kvalitetsarbete behöver förbättras. Folkpartiet anger att timplanen bör avskaffas 
på sikt och poängterar i liknande ordalag som centerpartiet att ett avskaffande 
måste kombineras med ”att utförliga utvärderingar av kunskapsresultaten 
genomförs”. Dessutom understryks att det är ”självklart” att elevens behov står 
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i centrum även när det gäller de antal timmar eleven studerar i de olika ämnena 
(Utbildningsutskottet, 1997/98:UbU18).  
 
Ser man till utskottets bedömning så betonar även det ”vikten av att ha tillgång 
till system för utvärdering och kvalitetssäkring när det gäller såväl skolans 
verksamhet som enskilda elevers kunskapsutveckling. ” (Utbildningsutskottet, 
1997/98:UbU18) Då arbetsgruppens utredning sjösätts är således glidningen 
mot kontroll av decentraliseringens följder tydlig.  
 
5.4 Beslutsprocessens tredje skede4 
I introduktionen till detta kapitel presenterades en övergripande bild av en 
tyngdpunktsförändring under beslutsprocessen bakom beslutet om försöket 
utan timplan. Två bilder av det skolpolitiska perspektivet på skolarbetet, dess 
villkor, styrning och lokal skolutveckling presenterades. Den ena bilden är i 
huvudsak knuten till det första skedet av beslutsprocessen och har belysts ovan. 
Övergången till det senare skedet och en begynnande förändring i det 
skolpolitiska synsättet har också behandlats. Nu handlar det om att i mer 
renodlade termer och mer noggrant behandla bilden från det tredje och sista 
skedet i processen. 
 
Denna ”andra” skolpolitiska bild av skolan och dess villkor, styrning och lokal 
skolutveckling illustreras tydligast i arbetsgruppens departementsskrivelse från 
1999 och i den efterföljande behandlingen av regeringen och 
utbildningsutskottet. Därefter fattas beslut om en försöksverksamhet och 
direktiv ges till den delegation som bär huvudansvaret för försöket. 
Behandlingen innehåller även inslag som påminner om de synsätt som 
framträder i beslutsprocessens tidigare skede. Lyfta ur sitt sammanhang faller 
dessa inslag ofta ganska väl in i den tidigare bilden. Jag skall synliggöra dessa 
nedan innan jag mer renodlat går in på den andra bilden. 
 
5.4.1 Arbetsgruppens utredning och vissa kvarlevor 
I arbetsgruppens utredning beskrivs att sextio- och sjuttiotalets centralistiska 
regelstyrning var ”ändamålsenligt i uppbyggnaden av ett skolsystem med höga 
ambitioner beträffande lika tillgång, likvärdighet och kvalitet” 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 23), men att denna styrning sedan kom att 
kritiseras lokalt som alltför likriktad och på så vis hindrande för ”kreativitet, 
flexibilitet och lokalt ansvar”. Beslut med direkt inverkan på det skollokala 
arbetet togs långt från dem de berörde. Dessutom visade utvärderingar att 
styrningen inte fick avsett genomslag. Som en följd av debatten om detta, skriver 
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arbetsgruppen, att mål- och resultatstyrning och decentralisering av beslut till 
kommunnivå kom att ersätta regelstyrningen. Genom styrningsreformen togs 
”bättre hänsyn till lokala behov och förhållanden” inbegripet ett utökat 
skollokalt utrymme genom att ”val av arbetssätt, stoff och metoder i 
undervisningen” blev en uppgift för den pedagogiska personalen 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 24).  
 
Märkbart är att det i samtliga fall ovan rör sig om hänvisningar (se kursiveringar 
ovan) till vad andra klargjort om timplanen och dess sammanhang. 
Arbetsgruppen utvecklar inga egna resonemang i anslutning till dessa 
hänvisningar utan intar ett deskriptivt förhållningssätt. Märkbart är också att det 
sätt på vilket den centrala regelstyrningen presenteras, framhäver den som 
ändamålsenlig när det dåvarande skolsystemet skulle byggas upp. Sådana 
beskrivningar förekommer inte hos Skolkommittén utan där är man mer 
principiellt kritisk till styrformen. Arbetsgruppens val av hänvisning indikerar en 
mindre negativ hållning till den tidigare styrningen, dock utan att ange explicit 
hur de själva ställer sig i frågan. När arbetsgruppen behandlar vilket utrymme 
timplanen i sin nuvarande utformning ger för skolarbetet finns också viss 
anknytning till bilden från beslutsprocessens första skede. Arbetsgruppen 
menar att timplanen inte anger…  
 

… i vilka årskurser undervisningen i olika ämnen skall börja eller sluta, inte heller hur 
tiden skall fördelas mellan de olika årskurserna. Någon fördelning på stadier finns inte 
längre. Det finns inte heller något i timplanen i sig som förhindrar t.ex. samverkan 
mellan ämnen eller åldersblandad undervisning, […] . (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 
20-21) 

 
Arbetsgruppen, likt Skolkommittén och regeringen, lyfter här fram ett redan 
befintligt pedagogiskt frirum. Längre fram sägs även följande: 
 

Om inte användningen av tiden i skolan längre skulle vara förutbestämd genom en 
nationell timplan skulle motivet bli större för lärare och skolledare att göra sin 
tidsplanering efter en medveten pedagogisk diskussion. Ett slopande av timplanen 
skulle kunna föra upp argumenten för de pedagogiska besluten till en öppen diskussion 
och prövning. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 47) 

 
Sammantaget visar citaten ovan inslag i arbetsgruppens sätt att resonera som 
faller väl in i den tidigare bilden där decentralisering som förutsättning för lokal 
skolutveckling betonas.  
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Ett fåtal gånger knyter arbetsgruppen sin utredning till vidare samhälleliga 
resonemang med betydelse för skolutveckling. I dessa tämligen kortfattade 
utläggningar finns vissa beröringspunkter med den tidigare delen av 
beslutsprocessen och den bild som växte fram där.  
 
Arbetsgruppen hänvisar explicit till Skolkommitténs utredning och lyfter fram 
hur denna knöt timplanen till tidsstress. Man instämmer med kommittén om att 
man inte kan förlita sig på den tid som fastställs i undervisningen som grund för 
bedömningar kring elevernas lärande och utveckling. Men när Skolkommittén 
talar om att tiden som tilldelats inte är en garant för att ”eleverna faktiskt lär sig, 
eller ens ägnar sig åt det som tiden är avsatt för” uttrycker sig arbetsgruppen på 
ett liknande sätt som regeringen och utbildningsutskottet: ”Arbetsgruppen 
instämmer i att tilliten till skolans resultat måste bygga på andra faktorer än 
tilldelad tid.” (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 41) Detta sätt att uttrycka sig 
anger i sig en förskjutning från att tänka annorlunda kring tiden i 
undervisningen utifrån förutsättningarna, till att istället fokusera följderna. När 
arbetsgruppen sedan gör ett bokslut kring Skolkommitténs resonemang om 
timplanen menar man att detta inte känns helt aktuellt längre. Framförallt 
menar man att timplanen i sig inte är så styrande som Skolkommittén vill ge 
skenet av. Samtidigt resonerar arbetsgruppen i liknande termer som 
Skolkommittén när den klargör vad som sker när timplanen tillåts vara för 
styrande: 
 

Arbetsgruppen menar att den nationella timplanen i sig, liksom varje annat sätt att 
organisera tiden, bara indirekt är orsaken till dessa upplevelser av tidsbrist och stress. 
När timplanen har omformats till ett alltför hårt styrande schema har det naturligtvis 
varit hindrande för individualisering, improvisation och pedagogisk utveckling. De 
gamla strukturerna håller dock på många håll att brytas upp. I många skolor har kreativa 
lärare och skolledare hittat sätt att bemästra systemet och hitta frirum för utveckling av 
undervisningen. Arbetsgruppen anser därför att Skolkommitténs beskrivning av 
timplanens styrande effekt inte längre känns helt aktuell. Som vi nämnt vid flera 
tillfällen anser vi att timplanen alltmer kommit i bakgrunden medan andra styrmedel har 
fått ökad betydelse. Det största problemet med timplanen är därför inte dess alltför 
starka styreffekt utan att den kan fungera som bromskloss för nytänkande och hinder 
för skolutvecklingen. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 42) 

 
Som vi ser beskrivs hur sättet att hantera timplanen lokalt ibland varit 
hindrande, men att många skolor trots timplanen funnit kreativa sätt att hantera 
det lokala frirummet och utvecklat undervisningen. Detta är något som också 
tagits upp av Skolkommittén, men då med större fokus på timplanens styrande 
effekt. Arbetsgruppen menar att andra styrmedel blivit mer betydelsefulla och 
att timplanen mer indirekt fungerar som bromskloss för nytänkande och hinder 
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för skolutveckling genom hur man lokalt väljer att förhålla sig till den. Här 
menar jag, att trots att arbetsgruppen resonerar på ett sätt som ligger nära 
Skolkommitténs sätt att resonera, öppnar man upp för att introducera ”andra” 
styrmedel som vi senare kommer att se framhäver betydelsen av kontroll av 
decentraliseringens följder som huvudsakligt fokus. Men innan jag går in på 
detta skall jag också visa på inslag i den efterföljande hanteringen av 
timplanfrågan som mer eller mindre tydligt ligger i linje med vad som 
framkommer i den tidigare delen av beslutsprocessen. 
 
5.4.2 Kvarlevor i regeringens och utbildningsutskottets behandling 
När regeringen berör timplanefrågan märks få likheter med den inramning och 
riktning som gällde i början av beslutsprocessen. Några enstaka inslag kan dock 
urskiljas. Man menar att timplanen kan upplevas som ett hinder för 
ämnesövergripande undervisning och skolutveckling ”utan att i formell mening 
vara det.” (Proposition, 1998/99:110 s. 18) Man anger också att utmaningarna 
för de professionella i skolan har blivit större med en starkare betoning på 
större personligt ansvar som kan ”göra den nya lärar- och skolledarrollen 
attraktiv och stimulerande.” (Proposition, 1998/99:110) Man talar också om att 
den fastställda undervisningstiden enligt timplanen ger en ”falsk trygghet” i 
likhet med Skolkommittén och att denna trygghet inte är en ”garant för 
elevernas kunskaper och färdigheter.” (Proposition, 1998/99:110 s. 19)  
 
Utbildningsutskottets behandling följer i stort det resonemang som finns i 
regeringens proposition. Man framhäver timplanen som ett upplevt hinder för 
skolutveckling och ämnesövergripande undervisning men några andra inslag 
som skulle tyda på en viss återgång till betoning av decentralisering syns inte 
(Utbildningsutskottet, 1999/2000:UbU5). Snarare förstärker 
utbildningsutskottet den andra bilden av det skolpolitiska perspektivet som får 
sin tydligaste gestaltning i och med arbetsgruppens utredning från 1999. Nedan 
skall denna bild beskrivas. 
 
5.4.3 En annan bild av styrningen konsolideras 
I beslutsprocessens senare skede står varje elevs rätt att nå skolans mål i 
centrum, där skolans mål ytterst likställs med statliga utbildningsmål. Det är i 
betydelsen ”varje elevs rätt att nå skolans mål satta av staten” som också 
skolans likvärdighet och kvalitet klargörs. Den senare behandlingen av 
timplanefrågan kan mot bakgrund av detta sägas var inriktad på en speciell 
frågeställning: Hur kan förutsättningarna för ett försök utan timplan formas så att 
likvärdighet och kvalitet säkerställs utifrån varje elevs rätt att nå statligt fastställda 
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utbildningsmål? Denna fråga ställer en förstärkning av mål- och resultatstyrning i 
förgrunden där måluppfyllelse fokuseras och skall säkras genom kunskap om 
och tillämpning av olika kvalitetsinstrument från dem som bär det formella 
ansvaret för skolan. Vilka kvalitetsinstrument det rör sig om har bestämts på 
statlig nivå. Problemet är att kommuner och skolor brister i kunskapen om och 
tillämpningen av dem vilket leder till osäkerhet i måluppfyllelsen. Syftet med 
försöket utan timplan framstår i beslutsprocessens senare skede vara att få 
skolor att tillämpa kvalitetsinstrumenten för att på så vis skapa bättre 
möjligheter för eleverna att nå målen.  
 
Med fokuseringen på tillämpning av kvalitetsinstrument karaktäriseras det 
skolpolitiska perspektivet av en tillslutning av den öppning av det lokala 
friutrymmet som kännetecknade det första skedet. Tillslutningen sker till största 
delen implicit utan att uttryckligen problematisera decentraliseringen. Den 
motiveras istället genom att skifta fokus från samhälls- och 
människomotiverande skäl till ett legalitetsperspektiv. Skiftet innebär 
angivandet av en tydlig och systematiskt ordnad ram för det lokala 
utvecklingsarbetet grundad i politiskt fattade beslut. I denna systematiska ram 
syns också tydliga angivelser om vad ett lokalt utvecklingsarbete skall utgå från, 
hur det skall genomföras och sedan bedömas i syfte att vidta nya åtgärder. För 
att stimulera till att dessa angivelser tas på allvar i kommuner och skolor 
betonas ett lokalt resultatorienterat ansvarsutkrävande samt statligt stöd för 
lokal tillämpning av statligt bestämda kvalitetsinstrument. Hela idén framstår 
som en systematisk likriktning av kommuner och skolors hantering av den 
lokala verksamheten. Denna tillslutning placerar in skolarbetet i en tydlig 
handlingslogik. Kreativitet, professionalitet och det lokala friutrymmet får en 
annan inramning. Tillslutningen följer en kontrollerande inställning till 
skolarbetet och dess villkor och på så vis osynliggörs till stora delar de 
förutsättningar för lokal skolutveckling som fick en central plats i 
beslutsprocessens tidigare skede. Hur detta mer konkret kommer till uttryck 
skall nu tas upp. 
 
5.4.4 Arbetsgruppens konsolidering 
Det budskap som träder fram i arbetsgruppens utredning är att de som ansvarar 
för skolans verksamhet skall rikta sin huvudsakliga uppmärksamhet på de 
nationella bestämmelser som råder inom skolområdet. I utredningstexten 
försöker man skapa en slags stillbild av skolans uppdrag, vilket ansvar 
uppdraget utkräver och på vilket sätt detta ansvar skall hanteras. Vid flera 
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tillfällen poängterar man att ”uppdraget kvarstår oförändrat även om den 
nationella timplanen avskaffas.”  (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 8) Genom 
att klargöra denna stillbild klargörs också utgångspunkten för respektive 
ansvarsnivås arbete. Statens uppgift är att ”definiera [skolans] kunskapsinnehåll 
och att utvärdera om skolväsendet lyckas i sitt uppdrag.” 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 38) Kommunerna som huvudman har i 
uppdrag att ”med utgångspunkt i nationella mål […] ge alla barn och ungdomar 
en likvärdig utbildning av hög kvalitet.” (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 25) 
Avslutningsvis skall varje skola i sin tur utforma verksamheten så att de mål 
som klargörs på kommunnivå och statlig nivå nås (Departementsskrivelse, 
1999:1 s. 24).  
 
Förutsättningarna för att varje nivå skall klara av sina åtaganden är till stora 
delar goda, menar arbetsgruppen. På varje nivå finns kvalitetsinstrument som 
skapar goda möjligheter inom varje nivå att fullgöra sitt uppdrag. Dessa 
kvalitetsinstrument länkar också samman ansvarsnivåerna och skapar på så vis 
goda möjligheter att garantera att varje enskild elev når skolans mål genom att 
säkra skolans likvärdighet och kvalitet. För varje nivå innebär detta att de krav 
som ställs på dem uppfylls. Dessa krav är ekvivalenta med statliga mål och ett 
uppfyllande av kraven sker genom att åstadkomna resultat som stämmer 
överens med målen. Arbetsgruppen pekar emellertid på brister hos kommun 
och skola att lyckas tillgodose kraven. Anledningen till att man inte lyckas är att 
man inte uppmärksammat tillräckligt noga vilka krav som ställs. För att varje 
elev skall nå skolans mål förutsätts att redan tillgängliga kvalitetsinstrument 
används. Det är kunskapen om och tillämpningen av dessa instrument som 
arbetsgruppen vill uppmärksamma och som man ser som det huvudsakliga 
syftet med försöket utan timplan.   
 
5.4.5 Statligt utformade kvalitetsinstrument 
Läroplanerna med nationella kursplaner, betygskriterier och nationella prov 
utgör det huvudsakliga ramverket, vilket sammantaget syftar till att på nationell 
nivå ”garantera likvärdighet och kvalitet” (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 24) 
i form av ett ”krav” riktat mot övriga ansvarsnivåer att ta detta som utgångspunkt 
för arbetet (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 25, 27). Genom omläggningen av 
den statliga styrningen har kravet blivit tydligare: 
 

Kraven på kommuner och skolor har utan tvekan skärpts i det nya styrsystemet. De nya 
läroplanerna innehåller tydligare kvalitetskrav och kraven på resultat syns också 
tydligare än tidigare, bl.a. genom att det finns preciserade mål att uppnå i läroplan och 
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kursplaner. Eleverna skall ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik för att 
tas in på ett nationellt program i gymnasieskolan. Måluppfyllelsen var inte lika lätt att se 
i det gamla systemet. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 25) 

  
Att kraven från statens sida uppmärksammas och utgör utgångspunkt för 
kommunens huvudmannaskap hör ihop med de statliga kraven på kommunala 
skolplaner. I skolplanerna skall framgå ”de åtgärder som kommunen ämnar 
vidta för att nå de nationella målen.” (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 24) 
Möjligheten för kommunen att delegera beslut till skolornas rektorer ger också 
rektor en viktig position som sammanhållande länk i egenskap av inte endast 
företrädare för skolan utan också för kommun och stat genom statligt fastlagda 
bestämmelser (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 24). Länken från stat, via 
kommun till lokal skola och vad som utkrävs av skolan beskrivs så här: 
 

Varje skola skall ha en lokal arbetsplan, som visar hur lärare och skolledare har tänkt sig 
att arbeta för att nå de nationella och lokala målen. Systemet bygger på att lärare och 
skolledare tillsammans gör ett lokalt läroplans- och kursplanearbete med måltolkning, 
utformning av lokala betygskriterier, uppföljning och utvärdering. 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 24) 

 
Redogörelsen ovan och särskild det sista citatet, visar en tydlig kedja och 
riktning från statlig nivå till lokal skolnivå för det lokala skolarbetet. Staten 
fastställer och preciseras målen för skolan. Kommunen fastställer åtgärder som 
gäller för sina skolor i syfte att nå de statliga målen. Skolornas lärare och 
skolledare utför ett läroplans- och kursplanearbete med utgångspunkt i en 
tolkning av nationella och kommunala mål och utarbetar en lokal arbetsplan 
med lokala betygskriterier och planer för uppföljning och utvärdering av det 
lokala arbetet. Detta är de huvudsakliga förutsättningarna som ”kräver hög 
pedagogisk professionalitet men som också ger utrymme för kreativitet och 
nytänkande, där man lokalt bestämmer pedagogisk inriktning.” Betraktar man 
mer noggrant dessa förutsättningar på skolnivå syns ytterligare preciseringar av 
förutsättningarna.  
 
På skolnivå lyfts rektor fram som en central aktör för att garantera likvärdighet 
och kvalitet så att eleverna når målen: 
 

Enligt läroplanen har rektor som pedagogisk ledare och chef för lärarna det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella 
målen. Rektorn ansvarar för att lärarna i samverkan med elever och föräldrar utarbetar 
en lokal arbetsplan. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 27)  
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Utöver arbetet med den lokala arbetsplanen preciseras lärarnas uppgifter 
ytterligare av statliga bestämmelser. Som ”ansvariga för det pedagogiska 
genomförandet” tillsammans med rektor, skall de planera undervisningen 
tillsammans med kollegor och elever och välja stoff och metoder för 
undervisningen tillsammans med eleverna. Förutsättningar vad gäller inramning 
och utgångspunkt för detta beskrivs på följande sätt: 
 

Läraren har det pedagogiska ansvaret för att eleverna når målen. Denna arbetsuppgift 
innehåller numera ett stort mått av eget läroplans- och kursplanearbete i arbetslagen 
eller i andra konstellationer på skolan. Läroplanen och kursplanerna skall tolkas och 
lokala mål och betygskriterier skall utarbetas. […] Kursplanerna beskriver även syfte, 
karaktär och uppbyggnad för varje ämne. Lärarna skall i arbetslaget och tillsammans 
med eleverna tolka vad detta innebär för val av stoff, arbetssätt och utvärderingsmetod. 
Undervisningen skall sedan läggas upp, genomföras och utvärderas utifrån detta lokala 
målarbete. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 27-28, s. 31) 

  
För att stödja, i det här fallet lärarna, i detta arbete har nationella prov och olika 
diagnostiska instrument utarbetats på statlig nivå. 
 
5.4.6 Kvalitetsinstrument på lokal nivå 
Ett lokalt genomfört arbete måste följas upp, utvärderas och redovisas för att 
garantera likvärdighet och kvalitet. Arbetsgruppen skriver att i statens ansvar 
för att de nationella målen nås ligger också att ”utvärdera om skolväsendet 
lyckas i sitt uppdrag.” (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 38) Till största delen 
bygger detta på ett statligt krav att skolor och kommuner rapporterar till staten 
om vad de åstadkommit samt vilka åtgärder som skall vidtas vid bristande 
måluppfyllelse. Detta utkrävande garanteras genom statliga bestämmelser om 
årliga kvalitetsredovisningar från kommunernas och skolornas sida: 
 

Enligt en förordning från år 1997 skall det finnas årliga skriftliga kvalitetsredovisningar 
på kommun- och skolnivå i kommunerna. Varje kommun och skola måste därför ha en 
klar uppfattning om hur man klarar sitt uppdrag och vilka åtgärder som skall vidtas vid 
eventuella brister. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 25) 

 
Arbetsgruppen menar att ”[k]valitetsredovisningen skall innehålla en 
bedömning av dels i vilken mån målen för utbildningen uppnåtts, dels vilka 
åtgärder som behöver vidtas.” (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 57) Skolverket 
som statlig myndighet utgör i detta sammanhang ett viktigt inslag som 
sammanhållande länk så att nationellt förtroendevalda kan nå en uppfattning 
om tillståndet i skolan och hur detta förändras över tid. Skolverket 
sammanställer kommunernas och skolornas redovisningar och kommer också 
att ”ge ut allmänna råd för hur kvalitetsredovisningarna bör se ut” 
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(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 25) i syfte att bland annat låta dem ligga till 
grund för skolverkets studier och analyser. Kvalitetsredovisningarna fungerar 
således som delar av mer oberoende granskningar från skolverkets sida av 
kommunerna och skolorna: 
 

Skolverket gör även insamlingar av provresultat för att få en bild på nationell nivå. 
Sammanställningar av betyg ingår i det nationella uppföljningssystemet. Skolverket 
genomför också analyser av sambanden mellan provresultat och betyg, 
attitydundersökningar etc. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 25) 

 
Ytterligare statlig konsolidering och fokus på kontroll av vad som åstadkoms 
lokalt sker genom årliga inspektioner i form av nationella kvalitetsgranskningar 
och upprättandet av en kvalitetsgranskningsnämnd knuten till skolverket som 
inte enbart ligger till grund för statlig bedömning utan också utgör underlag för 
allmänhetens bedömning: 
 

Ett antal utbildningsinspektörer har under år 1998 haft i uppdrag att genomföra 
nationella kvalitetsgranskningar av arbetet med läs och skrivprocessen, skolledarnas roll 
i en decentraliserad skola och de insatser som görs för elever i behov av särskilt stöd. 
En kvalitetsgranskningsnämnd knuten till Skolverket skall inrättas under 1999. Dessa 
kvalitetsinstrument ger även allmänheten, i synnerhet elever och föräldrar, underlag för 
att bedöma skolans kvalitet. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 25-26) 

 
Kvalitetsredovisningarnas kvalitet är beroende av kvaliteten i uppföljningen och 
utvärderingen av den lokala verksamheten. Här syns en eftersatt del i skolans 
verksamhet som arbetsgruppen försöker knyta till redan befintliga 
bestämmelser om krav på kommun och skola. Genom att länka uppföljning 
och utvärdering till kvalitetsredovisningen betonas dess betydelse för ett 
sammanhållet mål- och resultatstyrt system. Uppföljning och utvärdering 
klargörs som mycket viktiga kvalitetsinstrument för att garantera elevernas rätt 
att nå målen och på så vis skolans likvärdighet och kvalitet 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 26). Hur uppföljnings- och 
utvärderingsarbetet skall gå till är dock mindre entydigt klarlagt. Denna 
otydlighet och osäkerhet framträder bland annat så här: 
 

Skolans verksamhet är komplicerad bl.a. på grund av att det inte finns några enkla 
samband mellan mål, insatser och uppnådda resultat. Det är t.ex. inte så att mer resurser 
automatiskt ger bättre resultat. Det finns andra och mer komplexa faktorer som 
inverkar, bl.a. förväntningar på eleverna och faktorer som har med social bakgrund att 
göra. Om man enbart värderar elevernas prestationer säger det därför inte hela 
sanningen om skolans resultat. En resultatredovisning måste också sätta elevernas 
resultat i relation till de olika villkor som skolan arbetar under. En annan väsentlig del 
av skolans arbete med utvärdering är att värdera verksamheten och dess utveckling i 
förhållande till målen, t.ex. i den lokala arbetsplanen. Det behövs därmed såväl 
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kvantitativa som kvalitativa metoder i skolornas utvärderingsarbete. 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 32-33) 

  
Fokus ligger på elevernas prestationer och på att försöka inkludera betydelsen 
av bakgrundsfaktorer för variationer i dessa, i resultatredovisningarna. 
Utvärdering och uppföljning ingår i arbetsgruppens redogörelse för ett 
sammanhängande styrsystem utifrån nationella bestämmelser om skolans 
verksamhet. Arbetsgruppen drar följande slutsats: 
 

Arbetsgruppen anser att det system av kvalitetsinstrument som nu har utvecklats på 
nationell nivå, i kommunen och i skolan har förutsättningar för att kunna garantera 
kvalitet och likvärdighet i grundskolan. Alla kommuner och skolor har dock inte hunnit 
lika långt i sitt kvalitetsarbete. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 26) 

 
Det är alltså inte styrsystemet som sådant som är problemet. Det är istället 
kommunernas och skolornas kunskaper om och tillämpningar av det som 
systemet erbjuder som brister: 
 

Skolverket har konstaterat att vissa kommuner uppvisar brister i sin kunskap om och 
tillämpningar av kvalitetsinstrumenten. Det betyder att det också i dagens skola, med en 
nationell timplan, finns risker för att vissa elevers rätt till en god utbildning åsidosätts. 
Fokus måste därför sättas på mål- och utvärderingsarbetet i den enskilda skolan och i 
kommunen. Olika typer av uppföljningar, utvärderingar och kvalitetsredovisningar blir 
mycket viktiga instrument för att bedöma måluppfyllelsen. (Departementsskrivelse, 
1999:1 s. 26) 

 
Här betonas alltså uppföljningar, utvärderingar och kvalitetsredovisningar som 
viktiga instrument för måluppfyllelse och det är i detta sammanhang som 
försöket utan timplan kommer in: 
 

Vi diskuterar i nästa kapitel hur en slopad timplan skulle kunna skapa ytterligare 
uppmärksamhet kring kvalitetsfrågorna. För skolorna skulle en avsaknad av en nationell 
timplan kunna innebära att arbetet med måltolkning, uppföljning och utvärdering blir 
ännu mer angeläget. En sådan åtgärd skulle därmed kunna bidra till en positiv 
skolutveckling. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 26) 

 
Det förefaller således vara tämligen tydligt att försöket utan timplan grundar sig 
på en statlig offensiv att stärka måluppfyllelsen i skolan. Det är i ljuset av detta 
som man talar om skolutveckling. Det är detta som kvalitetsinstrumenten är till 
för och det är detta som skall skapa ett sammanhängande flöde i det mål- och 
resultatstyrda systemet så att skolans likvärdighet och kvalitet kan säkras. 
Längre fram upprepar man tilltron till de utarbetade kvalitetsinstrumenten och 
knyter detta till vad som just klargjorts: 
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Arbetsgruppen anser att det system av kvalitetsinstrument som skall finnas på nationell 
nivå, i kommunen och på varje skola bör kunna ge goda förutsättningar att utveckla 
och garantera kvalitet och likvärdighet i grundskolan. Detta förutsatt att systemet som 
helhet fungerar, dvs. att varje nivå har ett fungerande system för målformulering, 
uppföljning, utvärdering och kvalitetsutveckling. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 45) 

 
Arbetsgruppen hänvisar på olika ställen till att målarbetet tycks ha kommit i 
gång i skolorna och att lärare anser att målen är rimliga och möjliga att nå. Det 
klargörs att målarbetet ger en synlig grund att stå på i utvecklingsarbetet, men 
ett väsentligt problem kvarstår: ”Problemet tycks däremot vara att göra mål- 
och resultatarbetet till något som har betydelse för den konkreta 
undervisningssituationen.” (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 32)  
Som jag varit inne på tidigare visar skolverkets satsning, enligt arbetsgruppen, 
också brister i utvärderings- och uppföljningsarbetet. Man börjar bli bättre på 
att hantera målarbetet och ser det som meningsfullt, men… 
 

… [n]är det gäller utvärderingar anger skolorna att de inte kommit lika långt som i 
målarbetet. De har börjat arbeta med utvärderingar mer systematiskt först sedan målen 
är skrivna och har ”börjat sätta sig”. Skolorna har ännu inte i någon större utsträckning 
analyserat resultaten av utvärderingarna eller låtit dem styra den fortsatta verksamheten 
i någon större utsträckning. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 33) 

  
När arbetsgruppen lägger sina förslag om försöksverksamheten är det således 
styrsystemet som sådant som står i fokus och tillämpning av 
kvalitetsinstrument. Försöket är ett test för det mål- och resultatstyrda 
systemets hållbarhet och ett underlag att befästa det som grund för att säkra en 
målstyrd skola: 
 

Vårt uppdrag har varit att ge ett förslag till en utformning av en försöksverksamhet, 
som i sin tur kan ge underlag för fortsatt beredning av frågan om ett slutgiltigt slopande 
av den nationella timplanen. Genom en sådan försöksverksamhet kan riksdag, regering 
och kommuner få underlag för en bedömning av om det nuvarande 
kvalitetssäkringssystemet är tillräckligt eller om det behöver utvecklas för att på sikt 
säkra en målstyrd skola. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 48) 

 
5.4.7 Att säkra styrsystem  
Att försöket utan timplan kan uppfattas som en test av det mål- och 
resultatstyrda systemet blir framförallt tydligt i de krav som föreslås föreligga 
för deltagande i försöket. Det syns också i beskrivningar av vad som skall ligga 
till grund för bedömning av försöket, liksom när arbetsgruppen diskuterar 
försöksverksamhetens potential för skolutveckling. 
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Krav för att få delta i försöksverksamheten: Arbetsgruppen förordar att 
beslut om deltagande tas av kommunfullmäktige. På så vis knyts försöket till 
den instans som fattar beslut om skolplan och budget för skolan och härmed 
nås således en tydlig koppling till huvudmannens ansvar så som det fastställs 
genom statliga bestämmelser. Att kommunfullmäktiga fattar beslutet om att 
ansöka att få delta motiveras också av arbetsgruppen med att ett sådant 
förordande tydligare kan lyfta fram försökets ”dignitet.” 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 56)  
 
Kravet på deltagande innebär att man kan visa att befintliga bestämmelser 
hanteras rutinmässigt och tydligt lokalt. Detta innebär ett urval av 
försöksdeltagare som ger sig ut för att vara väl införstådda med styrsystemets 
grunder och hur detta skall hanteras. Deltagande i försöket styrs in på att 
förstärka förmågan att redogöra för och grunda sina åtaganden i nationella 
bestämmelser genom redovisningsansvar gällande såväl redan befintliga 
formella krav som krav knutet till befrielsen från timplanen.  
 
Betydelsen av kvalitetsredovisningen framhävs starkt av arbetsgruppen: 
 

Enligt vår uppfattning är en förutsättning för att kunna ingå i försöksverksamheten att 
kommunen och skolan har rutiner för arbetet med kvalitetsredovisningar. 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 57) 

 
I detta sammanhang kan man skönja hur arbetsgruppen riktar in sig på 
styrsystemets svaga länk. Genom att framhäva rutiner kring kvalitetsredovisning 
klargörs en fokusering på uppföljningens och utvärderingens betydelse knutet 
till måluppfyllelse. Att grunda försöket på kommuner och skolor som har 
rutiner kan utgöra ett presumtivt underlag för förslag till regering och riksdag 
att fatta beslut som stärker dessa delar. I sammanhanget betonar arbetsgruppen 
att skolverket håller på att utarbeta stöd för kvalitetsredovisningarna, vilket kan 
ses som en offensiv i frågan. Arbetsgruppen föreslår vidare att kommunen 
utkrävs ange ett syfte med deltagande i försöket, hur skolorna skall stödjas i 
försöket, hur försöket skall kvalitetssäkras, följas upp och utvärderas 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 57-58). Kopplingen till hanterandet av de 
övriga kraven blir här tydlig: 
 

Denna uppgift bör kunna samordnas med uppföljningen och utvärderingen av 
kommunens skolplan och/eller kommunens ansvar att ge en samlad 
kvalitetsredovisning för skolväsendet. Det krävs dock att kommunen särskilt belyser 
hur de olika krav som ställs med anledning av försöksverksamheten uppnås. Ett sådant 
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är hur kommunens syfte med att delta i försöksverksamheten infrias. 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 58) 

  
Motsvarande syns vad gäller de krav som förordas för skolors deltagande. 
Arbetsgruppen betonar att det vore fel att mer i detalj fastslå vad det med 
anledning av den lokala arbetsplanen innebär att komma i fråga för deltagande i 
försöket. Några förtydliganden ser de dock som nödvändiga: 
 

Det är betydelsefullt att den lokala arbetsplanen följs upp och utvärderas kontinuerligt. 
I detta sammanhang finns både ett systemperspektiv och ett individuellt perspektiv. Det 
är viktigt att varje skola följer upp och utvärderar sin samlade måluppfyllelse. Om det 
finns brister i måluppfyllelsen måste man analysera om det är en följd av organisation, 
arbetssätt, kompetens, tidsanvändning, etc. Samtidigt måste varje elevs 
kunskapsutveckling följas. Förutsättningen är självklart att elever som omfattas av 
försöksverksamheten inte får en sämre kunskapsutveckling än de annars skulle fått. 
(Departementsskrivelse, 1999:1 s. 59-60) 

 
Här ser vi alltså återigen en betoning på uppföljning och utvärdering i relation 
till måluppfyllelse, men nu ur skolans synvinkel och med anledning av 
arbetsplanen istället för kvalitetsredovisningen. Genom att knyta det lokala 
starkare till styrsystemet som sådant, grundat i krav på lokal tillämpning av 
kvalitetsinstrument skapas en mer sammanhängande kontroll av den lokala 
utvecklingen.  
 
Utvärdering av försöket utan timplan: Ser vi till hur arbetsgruppen resonerar 
kring den nationella utvärderingen av försöket konsolideras bilden ovan. Den 
nationella utvärderingen skall undersöka om de krav som ställs på 
försöksdeltagarna uppfylls av dem, vilket nyanseras så här: 
 

Den nationella utvärderingen skall således värdera om skolans och kommunens 
uppföljning, utvärdering och egenkontroll är tillräckliga för att garantera att de resultat 
som den enskilda skolan åstadkommer står i överensstämmelse med en nationellt 
likvärdig skola. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 71) 

 
Här syns hur arbetsgruppen betonar betydelsen av att värdera skolornas 
utvärderingssystem och egenkontroll. Vidare bör utvärderingen ge underlag för 
att bedöma om det krävs justeringar i styrsystemet som en följd av en slopad 
timplan. Vilka frågor detta innefattar klargörs enligt följande: 
 

Krävs t.ex. förändringar i nuvarande läro- och kursplaner? Kan de deltagande skolorna 
tolka och ge konkretion åt kursplanernas ganska öppna och generella mål för sin 
undervisning? Bör uppgifterna som samlas in i den nationella uppföljningen förändras? 
Behöver ytterligare nationellt stöd till skolor och kommuner utvecklas? Hur påverkas 
den nationella utvärderingen om timplanen tas bort? Vilka utvärderingar blir angelägna 
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att genomföra? Vilket stöd blir angeläget att ge till kommuner och skolor vad avser 
kravet på utvärdering? (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 71-72) 

 
Skolutveckling: När det gäller den mer direkta frågan om hur försöket skulle 
kunna ligga till grund för lokal skolutveckling, råder det ingen tvekan om vad 
som står i fokus för hög professionalitet, kreativitet och nytänkande samt lokal 
pedagogisk inriktning. 
 
I samband med förslag om längd på försöket diskuteras försökets betydelse för 
lokal skolutveckling. Genom ett längre försök kan man skapa en starkare 
stimulans i det lokala utvecklingsarbetet. Vad lyfts då fram i detta sammanhang? 
Så här skriver arbetsgruppen: 
 

Den längre perioden på fem år behövs för att få ut maximalt av de mer 
utvecklingsinriktade delarna av försöksverksamheten, som bl.a. gäller styrning samt 
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 67) 

  
Återigen betonas alltså delar som ligger i linje med fokus på decentraliseringens 
följder. Skolutveckling handlar om att särskilt utveckla vad som skall vara 
styrande, hur uppföljning och utvärdering skall gå till och vad som skall till för 
att kvalitetssäkra verksamheten.  
 
5.4.8 Hanteringen efter arbetsgruppens förslag 
I regeringens proposition efter arbetsgruppens skrivelse anges också 
utgångspunkter för förslagen: 
 

Det är kommunens ansvar att organisera, planera och administrera verksamheterna 
inom skolväsendet. Kommunerna har också ett ansvar att följa upp och utvärdera 
verksamheten. I en mål- och resultatstyrd verksamhet lämnas stort utrymme för de 
professionella att tillsammans med eleverna välja stoff och arbetsmetoder. Regeringens 
skolpolitik har som utgångspunkt att skapa förutsättningar för ett utvecklingsarbete i 
kommunen som kan höja kvalitet och likvärdighet och bidra till ökad måluppfyllelse. 
(Proposition, 1998/99:110 s. 15) 

 
Här framgår tydligt betoningen av kontroll av decentraliseringens följder. 
Ansvarsutkrävandet får en framträdande plats och det professionella utrymmet 
placeras in i det mål- och resultatstyrda systemet med planering, uppföljning 
och utvärdering som centrala delar. Denna inramning var inte i fokus hos 
regeringen 1995 eller hos Skolkommittén. Det är istället en inramning och 
riktning som renodlar arbetsgruppens utgångspunkter, behandling och förslag 
om förutsättningarna för försöksverksamheten. När regeringen knyter an till 
arbetsgruppens utredning stärks detta intryck i det att propositionstexten i det 
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närmaste är en avskrivning av arbetsgruppens text. I inledningen av det här 
kapitlet har jag visat på denna samstämmighet genom att använda mig av två 
citat där ovan angivna byte av ord syns. Här skall ytterligare exempel ges för att 
klargöra detta. Regeringen skriver följande: 
 

Alla kommuner och skolor har inte hunnit lika långt i sitt kvalitetsarbete. Skolverket har 
konstaterat att vissa kommuner uppvisar brister i sin kunskap om och tillämpningar av 
kvalitetsinstrumenten. Både kvalitetsinstrumenten och deras tillämpning behöver 
utvecklas vidare. Det betyder att det också i dagens skola, med en nationell timplan, 
finns risker för att vissa elevers rätt till en god utbildning åsidosätts. Arbetet med att 
utveckla det lokala mål- och kvalitetsarbetet i kommunerna och i skolorna måste därför 
fortsätta. Undervisning utan timplan skulle kunna skapa ytterligare uppmärksamhet 
kring kvalitetsfrågorna och stimulera skolorna att pröva olika sätt att arbeta med 
måltolkning, uppföljning och utvärdering, vilket på sikt också skulle kunna bidra till en 
positiv skolutveckling. (Proposition, 1998/99:110 s. 18) 

 
Arbetsgruppen har tidigare skrivit detta: 
 

Alla kommuner och skolor har dock inte hunnit lika långt i sitt kvalitetsarbete. 
Skolverket har konstaterat att vissa kommuner uppvisar brister i sin kunskap om och 
tillämpningar av kvalitetsinstrumenten. Det betyder att det också i dagens skola, med en 
nationell timplan, finns risker för att vissa elevers rätt till en god utbildning åsidosätts. 
Arbetet med att utveckla det lokala mål- och kvalitetsarbetet i kommunerna och i 
skolorna måste därför fortsätta. En slopad timplan skulle kunna skapa ytterligare 
uppmärksamhet kring kvalitetsfrågorna. Skolor skulle få incitament för att pröva olika 
sätt att arbeta med måltolkning, uppföljning och utvärdering, vilket på sikt också skulle 
kunna bidra till en positiv skolutveckling. (Departementsskrivelse, 1999:1 s. 8) 

 
Regeringen skriver: 
 

Försöksverksamheten bör enligt regeringens uppfattning ha två syften – att pröva om 
den nationella timplanen kan tas bort och hur detta i så fall kan ske. För det första 
innebär det att försöksverksamheten bör pröva om ett avskaffande av den nationella 
timplanen får önskade effekter, nämligen att stärka och renodla mål- och 
resultatstyrningen av skolan och därigenom ytterst ge eleverna bättre förutsättningar att 
nå skolans mål. För det andra bör den pröva om och i så fall på vilket sätt styrningen 
och kvalitetssäkringen av skolans arbete behöver utvecklas om den nationella timplanen 
tas bort. (Proposition, 1998/99:110 s. 21) 

 
Arbetsgruppen skriver: 
 

Försöksverksamheten bör enligt arbetsgruppens uppfattning ha två syften – att pröva 
om den nationella timplanen kan tas bort och att pröva hur detta i så fall kan ske. För det 
första innebär det att försöksverksamheten bör pröva om ett slopande av den nationella 
timplanen får önskade effekter, nämligen att stärka och renodla mål och 
resultatstyrningen av skolan och därigenom ytterst ge eleverna bättre förutsättningar att 
nå skolans mål. För det andra bör den pröva om och i så fall på vilket sätt styrningen 
och kvalitetssäkringen av skolans arbete behöver utvecklas om den nationella timplanen 
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tas bort. Utgångspunkten är ett oförändrat uppdrag till skolan. (Departementsskrivelse, 
1999:1 s. 10) 

 
Regeringen skriver: 
 

Kommunernas fortsatta ansvar för att kvaliteten upprätthålls, att målen i läro- och 
kursplaner uppnås och att den totala garanterade undervisningstiden bibehålls måste 
därför vara mycket tydligt i en skola även utan en nationell timplan. Verksamheten 
måste följas upp och utvärderas, såväl på lokal som nationell nivå. (Proposition, 
1998/99:110 s. 19) 

 
Arbetsgruppen skriver: 
 

Kommunernas fortsatta ansvar för att kvaliteten upprätthålls, att målen i läro- och 
kursplaner uppnås och att den totala garanterade undervisningstiden bibehålls måste 
därför vara mycket tydligt i en skola utan en nationell timplan. (Departementsskrivelse, 
1999:1 s. 45) 

 
Regeringen formulerar i det närmaste ordagrant sina ställningstaganden i 
enlighet med arbetsgruppens. I de två sista citaten betonar man uppföljning och 
utvärdering ännu starkare än arbetsgruppen och det blir tydligt att försöket 
främst ses som ett test av tillämpningen av kvalitetsinstrument för det mål- och 
resultatstyrda systemet: 
 

För att ge underlag för dessa bedömningar bör försöksverksamheten innebära en 
fullständig befrielse från den nationella timplanens indelning i tid per ämne eller 
ämnesgrupp. Under förutsättning att övriga kvalitetsinstrument används ger 
kursplanerna en tillräcklig grund för att målen skall nås. En lokal arbetsplan som följs 
upp och utvärderas mot de nationella målen, målen i skolplanen, uppföljning och 
utvärdering samt kvalitetsredovisningar är de instrument som även fortsättningsvis skall 
användas. (Proposition, 1998/99:110 s. 21) 

 
När frågan avslutningsvis behandlas av utbildningsutskottet står man enig med 
regering och arbetsgrupp. Utskottet anser…   
 

… i likhet med regeringen att det system med olika former av kvalitetsinstrument som 
nu har skapats på både nationell nivå och i kommuner och skolor bör kunna ge 
förutsättningar att utveckla och garantera kvalitet och likvärdighet i grundskolan. För 
statens del handlar det bl.a. om de nationella proven, Skolverkets nationella 
uppföljnings- och utvärderingssystem och den nyligen inrättade 
kvalitetsgranskningsnämnden. På lokal nivå finns bl.a. den årliga kvalitetsredovisningen, 
uppföljningen av resultat och lokalt utvärderingsarbete. Enligt utskottets uppfattning 
skulle en undervisning utan nationell timplan kunna skapa ytterligare uppmärksamhet 
kring kvalitetsfrågorna och stimulera skolorna i arbetet med uppföljning, utvärdering 
och skolutveckling. (Utbildningsutskottet, 1999/2000:UbU5) 
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Motionsbehandlingen i samband med frågan visar emellertid hur oppositionen 
bidrar till ytterligare förstärkning. Moderaterna motionerar om ett fristående 
kvalitetsgranskningsinstitut och utskottets majoritet kontrar med att, som även 
anges ovan, man nyligen inrättat en kvalitetsgranskningsnämnd knuten till 
skolverket för detta ändamål. Centerpartiet menar att i en skola utan timplan 
ökar kraven på individanpassning och därmed bör man inrätta krav på 
individuella studieplaner. Denna individfokusering har vi också sett tendens till 
tidigare i det senare skedet. Trots att utbildningsutskottet inte tillstyrker 
centerpartiets motion, utan pekar på att detta är en fråga som bör avgöras lokalt 
utan statliga bestämmelser, visar man ändå en inställning som lyfter fram vikten 
av att tydligt följa varje elevs arbete i skolan och de resultat som eleven 
åstadkommer: 
 

Utskottet vill betona vikten av att skolan – i enlighet med gällande förordningar – 
arbetar på ett sådant sätt att varje elevs resultat och skolsituation ständigt följs. 
Målstyrning innebär att det skall finnas möjligheter till en flexibel lösning av 
pedagogiska insatser för enskilda elever och för grupper av elever. Lärare och elever har 
stor frihet att utifrån målen välja stoff och lägga upp undervisningen. Detta ställer stora 
krav på att skolan arbetar på ett sådant sätt att varje elevs resultat och skolsituation kan 
följas. I försöksverksamheten med avskaffad timplan i grundskolan blir frågan om 
individuell planering för enskilda elever ännu mer betydelsefull. Utskottet utgår från att 
det i en del fall kan bli aktuellt att göra individuella studieplaner. Det ankommer dock 
på lärare, elev och föräldrar att komma överens om den pedagogiska planeringen. 
Någon reglering av verksamheten med individuella studieplaner är utskottet inte berett 
att förorda. (Utbildningsutskottet, 1999/2000:UbU5) 

 
Det råder således ingen tvekan om att arbetsgruppens utredning fått ett i det 
närmaste fullständigt genomslag i den efterföljande behandlingen där såväl 
regering som utbildningsutskott ställer sig bakom, men där också 
remissinstanserna och oppositionsmotionerna förstärker inriktningen 
betoningen av kontroll av decentraliseringens följder och vad som lyfts fram 
som centralt gällande skolarbetet, dess villkor, styrning och skolutveckling i 
samband med detta.  
 
5.5 Tolkning utifrån undersökningens teoretiska perspektiv 
Redogörelsen av de två bilderna ovan (bilden i beslutsprocessens första 
respektive tredje och sista skede) och förändringen från den första bilden till 
den andra (beslutsprocessens mellanskede) beskriver och nyanserar vad som i 
inledningen av avhandlingen beskrivits som en förändring i regeringens 
skolpolitik från decentralisering till kontroll av decentraliseringens följder. I 
samband med beskrivningen av denna förändring diskuterades också en 
förändring gällande signaler för grunderna vad avser skolutveckling. Med stöd i 
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undersökningens teoretiska ram antas decentralisering öppna för 
kommunikativt handlande medan kontroll av decentraliseringens följder antas 
öppna för målrationellt handlande. Hur kan de skolpolitiska texter som 
behandlats i detta kapitel stödja ett sådant antagande?  
 
5.5.1 Det första skedet och kommunikativa principer 
Vid min genomgång av det första skedet framträder följande mönster: Det 
handlar om… 
 

• … en statlig styrning som fokuserar decentralisering  
• … ett hävdande av decentralisering gentemot en tidigare centralistisk och 

detaljerad regelstyrning 
• … decentralisering i syfte att förändra traditionell skola 
• … förändring av traditionell skola och decentralisering genom att betona 

sammanhanget i och omkring skolan som skäl för förändring med fokus 
på… 

• … inkludering som ett sätt att vidga delaktigheten i utvecklingen av 
skolan 

• … nutidsorientering som ett sätt att omorientera fokus mot vad 
skolutvecklingsarbetet skall problematisera såväl i som runt 
undervisningen 

• … samarbete som ett sätt att ta sig an ett skoluppdrag som är svårt att 
hantera individuellt och var och en för sig 

• … helhet som ett sätt att binda samman en komplex och mångfacetterad 
verklighet i och utanför skolan i skolutvecklingsarbetet 

• … kunskap med utgångspunkt i ett möte mellan olika perspektiv som 
grund för utveckling 

 
Vad ger dessa punkter för underlag för att förstå vilka styrsignaler som ges med 
avseende på grunderna för skolutveckling? Min tolkning är att punkterna 
sammantaget signalerar för kommunikativt handlande som huvudsaklig grund. 
Nedan motiverar jag denna tolkning närmare. 
 
En betoning på decentralisering skapar en öppning för kommunikativt 
handlande. Decentralisering medför att beslut om skolutveckling till största 
delen fattas lokalt i skolor och kommuner. Vad skolorna skall utveckla och hur 
det skall gå till sker med utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov. En 



 151

sådan åtgärd enskilt garanterar inte kommunikativt handlande men det är en 
viktig förutsättning genom att den ger ett vidgat lokalt friutrymme inom vilket 
kommunikativt handlande kan ske där frågor inte vilar på något fastställt facit 
uppifrån utan är beroende av problematisering av lokala förhållanden. Detta 
sätt att se på decentralisering blir mer tydligt när det kontrasteras mot en 
tidigare centralistisk regelstyrning. 
 
Den tidigare centralistiska regelstyrningen beskrivs som ett renodlat 
uppifrånperspektiv där både vad skolan skall åstadkomma och hur detta skall gå 
till planeras i detalj på statlig nivå som skall utföras lokalt. Detta sätt att se på 
styrning och skolutveckling ifrågasätts kraftigt för att istället hävda 
decentraliseringstanken. Eftersom ett sådant ifrågasättande också innefattar 
kritik mot ett målrationellt handlande av centralistiskt slag ger det också en 
öppning för kommunikativt handlande som alternativ lokalt. Detta är dock inte 
ett tillräckligt skäl för att fastställa att kommunikativt handlande har en central 
betydelse för skolutveckling. Decentralisering kan lika gärna innebära en idé om 
att centralt målrationellt handlande skall decentraliseras och genomföras lokalt. 
Kritiken mot den traditionella skolan och på vilket sätt decentralisering skall 
kunna bryta dess mönster gör emellertid att utrymmet för ett kommunikativt 
handlande skrivs fram tydligare och att idén om decentralisering kan antas vila 
på en annan grund för vilken rationalitet som betonas i samband med 
skolutveckling. 
 
Ett förändrat samhälle där den sociala verkligheten ifrågasätts anges som ett 
skäl till förändringen av etablerade institutioner. Skolans verksamhet är inget 
undantag i detta. Villkoren för vad som skall anses som socialt giltigt har 
förändrats och det är i dessa villkor som kommunikativt handlande gör sig mer 
gällande. Vad en skola skall vara är inte självklart. Vad en lärare skall vara är inte 
självklart. Vad en elev skall vara är inte självklart. När sådana förutsättningar 
föreligger i och omkring skolans verksamhet blir frågor om mening och identitet 
centrala och dessa frågor är bundna till kommunikativt handlande. Ett 
sammanhang för skolutveckling klargörs som i grunden handlar om att skapa 
ny mening och nya identiteter. För att ett sådant menings- och 
identitetsskapande inte skall hotas av ett målrationellt handlande där berörda 
bemöter varandra som medel för att driva igenom egna intressen, krävs att det 
sätt på vilket människor möts understödjer en kommunikativ inställning. Denna 
inställning förstärks genom inkludering, nutidsorientering, samarbete, helhet 
och en socialt grundad kunskapssyn.  
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Meningen med skolan och skolan som social arena för identitetsskapande där 
kommunikativt handlande är bärande för utvecklingen är beroende av en 
medskapande inkludering. Om människor som berörs av skolans verksamhet 
inte inkluderas i verksamhetens utvecklingsarbete är de beslut som fattas om 
skolutveckling av begränsad giltighet. De har föga anledning att känna sig 
bundna till besluten i annan mening än att de belönas om de handlar i enlighet 
med dem eller bestraffas om de sätter sig emot dem. När Skolkommittén talar 
om lokala tolkningsarenor framhävs en uppfattning om att motverka sådana 
brister. Genom att göra skolutveckling till en gemensam angelägenhet för både 
de som bär det formella ansvaret och elever, föräldrar samt övriga berörda i 
närsamhället skapas möjligheter till ett vidare stöd för vad som skall 
åstadkommas lokalt och hur det skall gå till. Flera aktörer har varit med att 
besluta om detta samt fått lägga fram skäl och motiv bakom besluten. Handlar 
skolutveckling om ett tolkningsföreträde för lärare och skolledare, så som varit 
vanligt enligt Skolkommittén, riskerar denna utveckling dels gå miste om andra 
perspektiv som kan främja utvecklingen, dels möta brist på förståelse då den 
skall förverkligas. Utvecklingen av skolan blir då en begränsad 
meningsskapande process.  
 
Att inkludera fler i skolutvecklingsfrågor berör till stora delar frågan om den 
traditionella skolan i en ny tid. Det sätt på vilket nutiden problematiseras visar 
på vikten av kommunikativt handlande som grund. Den här undersökningens 
teoretiska förståelse av kommunikativt handlande utgår från att varje 
talhandling, oavsett dess innehåll, bär på giltighetsanspråk som kan innebära 
krav på inlösen i mötet med andra. I ett stabilt samhälle präglat av kontinuitet 
och entydighet sker sällan sådana krav eftersom de flesta anspråk tas för givna. 
Samordningen i samhället där människor lever upprätthålls härmed oreflekterat. 
I dagens samhälle som beskrivs som pluralistiskt, mångfacetterat, föränderligt 
och dynamiskt blir krav på inlösen och reflektion vanligare, vilket både 
regeringen och Skolkommittén påpekar. En traditionell skola som är kvar i sin 
historiskt bundna auktoritet där omgivningen runt skolan alltmer avlägsnar sig 
från grunderna för den traditionella skolans berättigande kommer förr eller 
senare att utkrävas på att motivera sitt sätt att se på skolan, vad den är till för, 
vad som skall ske där, vad som är dess mening och vilket identitetsskapande 
den står för. Med ett sådant utkrävande tvingas de som står för tradition i 
skolan att reflektera över skolans plats i samhället. Decentralisering öppnar för 
ett inkluderande lokalt samtal om detta där olika perspektiv kan mötas för att 
skapa ny mening och forma nya identiteter. Det som varit föremål för 
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reflektion får en annan mening genom samtalet vilket möjliggör andra sätt att 
hantera vardagen. Med inkludering och nutidsorientering som delar av 
sammanhang och motiverade skäl utifrån decentralisering förstärks således det 
kommunikativa handlandets betydelse för skolutveckling ytterligare. När man 
enats om oklarheter som skapar problem i vardagsarbetet klargörs också 
behovet av samarbete i vardagen där reflektion kring oklarheter utifrån större 
helheter och större sammanhang medför möjligheten att hantera vardagen 
tillsammans utifrån mer sammanhängande bilder av den. Att tackla enskilda 
konkreta problem underlättas av en mer sammanhängande förståelse av de 
situationer i vilket problem uppstår.  
 
Uttryck för helhet och samarbete syns främst i regeringens och Skolkommitténs 
resonemang om grunden för skolutveckling. Skolkommittén talar om en 
mellannivå mellan nationella utbildningsmål och det konkreta mötet mellan lärare 
och elev och kunskapsutvecklingen i undervisningen. För skolans del handlar 
detta om att finna sin särart utifrån sina förutsättningar och behov i relation till 
skolans statliga uppdrag. För att finna särarten, menar Skolkommittén, att man 
behöver använda begrepp och ett sätt att tala om verksamheten som fångar hela 
skolan och ger den mening visavi den omgivning som finns runt omkring den. 
Ett starkare fokus på helhet och sammanhang i olika mer konkreta situationer 
utmanar det partikulära och öppnar för mindre sektorsindelade praktiker och 
härmed ett bredare samarbete i skolarbetet. Detta skapar också andra 
förutsättningar för mening och identitetsskapande i undervisningen. Elevers 
erfarenheter, intressen, förmågor och tidigare kunskaper kan tas till vara genom 
att man bygger undervisningen på områden som är mer sammanbundna och 
ligger närmare elevernas erfarenhetsvärld. Eleverna samarbetar tillsammans 
med sina kamrater och sina lärare kring olika kunskapsfält där utvecklingen av 
kunskapsfälten är beroende av varje enskild individs bidrag i det gemensamma 
kunskapsarbetet. Man möts i detta arbeta på flera plan än enbart det kognitiva 
varför elevernas utveckling av den egna identiteten främjas i ett socialt 
sammanhang. Det som sker i lärandet elever emellan och mellan elever och 
lärare är en parallell till det som sker i lärandet om elevernas lärande. Det finns 
en möjlighet att enas om vilka kunskapsfält som skall behandlas och 
problematiserar olika delar av dessa fält i syfte att var och en som arbetar med 
detta når en mer nyanserad och sammanhängande bild av de olika fälten som 
gör att de kan förhålla sig till och bättre förstå sig själva och sin omvärld här 
och nu. Arbetet i skolan blir meningsfullt och stärkande för den egna 
identiteten genom inkludering, nutidsorientering, helhet, samarbete och socialt 
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grundad kunskapssyn. Det är ett tydliggörande av sammanhanget i och omkring 
skolan där dessa delar ingår och tydliggör det kommunikativa handlandet som 
huvudsaklig grund för lokal skolutveckling när decentralisering lyfts fram.  
 
5.5.2 Det tredje skedet och målrationella principer 
Vid min genomgång av det tredje skedet framträder ett annat mönster: Det 
handlar om… 
 

• … att garantera skolans likvärdighet och kvalitet genom varje enskild elevs rätt 
att nå statligt fastställda mål  

• … att stärka och renodla det mål- och resultatstyrda systemet  
• … en statlig styrning som betonar kontroll av decentraliseringens följder i syfte 

att åtgärda brister i kommuners och skolors kunskap om och tillämpning av 
statliga bestämmelser  

• … att stödja sig på legala grunder för att motivera och rättfärdiga 
kontroll av decentraliseringens följder och härigenom tillämpning av 
kvalitetsinstrument genom att betona föreskrivna statliga krav riktade mot 
ansvarsnivåerna kommun och skola  

• … att utgå från statliga mål i ett lokalt målarbete fastställande lokala mål  
• … planera verksamheten utifrån lokala mål och diagnos av verksamheten 

med hjälp av statligt utarbetade instrument samt klargöra hur 
verksamhetsplaneringen skall följas upp och utvärderas vid 
genomförandet  

• … genomföra verksamhetsplanerna på kommunnivå, skolnivå, 
undervisningsnivå och enskild elevnivå  

• … följa upp och utvärdera genomförandet av planerna  
• … redovisa genomförandet för egenkontroll och rapportering till 

kommun respektive stat om resultat i relation till lokala och statliga mål 
för att på så vis klargöra grad av måluppfyllelse  

• … ange åtgärder som skall vidtas i det fortsatta arbetet som grund för 
revidering av målarbetet och planeringsarbetet.  

 
Vad ger dessa punkter för underlag för att förstå vilka styrsignaler som ges med 
avseende på grunderna för skolutveckling? Min tolkning är att punkterna 
sammantaget signalerar för målrationellt handlande som huvudsaklig grund. 
Nedan motiverar jag denna tolkning närmare. 
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För det första skapas en målrationell ingång genom att koppla ihop likvärdighet 
och kvalitet med varje enskild elevs rätt att nå statligt fastställda mål. Det är en 
tydlig resultatfokusering med en angiven utgångspunkt i form av statliga mål 
och ett angivet resultatobjekt i form av elevens måluppfyllelse. Genom att 
också betona elevens rätt att uppnå statliga mål i sin skolgång uttrycks samtidigt 
en skyldighet och ett ansvar att lokalt rikta uppmärksamheten åt ett särskilt håll 
med eleven som individ och dennes prestationer i fokus. Lokalt 
utvecklingsarbete vägleds av statliga mål, möjligheter att prestera samt av att 
skapa tydlighet i det som presteras av varje enskild elev där konsekvenser av val 
av medel för att tillgodose varje elevs rätt att nå statliga mål står i förgrunden. 
Denna inramning och inställning till skolarbetet är i grunden målrationell.  
 
För det andra kan betoning på målrationalitet påvisas av att statens tillit grundar 
sig i ett systemtänkande där renodling och stärkande av det mål- och 
resultatorienterade styrsystemet står som garant för ett framgångsrikt lokalt 
genomförande. Denna tillit förutsätter att staten riktar in sig på kontroll av 
decentraliseringens följder för att kunna inordna det lokala utvecklingsarbetet i 
systemets ramar. Rätten för varje elev att nå statliga mål bygger på 
systemintegration och på så vis står det målrationella handlandet i förgrunden.  
 
För det tredje träder systemintegration och målrationalitet fram mer nyanserat 
genom betoningen av att tillämpa statligt beslutade kvalitetsinstrument. 
Systemintegration tar sin utgångspunkt i att hävda legalitet och därmed 
tvingande makt till beslutsefterlevnad som grundläggande motiv. Krav på lokal 
tillämpning av statligt utfärdade kvalitetsinstrument rättfärdigas legalt utan 
hänvisning till bakomliggande skäl. Kvalitetsinstrumenten är sig själva nog för 
att säkra att varje elev når statligt fastställda mål om de tillämpas enligt vad staten 
föreskriver. Tillämpning av kvalitetsinstrumenten innebär en stegvis 
kvalitetssäkrande kontroll i två skeden – uppifrån och ner respektive nerifrån och upp 
avsett att resultera i ett sammanbindande flöde i syfte att ytterst säkra varje 
enskild elevs rätt att nå skolans mål. Det ena skedets stegvisa kontroll tar sin 
utgångspunkt i hierarkiskt differentierade målformuleringar från staten genom 
skollag via läroplan, kursplaner och nationella betygskriterier. Planerad 
uppföljning och utvärdering knutet till detta skall säkra processen i kommunen 
genom egenkontroll för vad som planerats och prioriterats för kommunens 
skolor, i skolorna som helhet, i de olika delarna av undervisningen och i 
samband med varje enskild elevs prestationsansträngningar. Detta kan sägas 
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utgöra skedet uppifrån och ner. Vad som sedan åstadkommits resultatmässigt 
som en följd av genomförandet redovisas uppåt. 
 
Vad som åstadkommits resultatmässigt redovisas som egenkontroll för varje 
enskild nivå. Detta sker på grundval av genomförd uppföljning och utvärdering 
i syfte att synliggöra vunna resultat/prestationer i relation till fastställda mål. 
Det inbegriper också ett klargörande av efterföljande åtgärdsförslag. Men om 
detta endast handlade om egenkontroll så skulle flödet uppåt inte kunna ske. 
Underlaget för egenkontroll redovisas därför också uppåt som underlag för 
överliggande nivå att bedöma underliggande nivås måluppfyllelse. På så vis kan 
överliggande nivå ange åtgärder för att ytterst säkra elevernas rätt att nå målen.  
 
Detta förfarande äger en tydlig målrationellt grundprincip för utvecklingsarbetet 
lokalt. Förfaringssättet är resultatorienterat av instrumentellt slag omhuldat av 
en systemintegrativ logik. I detta system positioneras de olika ansvarsnivåerna 
hierarkiskt och omgärdar elevernas måluppfyllelse genom relationen 
resultatutkrävare och resultatutförare. Elevernas skolgång och de lokala 
aktörernas arbete med denna objektifieras där staten handlar som strategisk 
iscensättare av systemintegrerande åtgärder med ökad måluppfyllelse i termer av 
vad dagens elever presterar i skolan som det centrala temat. Genom staten som 
systeminriktad målrationell iscensättare av det lokala utvecklingsarbetet klargörs 
en statlig roll i skolarbetet, en roll som skiljer sig från den som skrevs fram i 
beslutsprocessens första skede. 
 
5.5.3 Två skolpolitiska bilder sida vid sida  
Mot bakgrund av tolkningarna ovan framstår beslutsprocessen äga två tydligt 
åtskilda skolpolitiska bilder av skolarbetet och dess villkor och av styrning. 
Bilderna ger i sin tur två olika huvudsakliga signaler om grunderna för 
skolutveckling. 
 
Inledningsvis intar staten en roll som samtalspartner visavi andra berörda i syfte 
att delta i dialogen och argumentationen för att bidra till utveckling av 
meningsskapande och identitetsskapande i och med hjälp av skolan. Den 
föreslagna styrningen karaktäriseras av ett kommunikativt handlande. Efter 
förändringen intar staten en myndighetsutövande roll som yttersta kontrollant 
och ansvarsutkrävare. Den föreslagna styrningen karaktäriseras av ett 
målrationellt handlande. I det förra fallet träder signaler om kommunikativa 
grunder för skolutveckling fram medan målrationella signaler träder fram i det 
senare fallet. Beslutsprocessens tidigare skede blir en del av den öppning som 
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följde på ett avlägsnande från en tidigare centralistisk detaljerad regelstyrning i 
kombination med nya idéer om vad som kan göra det möjligt för traditionell 
skola att öppna sig. I det senare skedet syns en tillslutning av denna öppning 
genom fokus på kontroll av decentraliseringens följder.
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6. Skolpraktiken 
 
När skolledarna talar om sina skolor ger de en bild av skolarbetet som håller på 
att förändras från en traditionell skola till en skola präglad av vad som benämns 
”förnyelse”. Jag kommer att introducera detta mönster nedan för att därefter 
behandla likheter och skillnader i hur skolledare beskriver och förstår relationen 
mellan tradition och förnyelse. Detta sker i tre avsnitt där elevernas situation 
behandlas först. Därefter fokuseras lärarsituationen och till sist 
skolledarsituationen. I ett nästsista avsnitt behandlar jag faktorer utanför den 
egna skolenheten som beskrivs ha betydelse för skolutvecklingsarbetet. 
Avslutningsvis sker en tolkning av skolutvecklingsarbetet utifrån begreppen 
målrationellt och kommunikativt handlande och dess teoretiska kontext. 
 
6.1 Övergripande mönster 
Vid ett av samtalen mellan skolledarna uttrycker sig en av dem på följande sätt 
om förändringsarbete: 
 

Jag tror nog att det är den allmänna surdegen, den som jag tycker mig märka att ni 
också har upplevt. Just det här [med] det traditionella mönstret gentemot nytänkande… 
Och många gånger kanske jag har haft visioner om att förändra sättet att arbeta och se 
på elevernas helhet i arbetslaget… Om hur vi skall arbeta. Och samtidigt kanske vi har 
tagit beslut om det. Men det fortsätter som vanligt i alla fall. Och då är det antagligen så 
att jag inte fattar hur de tänker utan det fortsätter som tidigare. Det blir ingen 
förändring. Det blir ingen skolutveckling. Vad är det jag inte förstår? Det är många 
gånger traditionalisterna som bromsar. Det jag pratar om nu är de högre åldrarna. 

    
Skolledaren försöker förstå vad det är som gör att hennes tankar om utveckling 
inte förverkligas i vardagsarbetet på skolan. Det handlar om en surdeg av 
tradition samtidig med nytänkande som är svår att förstå och hantera.  
Citatet ovan klargör i vid mening vad detta kapitel kommer att handla om. 
Skolarbetet och dess villkor beskrivs utifrån två helhetsbilder – tradition och 
förnyelse (eller som ovan i citatet; ”nytänkande”) – och som kan belysas tydligast 
när grundskolans senare åldrar behandlas av skolledarna.1   
 
På ett mer översiktligt plan beskrivs en förändring där förnyelse uppstår ur 
tradition och växer sig starkare över tid. Det handlar om en successiv 
förändring som är beroende av styrkan i incitament att lämna tradition bakom 
sig. Traditionell undervisning beskrivs som ett ensamarbete. När detta fungerar 
väl finns få incitament att förändra. När undervisningen inte fungerar skapas 
emellertid ett ökat behov av pedagogiskt samarbete mellan lärarna som en viktig 
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del i vad som kännetecknar förnyelse. Men vad är det då som inte fungerar i 
den traditionella undervisningen och som skapar incitament för förnyelse? 
 
6.1.1 Problem som grund för skolutveckling 
Den huvudsakliga grunden till ifrågasättandet av tradition tycks ligga i de 
problem som den upplevs orsaka. Samtidigt står tradition för något som är 
invant och begripligt. Traditionen i form av vardagens rutiner ger en känsla av 
trygghet i arbetet som ofta saknas i ett förnyelseinriktat arbete. Detta är en 
viktig förklaring till att en förändring från tradition till förnyelse sker successivt 
trots de problem som tradition upplevs orsaka. Ett centralt problem som lyfts 
fram av skolledarna är den traditionella skolans anonymisering av eleverna.  
 
Som grund för anonymiseringen beskrivs en ämnesbunden 
förmedlingspedagogik där läraren tar ansvaret för undervisningens innehåll och 
form. Detta anges föra med sig en relativt snäv uppfattning om vad som är 
viktigt för eleverna att lära sig. Undervisningen sker mot eleverna som kollektiv 
där de enskildas uppvisande av vad hon/han kan av en redan klarlagd pensum 
för ämnet står i förgrunden. Utanför detta är eleverna till stora delar anonyma 
och pedagogiskt ointressanta för läraren. När sedan organisationen kring den 
ensamarbetande läraren medför att elever springer från lektion till lektion i en 
för ”stor” skola blir relationen mellan lärare och elever än mer anonym. 
Anonymiteten snävar inte bara in vad som är pedagogiskt relevant. Enligt 
skolledarna bidrar den också till otrygghet och kränkningar.  
 
Det finns ingen elev som gynnas av anonymiteten, menar skolledarna. En del 
elever har svårt att se meningsfullheten i undervisningen och riskerar att lämna 
skolan med ofullständiga betyg och ett sviktande självförtroende. Andra elever 
förmår finna kraft i att fokusera prov och når också bra resultat. Genom att 
lista ut vad som är viktigt inför provet och sortera bort oviktigheter lyckas de få 
bra betyg. Skolledarna menar dock att detta sker på bekostnad av tillägnelsen av 
mer bestående och djupa kunskaper. De elever som i huvudsak möter en 
undervisning präglad av förnyelse har större möjligheter att tillägna sig det 
senare. Däremot ställs de ofta inför större pedagogiska krav. De riskerar då få 
sämre betyg än vissa elever inom den mer snäva pedagogiska fokuseringen trots 
att skolledarna bedömer att de förra lär sig bättre. Min bedömning är att 
skolledarna är eniga i att alla elever i förlängningen missgynnas pedagogiskt av 
den traditionella undervisningens anonymisering. En av skolledarna ger följande 
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beskrivning om hur den missgynnar de elever som inte förmår att finna kraft i 
den: 

[J]ag tror att vi lever i en falsk illusion av att när vi har lektion med kollektivet då får alla 
fyrtio minuter. Jag skulle vilja påstå att en del […] fick egentligen inte en minut när du 
jobbar mot kollektivet. Därför att allting gick över huvudet på dom. Dom satt och 
tänkte på vad dom såg på tv igår eller senaste tv-spelet eller…  

 
En annan skolledare är inne på samma spår och pekar samtidigt på behovet av 
förändring:  
 

För de elever som inte har så lätt att läsa är ju detta systemet [den traditionella 
undervisningen, min anmärkning] en fullständig pina att ta sig igenom. För dom 
eleverna kan det istället vara ett lyft att få möjlighet till andra inlärningsstilar. 

 
När dessa elever får möta en undervisning präglad av förnyelse har skolledaren 
följande tankar om vad detta betyder för dem: 
 

Jag vill ändå tro, eller jag tror att eleverna som arbetar på det här nyare sättet faktiskt är 
mer motiverade. Dom är intresserade, dom är… […] [M]an [tog] hand om elever och 
jobbade med helheten [och] jag är övertygad om att några av de killarna som gick i detta 
arbetslaget hade aldrig gått i skolan annars. Dom behövde mycket struktur också med 
ganska fasta ramar men ändå på ett sätt som i övrigt… i övrigt i den helheten dom... 
dom hade nog varit korridorvandrare om de inte hade gått där och jag vill tro att det 
inte bara är det att hålla dom kvar utan det handlar också faktiskt om vad de har att 
komma med själva också.  

 
I citatet antyds ett visst sätt att se på motivation. Det handlar om skillnader i 
betoning på två olika typer av motivation i undervisningen beroende av om den 
är traditionell eller förnyelseinriktad. En annan skolledare uttrycker detta så här: 
 

Det finns ju ett inre och ett yttre tvång. Det yttre tvånget kan bestå av betyg men den 
delen blir inte så bestående som den av att från nyfikenhet vilja lära sig någonting. 

 
I den undervisning som präglas av förnyelse beskrivs fokus ligga på inre 
motivation medan yttre motivation ledsagar traditionell undervisning. Att det är 
det senare som fokuseras av de elever som lyckas i den traditionella 
undervisningen blir tydligt när en av skolledarna beskriver vad han ser som en 
ohelig allians mellan lärare och vissa elever i den traditionella undervisningen: 
 

[N]ågonstans så är det ju många som väldigt tacksamt utnyttjar den oheliga alliansen 
mellan det konservativa arbetslaget och det förutsägbara att jaha jag skiter i lusten att 
lära bara jag får bra betyg för dom har jag ju med mig hela livet va. 
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Dessa elever beskrivs som strategiskt resultatorienterade och smarta nog att lära 
sig den traditionella undervisningskoden. I relation till de elever som möter 
nytänkande i undervisningen beskrivs de ha fördelar i betygssättningen men 
samtidigt nackdelar i vad de får ut av tiden i skolan. En skolledare sammanfattar 
detta så här när måluppfyllelse och betyg diskuteras: 
 

Man kan tala om måluppfyllelse på olika sätt. När man talar om betyg va. Vad som 
riskerar att bli tokigt… Det finns ju smarta elever som lär sig koden: – Läser jag på de 
här sidorna och kan dom utantill så får jag bra betyg. Det finns andra elever som ställs 
inför betydligt mer utarbetade krav och får betyg därefter. De elever som lärt sig koden 
de är bra läsare så att säga och de får höga betyg. Men de är inte säkert att de har 
kvalitativt bättre kunskap när de startar sina gymnasiestudier än dom andra har. De kan 
ha bättre betyg men kvaliteten är inte säkert att den är bättre. 

 
Nedslagen i materialet från skolledarna ovan är illustreringar som sammantaget 
visar den enighet som råder mellan skolledarna om att alla elever missgynnas av 
den traditionella undervisningens anonymisering. De elever som möter 
förnyelse i skolledarnas skolor möter också mer nyanserade pedagogiska 
möjligheter och den orättvisa som beskrivs ligga i att vissa elever har en enklare 
väg till bättre betyg anges försvinna om undervisningen som helhet präglas av 
förnyelse. Med förnyelse följer ett annat pedagogiskt förhållningssätt tydligt 
skilt från tradition och skolledarna försöker verka för förnyelsens växande. Men 
det kan vara olika svårt att bryta traditionens kraft. 
 
När varken elever eller föräldrar har anledning att ifrågasätta traditionen i 
skolan och när inte heller lärarna finner detta angeläget får skolledaren problem 
om han eller hon vill arbeta för en mer omfattande förnyelse. Förnyelse på en 
skola där ensamarbetet utgör norm visar sig, utifrån skolledarnas resonemang, 
gå via skolledarna. Av samtalen och intervjuerna framgår att lärarna välkomnar 
skolledare som pedagogisk samtalspartner. De är öppna för förändringar så 
länge som det handlar om den egna undervisningen. Öppningar för mer 
gemensamt grundat lärararbete är dock svåra att förverkliga på en skola där bra 
resultat åstadkoms inom den traditionella ramen. Vid en av intervjuerna när 
detta diskuteras sägs följande: 
 

Det handlar ju mycket om att medvetandegöra för [lärarna] vilka antaganden som ligger 
bakom hur det kommer sig att jag [syftar på läraren, min anmärkning] väljer att göra på 
det här sättet va. När man väl vet vad det är som skall göras. Den diskussionen hamnar 
tyvärr ofta i skymundan genom att det andra tar så stor plats i diskussionen på ett 
högstadium. Och vi lyckas ju väldigt bra här betygsmässigt och då blir verksamhets- 
och undervisningsprocesser mindre intressanta. Varför skall man fundera över det när 
resultaten redan är bra? 
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Bakom ointresset för verksamhets- och undervisningsprocesser som skulle 
kunna öppna för ett mer kollektivt lärararbete skymtar en önskan om att få råda 
över det egna arbetet: 
 

Jag vill bara komplettera med en sak som jag tycker fallit bort lite sedan du och jag 
talade om det här [syftar på den andra skolledaren på skolan, min anmärkning]. Du lyfte 
fram mycket tydligare den tid som inte är undervisningstid. Att den egna tiden betraktas 
just som den egna tiden och den tillhör mig först och främst och inte kollektivet. Jag 
skall använda den för mitt personliga arbete för att då har jag mindre att göra när jag 
kommer hem. 

 
Förnyelse handlar enligt skolledarna om att ifrågasätta traditionella 
föreställningar, dess kultur och dess strukturer. Skolarbetet ställs inför idéer om 
en ny skepnad. I dessa idéer ligger en annan syn på det pedagogiska arbetet så 
som beskrivits ovan. En sammanfattning om vad som träder fram som 
förnyelsens huvuddrag utifrån skolledarnas sätt att resonera om detta kan 
beskrivas enligt följande: 
 

• Helheten i elevens lärande och utveckling ställs i centrum utifrån att 
elevens aktiva delaktighet och ansvarstagande betonas 

• Skolan är en plats för lärande och utveckling som når utöver varje 
enskild lärares klassrumsarbete och enskilda planering av detta arbete 

• Lärararbetet beskrivs som ett gemensamt arbete med tonvikt på den 
pedagogiska kompetensen framför ämneskompetensen  

• Lärarna förhåller sig till uppdragsgivarnas uppdrag som ett för lärarna 
gemensamt uppdrag som når utöver kursplaner och betygskriterier 
genom att betona läroplanens innehåll och hur kursplaner och 
betygskriterier kan förstås i förhållande till detta 

• Skolan förstås som målstyrd utifrån varje elevs förutsättningar, behov, 
intressen och framtidsförväntningar.  

 
I avsnitten nedan skall jag belysa likheter och skillnader i hur skolledarna 
beskriver och förstår relationen mellan tradition och förnyelse och jag börjar 
med att fokusera situationen för eleverna.  
 
6.2 Elevsituationen 
När skolledare talar om sin skolvardag och skolutveckling beskriver de såväl 
innehållet i och inriktningen av skolutvecklingen som skolutvecklingsprocessen 
dvs. hur önskade förändringar är tänkta att ske. Vad avser elevernas situation 
framträder en innehållslig aspekt som handlar om vilka kunskaper, kompetenser 
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och beredskaper man ser som väsentliga för eleverna att utveckla samt om hur 
deras lärmiljö kan behöva utformas för att lyckas med detta.  
 
6.2.1 Vad vill man uppnå? 
Intrycket som skolledarna ger om det pedagogiska förnyelsearbetet är bidra till 
att eleverna utvecklar sin orienteringsförmåga i en komplex och sammansatt 
verklighet. Eleverna skall utveckla förmågan att ta ansvar på olika plan så att de 
i framtiden kan ta ansvar för sina handlingar i relation till andra: 
 

[Eleverna] skall kunna känna empati för andra, att solidaritet är viktigt, förutom detta 
med att vara självständig och kunna ifrågasätta, men just detta att ha en social 
kompetens, att kunna fungera med andra människor, kunna lyssna på andra. Det är 
viktigt. 

 
Och här står förnyelse för ett nytt sätt att tänka i relation till uppdraget där 
betygskriterier och kursplaner är underordnat läroplaner och de mer 
övergripande mål som klargörs här. Att eleverna når godkänt förutses bli en 
bieffekt: 
 

Observatör: Jag har en klargörande fråga. Du säger att eleverna skall nå målen som en 
biprodukt, menar du då godkäntmålen?  
 
Skolledare: Ja. 
 
Observatör: Så det är en utav de här tre delarna som du var inne på då?  
 
Skolledare: Ja.  
 
Observatör: Och när du säger biprodukt, hur tänker du då?  
 
Skolledare: Det är att eleverna skall få mer ansvar och inflytande. Och som jag känner att 
har man ansvar och inflytande då är man mer delaktig och då vill man också lägga ner 
mer arbete och då skall man också kunna lägga ner mer arbete på skolan och därigenom 
nå godkäntmålen.  

 
Vid ett annat samtal görs ytterligare ett klargörande i frågan: 
 

Dom resonemangen som Skolledare A [min omskrivning] sa, att vad är väsentligheterna, 
ja det är ju detta med att dugliga, harmoniska, demokratiska, alla dom där sakerna är ju 
överordnat de andra att ha dom diskussionerna.  

 
De andra skolledarna delar detta sätt att se på uppdraget. Uppdraget innebär 
fokus på elevens helhet i skolan, hennes intresse, nyfikenhet, initiativförmåga, 
behov, förutsättningar och förväntningar, empati, solidaritet och tolerans för 
andra osv. Med detta i fokus kommer också fler elever att bli godkända. 
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Det har tidigare framgått av skolledarnas sätt att resonera att elever som 
fokuserar på resultat bidrar till upprätthållandet av traditionell undervisning. De 
”smarta” eleverna som lär sig skolkoden beskrivs vara gynnade av att läraren 
bedriver en traditionell undervisning. Det är läraren som tar ansvar för att 
tydliggöra vad som är viktig kunskap inom sitt ämne och eleven godtar detta 
eftersom han eller hon besitter förmågan att sortera ut och minnas det som ger 
bra resultat på proven. Drivkraften ligger mer i att få bra betyg än att lära sig 
något för det är intressant i sig. Detta anses lägga en grund för sämre kunskaper 
än om man i första hand lär sig för att förstå. Det är detta som kontrasteras när 
skolledarna ger en bild av vad som eftersträvas som önskvärt att arbeta för i en 
undervisning som präglas av förnyelse. 
 
6.2.2 Utformningen av elevernas lär- och utvecklingsmiljö 
En viktig del i skolledarnas resonemang om elevernas lär- och utvecklingsmiljö 
handlar om meningsskapande helheter.  
 
Meningsskapande helheter: Skolutvecklingsarbetet riktar in sig på att göra 
undervisningen meningsfull och intressant för eleverna så att de kan utvecklas 
på flera plan. Helhet och sammanhang vägleder pedagogiken och tar sig uttryck 
i undersökande teman och projektarbeten där lärarna handleder och eleverna 
aktivt söker och bildar kunskap, tar ställning och tar ansvar. Ämneskunskaper 
blir inte mindre viktiga i denna pedagogik men vilar på en annat pedagogiskt 
förhållningssätt där ämneskompetensen blir en del av en mer nyanserad 
kompetens.  
 
Trygghet och delaktighet: En annan viktig del i att lägga en grund för en 
helhetsinriktad undervisning handlar om trygghet och delaktighet. Skolledarna 
beskriver en inramning för eleverna som syftar till starkare relationer och ökad 
trygghet. Elever som möter förnyelse i skolan har en särskilt så kallad ”hemvist” 
i skolan. Här samlas en mindre grupp elever av det totala antalet elever, 
vanligtvis sextio till åttio stycken och ingången är att bryta den traditionella 
skolans anonymitet: 
 

Jag har jobbat länge som lärare och sedan som skolledare på en traditionell 
högstadieskola. Det pågick en lång diskussion om att den här högstadieskolan gav en 
ganska stor anonymitet i alla fall hos oss va. Eleverna sprang omkring till lektionssalar 
från ämnessalar och så vidare. Vi var helt enkelt för stora och därför tyckte vi att vi 
skulle införa arbetslag för att snäva in och få ett mindre antal elever som har så få lärare 
som möjligt. 
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När skolan upplevs som stor och anonymitetsskapande skapas också otrygghet. 
Det handlar inte endast om att vissa elever inte klarar av skolan på grund av 
anonymiteten utan också om en otrygghet som ger bränsle åt kränkande 
behandling. För en skolledare är detta ett starkt vägande skäl till att snäva in och 
få ett mindre antal elever som har så få lärare som möjligt. Det utgör grunden 
för att bygga bra relationer mellan elever och lärare: 
 

Enligt mitt synsätt så är grunden för att bedriva en bra skolverksamhet att man bygger 
upp bra relationer mellan elever och lärare. Får man bra relationer så kan man börja 
med utbildning. Det visade sig att vi hade ett trettiotal mobbningsfall som upptäcktes 
under första året efter vi hade infört mentorskap. Sedan har vi vidgat detta så att vi har 
kamratstöd för eleverna och en anti-mobbningsgrupp. Så mobbning förekommer 
fortfarande då och då men vi får reda på det tidigare, om inte av den mobbade eleven, 
så av en kompis som berättar för mentorn och så vidare. Så vi har det hela tiden under 
kontroll. Likadant är det med skolkning. Detta sjönk drastiskt för att nu kontrollerar 
mentorn varje dag. Om de ringt och sjukanmält sig kontrolleras detta. Har de inte 
sjukanmält sig ringer man föräldrarna. På det sättet har vi jagat hit dom. 

 
Trygghet och delaktighet som utvecklingsbefrämjande: En hemvist med 
ett mindre antal lärare i ett arbetslag som ansvarar för en mindre grupp elever 
där lärarna också fungerar som mentorer för elever i gruppen ses som ett sätt 
att komma åt den traditionella skolans anonymitet. Några uttryck om vad detta 
kan innebära ser ut så här: 
 

Skolledare A: Vi har också lärt oss att vi skall bedöma processen och inte produkten och 
då kommer ansvar, kreativitet, reflektion, kunskapandet. Detta går inte att bedöma 
utifrån en produktfokus utan då har vi diskuterat hur olika lärarkategorier kan gå in i 
processen och lära sig ett bättre bedömningssätt. […] 
 
Skolledare B: Ett lyckat projekt och ett tema är ett tema som man lärt sig av. Tänkt 
resultat av projektet behöver inte alltid uppnås. Det är det viktiga. Det kan gå åt skogen 
men jag har ändå lärt mig mycket.  
 
Intervjuare: Vad ser ni för fördel med att detta tydliggörs för exempelvis eleven? Vad är 
poängen med att tydliggöra lärprocessen?  
 
Skolledare B: Att våga lyckas och misslyckas och därigenom lyckas på sikt. Skolans 
huvuduppgift handlar om att lära och inte kontrollera. Det är en fokusförskjutning som 
måste göras för kontrollerar vi för mycket och slår ned på det som är negativt hämmas 
eleverna. Fokuserar vi processen och tydliggör lärandet så ges bättre möjligheter att lära 
nytt.  

 
En annan skolledare säger så här: 
 

Den slutsats vi har dragit är att vi är på rätt väg när vi bygger grunden för skolan genom 
att arbeta för bra relationer med eleverna och vi får detta genom öppenhet, delaktighet, 
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inflytande och att man är klar i relationerna med varandra. Och utifrån detta kan man 
bedriva undervisningen tillsammans, diskutera och gå igenom läroplanens mål. 

 
Lärande framställs som bundet till elevens tillit till sin egen förmåga och att på 
olika sätt stödja detta så att tilliten växer och på så vis också förmågan. Trygghet 
och bra relationer lyfts fram som bas. Sedan handlar det om fokus på processen 
i lärandet, om utmaningar, intresse och kreativitet, att våga misslyckas för att 
lyckas och att fokusera läroplanens mål i det pedagogiska arbetet.  
 
Ämnesövergripande arbete och ämnesfördjupningar: Ytterligare viktiga 
delar i att fokusera elevernas situation i utformningen av skolutvecklingsarbetet 
handlar om det ämnesövergripande arbetet och ämnesfördjupningar. Till en 
början har skolledaren stött på motstånd från de smala ämneslärarna när man 
försökt åstadkomma mer tid till ämnesövergripande arbete och 
ämnesfördjupningar. Men efter ett tag har de varit beredda att släppa tid för de 
har blivit mer involverade i vad som sker på den gemensamma tiden. Genom 
att fokusera omfördelning av tiden på detta sätt tycks man således ha inkluderat 
de ”smala” ämnena pedagogiskt i förnyelsearbetet: 
 

Skolledare A: Är alla lärare i arbetslagen ämnesföreträdda i projekten? Försöker man 
bredda? För jag har erfarenheter att man i ett av våra arbetslag väljer ganska smala 
områden där NO-lärare är ganska dominanta och de andra känner sig som outsiders. Så 
min fråga är hur man väljer och får ett gemensamt engagemang?  
 
Skolledare B: Alla kan ju inte bli engagerade i alla projekt, men alla måste ju veta om vad 
som händer och så vidare. Vi har ett nu som heter att bygga bo där man från början 
jobbade i hemkunskap tillsammans med SO-lärare. Sedan har det kommit in mattelärare 
och tekniklärare, bildlärare. Man bygger upp en modell och man målar och grejar så att 
det är en gruppering och sedan så är det ett annat om efterkrigstiden efter andra 
världskriget där SO har sin del, musiken har sin, och språken sin del och “livets 
utveckling” där SO, NO och bild… svenska finns med, “Kärleken” där har vitt 
sammelsurium… allt i från sex och samlevnad till svenskan och skriva dikter. 

 
När det gäller fördjupningar beskrivs detta ske vid så kallade stugtider där 
företrädare för olika ämnen i arbetslagen, inklusive de smala ämnena finns 
närvarande och där eleverna i samråd med sina mentorer och med föräldrar 
kommer överens om vad man skall ägna sig åt vid ämnesfördjupningarna. 
Skolledarna ger uttryck för att detta kan handla om att både ägna tid åt ämnen 
som man har svårt för och åt ämnen som man har fallenhet för eller tycker är 
extra intressanta.  
 
Måluppfyllelse och individuella utvecklingsplaner: Måluppfyllelse och 
individuella utvecklingsplaner diskuteras också. Bland annat beskrivs 
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medvetenheten om måluppfyllelse i termer av resultatfokus ha ökat. I detta 
sammanhang syns uttalanden om ett behov av tydligare dokumentation, 
uppföljning och utvärdering, på såväl individnivå, arbetslagsnivå och skolnivå. 
Något som alla skolledarna tar upp som en önskvärd förändring är ett beslut 
om individuella utvecklingsplaner, vilket bland annat följande uttalanden från 
två olika skolledare visar: 
 

En annan sak som också är på tapeten är att utveckla elevernas egna studieplaner. Så att 
de verkligen kan jobba på egen hand och när de kommer till studiepasset så skall de 
alltid ha med sig sitt arbetsmaterial.  
 
Jag tror alltså att vi måste hitta ett system där dom individuella utvecklingsplanerna för 
eleverna kan bli på ett sådant sätt så att det inte bara blir en pappersprodukt. Utan att 
man ser det här som ett sätt… för verkligen då att det skall bli optimalt för Pelle.  

 
Och här syns också hur denna tanke lever starkt hos en skolledare med ansvar 
för de lägre åldrarna när denne talar med en skolledare i de högre åldrarna om 
att införa individuella utvecklingsplaner (nedan studieplaner) i skolan: 
 

I en målstyrd skola med så mycket tid för detta så tror jag också det. Om ni lyckas ha 
kvar det här med nio tio elever hos varje mentor tror jag att det är fullt genomförbart 
med att varje elev har en egen studieplan med sina egna mål.  

  
Med individuella utvecklingsplaner ser skolledarna en möjlighet till 
synliggörande av varje enskild elevs lärande och utveckling som grund för 
vidare lärande och utveckling. I den meningen välkomnar man ett statligt beslut 
som innebär att det blir obligatorisk att arbeta med individuella 
utvecklingsplaner. 
 
6.3 Lärarsituationen 
När skolledarna beskriver skolutvecklingsprocessen och relationen mellan 
tradition och förnyelse talar de också om vilka kompetenser, föreställningar, 
förhållningssätt som lärare behöver ha för att kunna förverkliga den önskade 
förändringen av elevernas lärmiljö samt hur man kan bidra till att utveckla detta 
hos lärarna.  
 
6.3.1 Förändringar i innehållet på lärarnivån 
Det har redan framkommit att istället för att fokusera ämnenas kursplaner och 
betygskriterier fokuseras läroplanen när lärare möter det statliga uppdraget i ett 
förnyelseinriktat arbete. En skolledare resonerar så här om detta: 
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Jag tror att det handlar mycket om att få igång en dialog i personalgruppen och 
framförallt att börja i att läsa styrdokumenten där det gäller att läsa läroplanen och se 
vad det står i läroplanen och sedan tala om att kursplanerna faktiskt är skrivna utifrån 
läroplanen och kursplanerna inte är överordnade läroplanen. Det är den första delen. 
Därför att då tror jag att man har lite svårare att säga det som man säger. De 
övergripande målen i läroplanen är viktiga och även portalparagrafen i skollagen med 
demokratiska medborgare. Den är ju verkligen viktig att lyfta fram. Och om man får 
igång den debatten så tonar man åtminstone ner den här delen [om en föreställning om 
lärararbetet reducerat till det egna ämnet och en syn på eleven reducerat till vad eleven 
lär sig i ämnet, min anmärkning].  

 
I förnyelse ligger således att inte i första hand göra eleven synlig så som elev i 
svenska, engelska och matematik osv. I fokus står helheten för eleven i skolan. 
Med en sådan ingång fördjupas också idéer om gemensamma utgångspunkter 
för stöd i elevens lärande och utveckling, enligt skolledarna. Att vara lärare som 
bärare av förnyelse vilar på en uppfattning om ett gemensamt uppdrag att skapa 
innehåll och former i undervisningen som kan stödja och utmana eleverna i 
deras lärande och utveckling såväl i kognitiv som i personlig och social mening. 
Lärares olika ämneskompetens beskrivs i detta sammanhang som delar i denna 
helhet. 
 
Bakom denna idé finns traditionella föreställningar om relationen mellan lärare 
och elever. En skolledare menar att problematiken i grunden är en fråga…  
 

… om man ser eleven som helhet eller om man ser eleven som den skall vara duktig i 
matte. Så att det är inte frågan om ett självändamål egentligen utan det är ett 
välmenande också va. Man ser att jag vill ju, om jag då är mattelärare, att min elev skall 
komma långt i matte men då inriktar man sig på det så mycket så att man ser inte eleven 
som helhet. Man ser matteeleven istället för eleven som har en alkoholiserad pappa 
hemma. Som inte får frukost på morgonen och som för att klara matten ändå då måste 
göra massa andra saker och sedan skapa förutsättningar för matte va. 

 
En annan skolledare är inne på ett liknande spår: 
 

Och bara en sådan enkel grej som att titta på sig själv och säga att jag är lärare med 
inriktning mot biologi och kemi istället för att säga att jag är kemi- och biologilärare. 
Därför att är du kemi- och biologilärare då jobbar du med kemi och biologi och så… 
men däremot är jag lärare med inriktning då har jag alltså… då inser jag att det finns 
något mer i lärarprofessionen än bara att lära ut kemi och biologi va. Och det tycker jag 
att vi har kommit en bit på väg, men där finns ännu mer att ge va. Och att försöka titta 
på elevens hela situation.  

 
Det samma gäller för en tredje skolledare: 
 

[D]et tar tid att få ett nytt tänkande att sätta sig så att man kan se möjligheterna i det 
nya tänkandet. Man ser det som ett hot än så länge. Jag tror väl att det kan finnas vissa 
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öppningar att våga tänka annorlunda. Det handlar om att man lyfter sig och har ett 
helikopterperspektiv på hela verksamheten, och även kollegernas del av verksamheten, 
inte bara sin egen del. Och då kan man också se elevernas problematik i detta för det är 
ju eleverna som blir lidande. Så kan man se att om jag börjar arbeta på ett annat sätt så 
kommer mina elever att få det bättre som helhet så kan det öppnas möjligheter och jag 
tycker mig kunna uppfatta ett visst tänkande åt det här hållet.  

 
Vid olika tillfällen i intervjuerna och samtalen ger skolledarna olika 
beskrivningar om vad som kännetecknar ett traditionellt ensamarbete bland 
lärare. En skolledare säger så här: 
 

En del tänker att jag kör… det här i mitt ämne. Det här är mitt ämne och det här är jag 
duktig på och det här skall eleverna rätta sig efter för det här har jag bestämt att de skall 
göra. Det är den gamla modellen som jag själv har kört efter i många år. 

 
Skolledaren ovan har alltså erfarenheter av att själv vara lärare och att arbeta på 
ett traditionellt sätt där det är det egna ämnet som står i fokus och ligger till 
grund för undervisningen. En annan skolledare säger i sin tur så här: 
 

Där finns två stycken […] sätt att se på undervisningen. […] I den andra falangen är de 
mycket för tradition. Man använder sin SO bok. Man stryker under. Man gör frågor 
som är mycket plankade från läseboken va, och så vidare. Och sätter poäng och är för 
det systemet då.  

  
Av citatet framgår att det är läroboken i ämnet som läraren främst håller sig till i 
undervisningen. Undervisning sker vanligtvis var för sig i tydligt avgränsade 
ämnesspår isolerade från varandra: 
 

[V]arje lärare hade sina klasser. Och man hade just inget samarbete. Den som hade 
matte och fysik… Ja möjligen kunde han ha en viss form av samarbete med 
kemiläraren, men med svenskan och det… Det fanns ju inga kopplingar. Utan det var 
väldigt vertikalt.  

 
När förnyelsen växer sig starkare hos lärare resonerar de på ett annat sätt. De 
som står för en mer traditionell undervisning höjer sällan blicken över 
betygskriterier och kursplanen för det egna ämnet eftersom fokus ligger på 
förmedling av ämneskunskaper i det egna ämnet som eleverna förväntas tillägna 
sig och visa genom prov.  
 
6.3.2 Utformningen av lärarnas lär- och utvecklingsmiljö 
När skolledarna berör lärarnas del i skolarbetet sker detta med fokus på de så 
kallade arbetslagen. De lyfts fram som grunden för utvecklingen i skolan. När 
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andra delar berörs som också har betydelse för lärarnas del i skolarbetet är 
arbetslagstanken den samlande kärnan i sammanhanget.  
  
Arbetslagets centrala betydelse: Lärare från olika ämnen bildar ett arbetslag 
med ansvar för en elevgrupp inom vilket huvuddelen av undervisningen 
bedrivs. Det ämnesövergripande arbetslaget lyfts fram som navet för 
planeringen och utförandet av undervisningen. Vid slutintervjuerna hösten 2004 
märks arbetslagens centrala betydelse tydlig. Jag frågade vad skolledarna tyckte 
att de på skolorna kunde vara nöjda med att de åstadkommit de senaste åren 
och från tre olika skolor gavs följande svar: 
 

Jag tycker vi skall känna oss nöjda med arbetslagen. Att vi har arbetslag som jobbar 
väldigt tight runt ett antal elever då.  
 
Vi har fått fungerande arbetslag. I början hade vi… vi har fyra arbetslag. Och det var ett 
som var som spjutspets då. Men nu… Ja, de är ju fortfarande duktiga men det finns 
alltså fungerande, och bra fungerande… dom andra tre också.  
 
[D]et känns som vi… att vi håller på att vända kurs hela tiden så det är fler arbetslag 
som tänker friare tankar […]. Vi har ju som vi har berättat för dig ett arbetslag som har 
kommit långt i detta tänkande. 

 
Förutom att skolledarna betonar arbetslagets betydelse framhävs också att 
skolorna som helhet har ”fungerande” arbetslag. Samtliga arbetslag har öppnat 
upp för nya sätt att tänka om och agera i undervisningen som närmar sig 
förnyelsens huvuddrag även om vissa arbetslag ”nått längre” än andra. Det 
finns mer att göra, menar skolledarna unisont, men förutsättningarna för att 
man skall lyckas hantera olika situationer i skolans vardag har förbättrats tydligt 
genom att förnyelsen nu utgör ett mer framträdande förhållningssätt. Denna 
förändring har dock föregåtts av en långsam process bort från tradition och här 
syns både likheter och skillnader mellan skolledarnas skolor. 
 
Arbetslag som relationsskapande: Med en arbetslagsorganisering skapas 
närmare relationer mellan elever och lärare och härmed skapas också större 
tillit, tolerans och respekt men inte nödvändigtvis förnyelse med avseende på 
elevens lärande och utveckling. På dagordningen står sociala frågor och 
elevvårdsfrågor högt tillsammans med praktiska frågor medan frågor om 
lärande och undervisning undviks: 
 

[J]ag vill att många arbetslag skall lyfta sig från det rent praktiska och organisatoriska 
tänkandet. Att bara till exempel syssla med elevvård till att jobba med sådant som har 
med kunskap och lärande att göra tillsammans. Väldigt mycket av det gemensamma 
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arbetet rör sig om ganska mycket vardagliga praktiska ämnen som ligger utanför 
undervisningsområdet. Det behövs det också men det får inte bara bli det.  

 
Det framgår av intervjuerna och samtalen att införandet av arbetslag i den här 
meningen kunde gynna ett fortsatt traditionellt arbete. Om det uppstår problem 
med att bedriva undervisning traditionellt kan närmare relationer till eleverna 
vara en lösning att fortsätta bedriva traditionell undervisning. Hur detta kommer 
sig har två huvudförklaringar, enligt skolledare på en skola. I vissa traditionella 
arbetslag finns en outtalad enighet om hur undervisning skall gå till och vad det 
skall innehålla varpå frågor om detta ses som oproblematiska. I andra arbetslag 
finns det någon eller några i arbetslagen som ser till så att ”locket läggs på” i 
dessa frågor. Införandet av arbetslag på skolan i fråga handlade först om att få 
till konstellationer som kunde fungera kollegialt på ett bra sätt: 
 

Skolledare A: Jag funderar över när ni [arbetade med arbetslagsutveckling och] var 
tillsammans allihopa. Jag förstod aldrig vad som hände med dom som inte ville då? 
  
Skolledare B: Ja, där arbetade vi inte så mycket med pedagogiska frågor utan där arbetade 
vi mycket med hur ett arbetslag fungerar och så vidare: – Vem är jag och vilken är min 
roll i arbetslaget och så va.  

 
Den starka fokuseringen på detta arbete anges ha burit frukt. Hela skolan 
arbetade i och med detta utifrån samma organisatoriska förutsättningar i 
tämligen självstyrande arbetslag. Kulturen på skolan som helhet beskrivs som 
”familjär” där både lärare och elever är hjälpsamma och bryr sig om varandra 
såväl inom arbetslaget som utanför arbetslagen: 
 

Man talar om olika skolor: särboskolan. Då arbetar man inte alls ihop utan man arbetar 
själv. Det finns den professionella skolan där man arbetar tillsammans i laget. Man inser 
att laget kan åstadkomma mer än vad varje individ kan göra. Man ser det här med 
utveckling som en gemensam sak för alla. Och sedan har man det här med den 
familjära skolan. Jag skulle vilja kalla vår skola den familjära skolan. Där trivs man. Man 
hjälper varandra. Man är hyggliga. Men utvecklingen sker fortfarande för mycket en och 
en.  

 
Denna trivsel och familjära harmoni beskrivs upprätthålla en beslöjande låsning. 
För trots att man trivs och är hjälpsamma, att man ser eleverna och att eleverna 
känner sig sedda oavsett arbetslag, så sker detta i huvudsak endast inom ramen 
för den mer socialt relationsskapande och vårdande inriktningen av arbetet. I 
den meningen har förnyelsen nått spridning på hela skolan. Men här stannar 
likheterna med den grupp lärare som även står för förnyelse vad avser lärande 
och undervisning. Strukturella förändringar utifrån deras modell har inte i sig 
självt lyckats bryta den traditionella undervisningshegemonin inom de andra 
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arbetslagen. Man har skapat ett socialt trivsamt klimat som gör att eleverna även 
klarar av en mindre meningsskapande traditionell undervisning. 
 
Olika ingångar för framväxten av förnyelseinriktade arbetslag: Samtliga 
skolor har haft arbetslag som ansetts vara mer förnyelseinriktade än andra men 
deras roll har sett olika ut på olika skolor. På två skolor har man medvetet låtit 
några lärare gå före. På den ena skolan drevs förnyelsearbetet inledningsvis med 
extra stöd och resurser och åtskilt från övrig verksamhet. På den andra skolan 
gavs inga extra resurser och förnyelse gjordes mer synligt i förhållande till 
skolan i övrigt. På en tredje skolan inleddes förnyelsearbetet mer på bred front 
genom anslutning till ett större ”skolprojekt” tillsammans med andra skolor, 
även om det också här framkommer att vissa arbetslag tog steget bort från 
tradition mer tydligt än andra. Ser man till arbetets fortsättning, utifrån 
skolledarnas beskrivningar, kan man konstatera att varje skola rent 
organisatoriskt arbetade enligt det ämnesövergripande arbetslagets princip men 
att förändringar som mer uttalat kommit att leda till att huvuddragen i 
förnyelseperspektivet nått ökad betydelse i vardagsarbetet visar på skillnader.  
 
Så här uttrycker sig en av skolledarna om hur förnyelsearbetet startade på hans 
skola: 
 

Det startade som ett pedagogiskt försök för fem år sedan på skola X [kursiv, min 
omskrivning]. Nu talar jag om högstadiet sex till nio. Då startades ett pedagogiskt 
försök med en grupp lärare. Dom var handplockade. Dom fick också ganska mycket 
resurs och mycket var tillrättalagt för att i deras idéer ingick att man skulle jobba med 
ett begränsat antal elever och ganska få lärare i arbetslaget; fem, sex lärare. Det var 
ingenting som kom uppifrån utan detta var något som en grupp lärare hade kommit på 
själva: – Hur skall vi kunna jobba lite annorlunda i enlighet med läroplanens mål och 
andra styrdokument? Man poängterade rätt mycket med elevernas ansvar att man skulle 
lära eleverna att ta mer ansvar – att inte bara jobba med kunskapsmålen utan också få 
eleverna att lära sig ta ansvar på andra plan. Man lät eleverna jobba mycket med 
utvärdering, med reflektion kring vad man gjort. Man jobbade mycket för att eleverna 
skulle känna helheten i sitt arbete. Man arbetade mycket i ämnesövergripande tema för 
att se helheten. Man jobbade mycket med värdegrunden. Hade mycket kontakt med 
föräldrar, involverade föräldrar. Det var svårt ifrån början. Många föräldrar reagerade 
på deras pedagogiska idéer för det stämde inte särskilt väl överens med föräldrarnas syn 
på skolan. Men i alla fall så arbetade dom, utan att gå in på detalj, enligt mitt tycke på ett 
riktigt sätt, enligt dom tankar som finns i läroplanstexten. Sedan har vi infört den här 
arbetslagsmodellen stegvis. […] Men vi har fortfarande då arbetslag som inte jobbar på 
det här viset. De jobbar med förmedlande pedagogik. De jobbar inte särskilt mycket 
med elevernas ansvar. De lämnar inte över det till eleverna utan lärarna behåller 
ansvaret själva. Det är kvantiteten mer än kvaliteten som gäller om man säger så. Det 
här märks, om inte annat… och enligt läroplanen så stor det att man skall lära eleverna 
att ta eget ansvar för sitt lärande. Men jag vill inte säga att lärarna inte ger eleverna 
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ansvar. Det gör de ju också va. Men det är den traditionella pedagogiken som de i 
grund och botten använder. 

 
Här har alltså det förnyelseinriktade arbetslaget försetts med extra stöd och 
resurser, vilket i efterhand bedöms som ett misstag när skolledaren tar del av en 
annans skolledares beskrivning där man inte arbetat på detta sätt: 
 

Du förstår att då har du lyckats bättre än vad vi gjorde på skola X [min omskrivning] för 
vi började precis på samma sätt för sju åtta år sedan med det här som jag presenterade, 
kring det här med arbetslaget, och det var alltså ett gäng då handplockat och 
intresserade… Och de fick jädrigt bra med resurser också. Dels för det startade som ett 
pedagogiskt försök för att det skulle gå bra. Men där blev ju som sagt en… det var dom 
och vi…[…] Sedan skulle detta stegvis föras in i de andra arbetslagen också va och helt 
plötsligt fanns det inte lika mycket resurser längre. Där gjorde vi ett stort misstag i 
början.  

 
De andra skolledarna har liknande beskrivningar om att en viss grupp lärare 
visat på en särskild benägenhet att tänka och agera mer utifrån ett 
förnyelsemönster. I dessa beskrivningar framträder att bara för att en grupp 
lärare visat att ett annat sätt att tänka om och agera i och omkring 
undervisningen än tradition fungerar, innebär detta inte automatiskt att alla 
lärare följer i denna grupps fotspår. Utifrån skolledarnas perspektiv syns 
förhoppningar om att ett förnyelseinriktat arbetslag skulle dra med sig andra 
arbetslag med någon slags automatik. Detta har inte infriats.  
 
På en annan skola valde man att organisera arbetslagen på hela skolan med en 
starkare fokusering på undervisningen och elevens lärande. Några extra resurser 
gavs inte heller till den grupp lärare som tog steget från tradition till förnyelse 
tidigare än de andra lärarna: 
 

Skolledare A: Arbetslag infördes för fyra år sedan. Det var moget det fanns intresserade 
lärare. Vi åkte och tittade på andra skolor och tog intryck och sedan fick vi några som 
berättade om arbetslag och ett år hade vi en grupp lärare som arbetade så här för att se 
om det fungerade. Vi drog sedan igång över hela skolan. Lärarna fick skriva hur de ville 
jobba och vilken syn man hade på elever och allt det här och utifrån det grupperade jag 
lärarna så att det fanns en kärna i varje lag. Men det var det som styrde och det gjorde 
att en del arbetslag passade bra ihop och andra kanske inte hundraprocentigt.  
 
Skolledare B: Här har man inte fått några mer resurser än dom andra? 
 
Skolledare A: Nej.  

 
Detta sätt att agera verkar ha tonat ned en uppfattning på skolan om att 
förtruppen betraktades som ett ”A-lag” och resterande lag som ”B-lag” utan 
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ömsesidigt utbyte, vilket kan ha inneburit att man redan vid ett inledningsskede 
skapat mer jordmån för spridning av idéer mellan arbetslagen. Vid slutintervjun 
med skolledaren i fråga framstår inte endast arbetet i arbetslagen fungera väl 
utan man har också åstadkommit ett mer kontinuerligt och fördjupat utbyte 
mellan arbetslagen: 
 

Vad som har blivit bra nu under den här tiden det är att arbetslagen lär sig av varandra. 
Om ett arbetslag har jobbat med ett arbetsområde som dom har känt att de här var bra, 
så delger man dom andra. Vi har bland annat tvärgrupper där man då… Där man 
resonerar om; – Vad har ni gjort för något, hur har det fungerat vad var bra? – Är det 
något man kunde ha förändrat? Och sedan har andra tagit över det här då och provat 
och provat ut sina modeller. För man vill… eller jag vill inte ha fyra skolor i en skola då. 
Utan jag vill ha en skola men att det finns lite olika modeller inom skolan att man gör 
lite olika saker. 

 
Vidare beskrivs förnyelsearbetet till stora delar bygga på en kombination av 
formella och informella möten på olika nivåer. Formellt har man lagt in 
arbetslagsträffar, träffar med ledarna för arbetslagen samt träffar där både lärare 
och elever tar upp olika ämnen och arbetar gemensamt kring dessa fast avskilt – 
lärare för sig och elever för sig. Skolledarna deltar vid dessa träffar som 
karaktäriseras av att de pedagogiska frågorna står högst på dagordningen. 
Praktiska frågor, elevvårdsärenden och frågor av mer social karaktär sköts till 
stora delar av arbetslagen själva i det dagliga arbetet: 
 

Intervjuare: När man tittar på den tiden som inte ligger innanför undervisning och det 
som ni har bestämt att ni skall vara tillsammans. Vet du på ett ungefär vad dom sysslar 
med där? Arbetar dom ensamma eller?  
 
Skolledare: Nej det är väldigt mycket elevvårdsärenden som avhandlas. Varje arbetslag 
har ju sitt arbetsrum där dom sitter och jobbar. Och då slipper man ju göra en massa 
konferenser därför att dom löser det inom arbetslagets ram.  

 
Arbetslag och dokumentation: En annan viktig del som skolledaren betonar 
som en styrka hos arbetslagen och som skiljer sig tydligt från det traditionella 
arbetet är att lärarna under de senaste åren blivit allt bättre på att dokumentera 
såväl elevernas utveckling som utvecklingen i arbetslagen. Man följer upp 
arbetet och utvärderar det som grund för det fortsatta arbetet på såväl elevnivå 
och arbetslagsnivå. Och skolledaren ansvarar för att detta även sker på skolnivå. 
Detta ger också ett underlag som beskriver att man ”är på rätt väg” i sitt 
förnyelsearbete. Elever känner att de har ett större inflytande, att de är mer 
delaktiga och att de tar mer ansvar. De görs klart att eleverna trivs med det nya 
sättet att arbeta. De är mer intresserade och känner sig mer motiverade. De tar 
ett större ansvar. Och fler når godkänt. Denna förändring har dock inte skett 
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från en dag till en annan utan successivt under en längre period, menar 
skolledaren. Det kräver nämligen kraftansträngningar att lämna det som är 
invant och tryggt och försöka etablera nya sätt att tänka kring undervisningen: 
 

Skolledare A: Alla säger att det är bra som det är nu och varför säger de så är de rädda 
för att tappa kontrollen att eleverna inte får tillräckligt.  
 
Skolledare B: Det kan det vara men jag tror att det rent allmänt kan kännas att alla 
förändringar är av ondo till en början. För att när vi införde arbetslagen och det fanns 
ett motstånd och ett år förlöpte var det många som sa varför har vi inte gjort det här 
förut. Det var ju jättebra. Jag tror att det är så här också man rycks upp och blir osäker. 

 
Det finns således en osäkerhetskänsla i varje steg från tradition till förnyelse 
samtidigt som lärarna ser att dessa steg är av stort värde, enlig skolledaren. Men 
över tid tycks det vara lättare att ta dessa steg. Skolledaren klargör att den egna 
dokumentationen av arbetet inom arbetslagen och vad man lärt av detta 
underlättat i förändringsarbetet. Man behöver inte hela tiden börja om från 
början vid varje nytt projekt osv., utan de kunskaper man har av detta arbete i 
förfluten tid ligger till grund för att framtida förändringar skall kunna ske mer 
”smärtfritt”. En viss inblick i detta klargörs i slutintervjun med skolledaren: 
 

Och det är nog det allra bästa (att skolan har fungerande arbetslag, min anmärkning) för 
att nu så har man ju mycket större samverkan, mer övergripande arbetsområden. Mer 
långsträckta, samtidigt som man kan gå ner på individnivå och dokumentera så att vi får 
en bättre helhet för eleverna när det gäller undervisningsdelen och en tryggare 
arbetssituation för lärarna för dom är inte ensamma och sedan genom dom här 
arbetslagen så kan man alltså kolla upp och följa upp dom enskilda eleverna på ett helt 
annat sätt än vad man kunde göra förut. Och det är det bästa med det.  

 
Rekrytering till arbetslagen: En annan viktig faktor för arbetslagens 
förnyelsearbete handlar om rekrytering. Skolledarna betonar vikten av och 
möjligheter med att kunna rekrytera ”rätt” till arbetslagen. Först behöver man 
se till så att arbetslagen vid nyanställning får rätt formell kompetens i termer av 
ämneskompetens. Sedan handlar det om att rekrytera rätt vad gäller 
personlighetsbunden kompetens. Här tänker skolledarna i liknande termer, 
vilket får representeras av följande meningsutbyte: 
 

Skolledare: Det är gynnsamt för oss när vi rekryterar. Vi får väldigt många att välja på då. 
Och då väljer vi ju ofta först från kompetensen formellt och då har vi många att välja 
på och då ser vi på vilken personlighet som kan fungera för att passa in i arbetslagen. Vi 
tänker att den skall arbeta i det arbetslaget. Vad är det för personlighet som krävs där? 
Vad är det för personkompetens?  
 
Intervjuare: Då har ni hört er för i arbetslaget vad de vill ha för personlighet också då 
eller?  
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Skolledare: Ja, det har vi ju väldigt god kunskap om. Ibland har vi mer kunskap än vad 
dom har för dom kanske vill ha någon som passar in och säger ja tack och vi kanske vill 
ha någon som är lite utmanande.  

 
Skolledaren berättar att arbetslagens egna bedömningar är viktiga i 
sammanhanget men lyfter, som citatet anger ovan, samtidigt fram att 
skolledaren har möjlighet att påverka här. Genom att rekrytera rätt kan man 
åstadkomma förändringar i arbetslagen som kanske inte skulle uppstå om 
arbetslagen egenhändigt rådde över denna fråga. Rekrytering är därmed ett av 
skolledarens viktiga styrinstrument. Ett skäl till att arbetslagen har kommit att 
fungera bättre och bättre över tid beskrivs ligga just i rekryteringsfrågan. 
 
Avtal och fackliga organisationer: Ytterligare en fråga som uppmärksammats 
är avtalsfrågor och relationen till facket. Här syns en viss dubbeltydighet vad 
avser relationen till facket. Bilden som lyfts fram är att företrädarna för facket 
mestadels är en utvecklingsbenägen kraft och kan vara till hjälp att överbrygga 
inre motsättningar kring förändringsarbetet. Men de är inte alltid närvarande 
och ibland kan de även vara mot de idéer som skolledarna vill få genomförda. 
Deras betydelse beskrivs som viktig men än mer viktigt är avtalet mellan 
kommunförbundet och lärarorganisationerna eftersom det kan användas för att 
legitimera argument för förändring: 
 

Men det är också så att vi har ett avtal där det står inskrivet om elevers rätt till 
demokrati och elevaktiva arbetssätt och arbetslag. Det handlar ju om skolutveckling. 
Det är inget man kan säga nej till.  

 
Skolledarna försöker använda avtalet som grund för att påvisa att 
undervisningsskyldigheten (usk) inte längre finns. Detta biter inte alltid som 
argument men samtidigt visar beskrivningar av arbetslagens inre arbete att 
frågor kring vad var och en gör och hur mycket man gör allt mer pockar på 
uppmärksamhet för att arbetet i arbetslagen skall fungera: 
 

Dom diskuterar men samtidigt kommer de klassiska argumenten som grundar sig på 
diskussionen om snitt usk istället för ryggleds usk och den delen. Och då diskuterar 
man att den och den har många fler elevmöten och hur påverkar det. Ni känner igen 
det. Vi har hört det förr och nu kommer det tillbaka en del. Men det som händer är att 
fler och fler börjar tala om fyrtio timmars arbetsvecka. För att se detta. Och vi har varit 
väldigt medvetna i denna diskussionen där vi säger att vi som skolledare inte kan gå in 
och skipa rättvisa i detta därför att vi har ingen aning om hur och när ni jobbar på er 
förtroendearbetstid. Hur mycket ni plockar med och att det faktiskt är så att vi har ett 
ackordsystem i detta genom att om det är någon som kan förlägga en del av sina grejer 
från förtroendearbetstid till skoltid så kan man ju ta mer ledigt när man kommer hem. 
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Och då skruvar de på sig och säger att de förstår ju att vi inte kan titta på detta och 
därför kan vi inte veta om en person som sitter lite mer i fikarummet är en person som 
har mindre att göra eller är det den personen som springer omkring som ett torrt skinn 
på skolan har den mest eller minst att göra. Den kanske inte gör en ända 
förtroendearbetstid hemma. Och då börjar fler och fler tänka om och fundera över om 
man inte borde totalreglera arbetstiden eftersom man arbetar tillsammans och skall 
kunna fördela uppgifter och ansvar på ett bra sätt.  

 
Forskningsresultat: Skolledarnas samtal visar att man använder resultat och 
teorier från forskningen för att försöka komma ur låsningar i 
förändringsarbetet. Forskning om organisation, grupputveckling, skolutveckling 
och pedagogik figurerar i samtalen och man reflekterar över dess innehåll i 
förhållande till problemen på den egna skolan. Tidigare har vi sett hur en 
skolledare resonerar kring olika typer av skolor och hur han upplever den egna 
skolan som familjär. Detta är ett exempel på hur forskning lyfts in som grund 
för en diskussion om hur förnyelsen kan stärkas. Nedan problematiserar en 
annan skolledare föreställningar om förnyelse och det faktiska agerande i 
undervisningen utifrån stöd i forskning. Forskning som ytterligare en faktor 
med vars hjälp man kan hantera skolarbetet har alltså sin del i samtalen. Främst 
gäller det i förhållande till skolledarna själva. De använder forskning för att 
begripa sig på sin verksamhet. När det gäller forskning som en spridd företeelse 
på skolorna för att ta sig an skolarbetet beskrivs den som mer begränsad. Detta 
syns i ett resonemang mellan skolledarna om olika kvaliteter i förståelse av sitt 
arbete och vad detta betyder för vilken typ av kompetensutveckling som lärare 
efterfrågar. Här relaterar man till forskning om motoroptimerare: 
 

Och sedan det här med att… Det är en sak när man säger så här… […]… 
Kompetensutvecklande, va. Dom som ser allra enklast på det dom tar varje del för sig. 
Dom är fångade i tankens fängsel. Dom kommer inte längre. Dom kan utveckla sitt 
arbete. Dom kommer inte längre… Så långt som den person som kan se optimera 
motorn utifrån kundens krav. 

 
Kursplanernas mål och betygskriterier: Skolledarna samtalar också om 
förnyelse som haft en mer begränsad inverkan på tradition vilket innebär att 
traditionella mönster fortfarande dominerar. Förnyelse sker mer enskilt bland 
lärarna och här har elevernas agerande haft betydelse. De har börjat ställa krav 
på lärarna att grunda innehållet i undervisningen på bestämmelser i det statliga 
uppdraget i form av mål i kursplaner och utformandet av betygskriterier: 
 

Det som har märkts här… att när den nya kursplanen kom… var att en del tog mycket 
mer allvarligt på det här med att låta eleverna vara med och bestämma vad man skall 
göra och hur man skall göra och så. Lärarna fick ett uppdrag nämligen, att varje vecka 
skulle varje pedagog ta upp ett mål och diskutera med eleverna så att man på ett läsår 
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skulle kunna ta sig igenom hela kursplanen. En del lärare gjorde detta väldigt noggrant. 
Och då har det blivit att: – Du, när vi har hemkunskap har vi talat om betygskriterierna 
för VG. – När får vi göra det för dig?  

 
Vissa lärare tar uppgiften mer på allvar än andra. Men genom eleverna får även 
lärare som tagit mindre allvarligt på uppgiften anledning att uppmärksamma 
kursplanernas mål. Skolledaren anger att eleverna har rätt att få veta vad som 
krävs för ett visst betyg, få tillfälle att lära sig detta och sedan visa det. På så vis 
kan inte ensamarbetet fortgå utan hänsyn till vad som står i kursplaner och 
nationellt fastställda betygskriterier. Att eleverna på grundval av detta ställer 
krav på en uppbrytning av undervisning som ett ensamarbete förefaller dock 
inte föreligga. Snarare tycks synliggörandet av uppdraget i undervisningen 
innebära en förstärkning av traditionella undervisningsmönster. Eleverna är 
intresserade av att få veta i klartext vad de skall kunna och genom att kräva av 
läraren att han motiverar innehållet i undervisningen i kursplaner och 
betygskriterier skapas mer handfasta kriterier för ämnesinnehållet. Vägen mot 
önskat betyg blir uttryckt och läraren försätts i en situation där det krävs mer av 
honom inför både vad som skall förmedlas i undervisningen och vad som skall 
bedömas. I den traditionella skolan innebar ensamarbetet ett i det närmaste 
oinskränkt inflytande för läraren över innehållet i undervisningen. Eleverna 
bidrar till en begränsad förnyelse genom att kräva förankring i kursplaner och 
betygskriterier. På så vis har det statliga uppdraget explicit betydelse för lärarens 
undervisning. Men detta förändrar varken elevernas fokus på resultat och betyg, 
eller en brytning av ensamarbetet som lärare så länge som eleverna når bra 
betyg och klarar sig bra på gymnasiet. De är strategiskt resultatorienterade med 
en lärarkår som snävar in undervisning till att handla om att förmedla 
ämneskunskaper men då också understödda av statligt utarbetade mål och 
kriterier. 
 
6.4 Skolledarnas betydelse för skolutvecklingsarbetet 
Skolledarna riktar främst in sig på skolans arbetslag i skolutvecklingsarbetet. 
Gemensamt är att se till så att arbetslagen äger den formella kompetensen för 
att kunna bedriva undervisning så mycket som möjligt inom arbetslagets ram. 
En annan likhet är att försöka arbeta för att varje arbetslag blir relativt 
självstyrande samtidigt som det ses som viktigt att det förekommer samverkan 
mellan arbetslagen. Högst på dagordningen står att stödja förnyelsens 
pedagogiska aspekter. Om detta talar samtliga skolledare där olika aspekter i 
ledarskapet lyfts fram. 
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6.4.1 Att betona helheten 
En skolledare talar om att hela tiden försöka se till så att de flesta besluten som 
inverkar på undervisningen tas i arbetslagen. Kärnan i skolledaruppdraget, enligt 
skolledaren, är att föra en dialog om och diskutera utvecklingsarbetet där alla är 
involverade. Men när det kommer till beslutsfattande om förändringar i 
undervisningen så skall det ske i samförstånd inom ramen för arbetslagen. 
Arbetslagen måste själva kunna hantera meningsskiljaktigheter för att beslut 
som fattas skall vara välgrundade och kompetensen i arbetslaget skall kunna 
nyttjas på ett bra sätt. Denna delegeringstanke sker utifrån en inramning att som 
skolledare försöka tydliggöra ”spelplanen” och dess gränser och endast fatta 
beslut i frågor när oklarhet råder om arbetslagens arbete håller sig inom 
spelplanen eller inte. I annat fall handlar skolledararbetet om att visa på 
möjligheter och uppmuntra idéer i linje med förnyelsens huvuddrag samt 
motivera betydelsen av inre problemlösning och konflikthantering.  
 
Av delegeringstanken följer att skolledningen inte går in och ”pekar med hela 
handen” om hur konflikter skall lösas i arbetslagen, vilket skapar en 
förändringströghet inom arbetslagen:  
 

Vi har på vår skola tittat på incitament för att få fungerande arbetslag att fungera fullt 
ut. Och vi tittar på en rad olika saker för att försöka skapa beslutsmöjligheter långt ut i 
organisationen, dvs. på arbetslagsnivå. Det vi brottas med är frågan hur vi löser detta på 
ett bra sätt. Kan arbetslagets gemensamma uppdraget lösas genom ansvars- och 
arbetsfördelning? Klarar lärare av att arbetsfördela? Och en underfundering till detta är 
effektivitet. Måluppfyllelse under tidsbegränsning. Därför att om man säger att 
arbetslaget skall göra någonting så tenderar det ibland till att alla vill vara med. Alla vill 
vara inbegripna i detta och då är första frågan. När skall vi få tid med detta?  

 
Skolledaren ifråga är inne på samma spår vid ett annat tillfälle: 
 

[D]et handlar väldigt mycket för mig om att få arbetslaget att bli ett lag där man drar 
nytta av varandra, där man utnyttjar arbetslaget till att vinna tid så att man kan lämna 
görande och komma över lite mer i reflekterande och utveckling. För jag tycker att man 
hela tiden hör det här problemet med arbetstidsbristen: – När skall vi hinna det… och 
andra saker här och jag tror aldrig att vi kommer att hamna i det läget där vi kommer att 
få en sådan situation, ekonomiskt igen så att vi liksom kan på det sättet anställa folk 
därför att anställer vi folk mer så att det blir en högre personaltäthet då kommer man 
att göra mer av det man redan gör idag utan jag tror att man måste få till ett annat sätt 
att se på det här.  

 
Samtidigt klargörs att det är nödvändigt att man inom varje arbetslag själva 
inser problemen och löser dem. Skolledningen kan vara samtalspartners men 
viljan till lösningar måste komma från arbetslagen. 
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Utifrån skolledarens sätt att resonera handlar det om att kunna göra 
prioriteringar inom arbetslagen om vilka frågor som kan skötas utan diskussion 
så att man skapar mer tid att hantera frågor där det krävs mer fördjupade 
resonemang. Till dessa senare frågor hör de pedagogiska frågorna knutet till 
förnyelse. Andra mer praktiska frågor kan hanteras utifrån ett 
effektivitetskriterium, menar skolledaren. Effektiv hantering av vissa frågor 
skapar således större utrymme för hantering av mer problematiska frågor som 
kräver gemensamma ansträngningar. Och här kan ledningen vara med i 
diskussionen men inte gå in i varje arbetslag och berätta mer exakt vad arbetet 
skall innebära:  
 

Arbetslaget måste börja fundera på vilka uppgifter det har och det skall vi försöka 
gemensamt att definiera ihop med personalen och det kommer säkert att bli olika 
synpunkter på detta men sedan är det alltså upp till arbetslaget att fundera över att: – 
Hur löser vi det här?  

 
I detta sätt att agera ser skolledaren framför sig en framtida förhoppning om att 
varje arbetslag öppet skall hantera arbetet i laget så att kompetensen i 
arbetslaget kan nyttjas på ett bra sätt:  
 

[J]ag tror att detta är en väldigt viktig del för att få arbetslagen att ta det fulla ansvaret 
och att klara av att lösa dom frågor som, där man liksom är oense, och oense tror jag 
man blir väldigt många gånger när det handlar om utveckling. […] Då finns det alltid 
vinnare och förlorare. Och då är det väldigt lätt att det blir ett bevakande alltså. Det kan 
bli bevakande runt tjänster. Det kan bli bevakande runt sin egen arbetssituation, en 
otrygghet som kommer till.  

 
Skolledaren ger uttryck för en konsekvent inställning i mötet med arbetslagen 
och menar att det måste få ta tid för att många frågor inom dem har sin grund i 
den tradition som varit svåra att tala öppet om. Det som tidigare varit en privat 
angelägenhet i form av egen planering av undervisningen och skolarbetet har 
successivt övergått till att bli en gemensam angelägenhet. I denna övergång har 
man varit tvungen att hantera konflikter internt, menar skolledaren. När jag 
träffar skolledaren i slutet av projektet beskrivs det inre arbetet fungera bättre i 
varje arbetslag. Arbetsbelastningen har blivit jämnare fördelat. Hanteringen av 
mer okontroversiella frågor har effektiviserats och de olika kompetenserna 
inom arbetslaget nyttjas bättre. Skolledaren berättar att arbetslagen är inne i en 
period där de testar nya vägar utifrån helheten för eleven där ett ökat 
elevinflytande framhävs. Detta arbete beskrivs som en kombination av 
orientering och rekognosering och tar sig bland annat uttryck så här: 
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Skolledare: Men jag tycker ändå på något sätt att det handlar hela tiden om att försöka ta 
ett steg ytterligare för oss för att se hur det bär. 
 
Intervjuare: Men är det teststeg liksom, för jag tänker så här. Varför tar man ett steg åt 
det hållet istället för åt det hållet? Hur tänker du där?  
 
Skolledare: Ja. Det är väl så att. Det är väl kanske inte riktigt så utan vi har ju ett mål 
någonstans och målet kan vara till exempel läroplanen. Det kan vara order uppifrån i 
systemet. Det kan vara någon idé som är kläckt i personal ledet. Som liksom ser att det 
här blir ett nytt mål. Och stegen som jag säger då det är liksom. För mig är orientering 
ofta en väldigt bra liknelse. Jag vet vart jag startar och jag vet vart jag skall gå i mål. Nu 
är det någon som har varit ute i förväg och satt kontroller på vägen. Så då kan vi 
komma överens om att vi skall hitta den kontrollen, men det finns många vägval fram 
tid. Och det kan alltså vara ett sett då. Men ibland kan det alltså vara att ta sig ifrån en 
plats till en annan plats utan att det finns kontroller på vägen och då gäller det verkligen 
att prova och fundera på… kanske gå lite före, titta och gå tillbaka och berätta. 

 
Att testa nya idéer och infallsvinklar i arbetslagen sker både med viss tydlighet 
kring vart man är på väg och med mindre tydliga förtecken utifrån en strävan 
att göra tydligt hur ”spelplanen” ser ut och att denna spelplan inom vars gränser 
testandet sker är viktig att diskutera gemensamt i skolan. 
 
6.4.2 Lyhördhet och närvaro  
En annan skolledare betonar betydelsen av att ha en bild tämligen klar för sig 
om vad man uppfattar som en bra skola och vad detta skall innebära i mer 
generella termer. Några drag i denna bild beskrivs vara följande:2 
 
Att arbeta med kunnande i skolan är beroende av en trygg miljö grundad i nära 
relationer mellan skolans medlemmar. Skolan skall utformas så att eleverna blir 
självständiga, visar tolerans och empati mot andra och äger goda kunskaper till 
gagn för en fortsatt utbildning där man tar ett stort ansvar för sitt lärande och 
sin utveckling. Detta skall understödjas genom en kontinuerlig process där 
elevernas inflytande och delaktighet ökar så att de kan ta ett ökat ansvar för sitt 
lärande och sin utveckling samt sin omgivning. Helhet i elevernas lärande skall 
lyftas fram och de skall nå tillräckliga ämneskunskaper för att klara gymnasiet. 
Detta skall ske genom att kombinera ett ämnesövergripande undervisning med 
undervisning innefattande ämnesfördjupningar där eleverna förutsättningar och 
behov fokuseras. Förutsättningen för att denna bild av skolans inriktning skall 
kunna understödjas på ett bra sätt är att lärarna i arbetslaget i sin tur tar ett stort 
ansvar för arbetet med och tillsammans med eleverna.  
 
Denna bild har skolledaren med sig in i en skola som varit av det traditionella 
slaget. Att få bilden att växa till något som de facto blir karaktäristiskt för skolan 
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som helhet har varit och är en ”mognadsprocess” över en lång tid, beskriver 
skolledaren. Man har stannat upp och låtit nya inslag i skolarbetet och dess 
villkor fått mogna i form av att delaktigheten kring det nya omfattat största 
delen av skolan innan man gått vidare. Det har funnits en del lärare som velat 
gå fortare fram men i det sammanhanget beskriver skolledaren sig själv som en 
hejdande faktor för att förändringarna skall slå väl ut på hela skolan. I andra 
lägen beskrivs lärarna överlag varit nöjda med vad som åstadkommits och velat 
stanna vid detta och då har skolledaren istället gjort ansträngningar att försöka 
övertyga lärarna om vikten av att ta ytterligare nya steg. 
 
Alla i arbetslagen beskrivs dock vara medvetna om vad skolledaren vill och det 
tycks som om de ändå är beredda att ta ytterligare steg i förnyelsearbetet. Det 
finns till och med vissa som är beredda att ta steget fullt ut direkt, men här 
backar skolledaren. Han menar att det är viktigt att alla är med i processen:  
 

Det jag tänker på är att man måste ju hela tiden vara väldigt lyhörd och avläsa 
omgivningen. Så inför det här läsåret som vi nu är i då sa jag det att nu tar vi en paus. 
Vi har hunnit med väldigt mycket i skolutveckling. Nu tar vi det här året och så 
stabiliserar vi verksamheten innan vi fortsätter mot vårt mål. Då var det några i 
skolutvecklingsgruppen som sa. […] – Istället för att vi tar en paus nu och sedan ökar 
på så tar vi allt på en gång. Då fick man tänka efter. Skall vi göra det? Ja, då vet vi att för 
många så kommer det att vara oöverstigligt från det lilla till det stora på en gång. Och 
då fick jag fatta beslutet att det är roligt att ni är med på det men vi ligger still ett år och 
så får vi gå vidare sen.  

 
Skolledaren pekar också på betydelsen av ett närvarande ledarskap. Likt vikten 
av att skapa personliga band mellan lärare och elever är det viktigt att också 
skapa detta mellan skolledare. När lärarna är trygga i sin relation till skolledaren 
kan man också arbeta med skolutveckling på samma sätt som man kan arbete 
med elevernas lärande. I detta relationsskapande är det viktigt att skapa ett 
förändringsklimat där lärarna känner att de vill förändra för att det leder till det 
bättre: 
 

Jag vill att en förändring skall komma inifrån att man känner att det är så här jag vill 
göra. […] Det måste komma så att man tycker att det är en bra sak och gärna att man 
tror att man själv kommit på det.  

 
Här ser vi alltså en likhet med skolledaren innan. Skolledaren har varit tydligt 
närvarande i förändringsarbetet varför också hans roll blivit framträdande. Han 
sammanfattar sin syn på sitt ledarskap så här: 
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Skolledare A: Jag har en ganska fri ledarroll där jag uppmuntrar lärarna att själva försöka 
att ge dem möjligheter att prova ut, att uppmuntra och inspirera dem, att ge dem den 
friheten. Det tror jag är väldigt viktigt. Jag kan alltså visa vägar och tala om åt vilket håll 
vi skall gå men att ge dem möjligheter att själv välja metoder och sätt att nå dit.   

          Intervjuare: Vad innebär ledarskapet i att följa upp denna frihet?  
 
Skolledare A: Vi måste ju ha ett förtroende för varandra så att vi har en öppenhet att 
kunna diskutera var och en hur det har gått och varför det har gått som det har gjort 
och dra lärdomar av det här, men alltså en öppenhet oss emellan och ett förtroende 
mellan oss och då är du inne på tilliten, alltså inte bara en tillit mellan elever och lärare 
utan mellan mig och lärarna, mellan mig och eleverna och mellan lärare och lärare. Att 
man tolererar varandra, att avvika, att det är öppet och högt i tak. Men att man har ett 
gemensamt mål i bakgrunden.  

 
6.4.3 Förståelsen av uppdraget 
På en annan skola har skolledarna först koncentrerat sig på att backa upp de 
lärare som ville prova ett mer förnyelseinriktat arbete och i övrigt låtit 
resterande skola arbeta efter invanda mönster. Detta skapade problem när 
skolledarna ville att det förnyelseinriktade arbetet skulle få spridning. Det räckte 
inte med strukturella förändringar. Skolledarna insåg att de måste ha en mer 
drivande roll visavi skolan som helhet. 
 
Till en början träffade skolledarna arbetslag som hållit fast vid mer traditionella 
undervisningsmönster och försökte nå överenskommelser om innehållsmässiga 
förändringar i pedagogisk riktning. Dock utmynnade inte överenskomna beslut 
i några tydligt synbara förändringar: 
 

De allra flesta är med på det [den fråga man samlats kring och beslutat om, min 
anmärkning]. Men sedan handlar det om hur pass lojal man är mot fattade beslut. Man 
kan sitta på ett möte och hålla med om allt som vi skall göra och sedan går man ut i 
verksamheten och gör något annat.  

 
Skolledarna i fråga ger uttryck för att de åtminstone själva uppfattat att beslut 
fattats ”enligt konstens alla regler” där berörda varit delaktiga och kunnat säga 
sitt och att man sedan ger sig ut för att vara överens för att efteråt inte följa 
besluten. Man skulle kunna säga att dessa skolledare, och även de andra, mer 
eller mindre ofta upplever att det saknas något i mötet kring utvecklingsarbetet 
som når utöver mer formella skolinterna demokratiska procedurer. Det tycks 
som om man talar förbi varandra, så att man faktiskt är överens på det sätt som 
var och en förstått det man i överenskommelse beslutat om. Problemet är att 
man förstår överenskommelsen olika och handlar därefter. Mer och mer börjar 
man tänka kring denna fråga: 
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… och jag känner att jag själv då har kommit att tänka på saker och ting... Hur man… 
hur människor ser verkligheten. Att verkligheten är olika. Verkligheten är inte den 
samma. Det har jag haft i och för sig i bakhuvudet tidigare. Nu har jag börjat tänka på 
det själv.  

 
Att tydliggöra vars och ens förståelse av sitt uppdrag och sitt arbete betonas 
som centralt för att få upp de pedagogiska frågorna högst upp på agendan på 
hela skolan.  
 
Skolledarna ger uttryck för ett simultant ledningsarbete där man arbetar 
samtidigt med strukturella och innehållsmässiga frågor, där skolledarna varit 
pådrivande och mer synliga när det gäller att sätta agendan för arbetet. I fokus 
står frågor om kunskapssyn, synen på eleverna och synen på värdegrunden. 
Dessa områden arbetar varje arbetslag med utifrån ett förståelsegrundat möte 
med skolledarna. Det ser olika ut i arbetslagen om vad de mer exakt berör inom 
dessa områden men det är ett synligt och gemensamt arbete där man klargör 
den egna processen kring arbetet och försöker lära av den.  
 
Skolledarnas initiativ har också inneburit att det börjar ske en spridning av idéer 
mellan arbetslagen. Första gången som den ena skolledaren samtalade med de 
andra skolledarna om det som han såg som det mer grundläggande problemet 
hösten 2003 uttryckte han sig så här efter en fråga från samtalsledaren: 
 

Samtalsledare: Om du skulle få önska nu då. Mirakelfrågan! I natt händer det som du vill 
skall hända. Hur skulle du vilja att det såg ut i morgon i din skola?  
 
Skolledare A: I morgon skulle jag önska att arbetslagen kunde sprida mer idéer till 
varandra än vad dom gör för att man har ett större... Jag tror att möjligen att det är en 
vinst i att man tar egna erfarenheter och delar med sig till andra. 

 
Detta har börjat ske på skolan och skolledarna känner att man sakta håller på 
att ”vända på en stor koloss”. Beträffande förändringen från tradition och 
förnyelse och som ett avslut på beskrivningen av vad det förändrade 
skolledarskapet inneburit på skolan uttrycker sig en av skolledarna så här: 
 

Men jag tycker att vi har nog lagom takt på förändringsprocessen nu. Så till vida att vi 
känner att allt fler omfattas av tänkandet här nu. Och se vinsterna med detta tänkandet 
så att dom kan upptäcka att behoven som finns här nu. Och då kommer det ju inifrån. 
Det kommer ju ett sug efter detta, en dragning efter detta för man ser att det finns 
möjligheter här nu va. Istället för att se det som ett tvång; ett påbud. Och har man 
kommit så långt då kan man komma väldigt långt, tycker jag.   
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6.5 Betydelsefulla faktorer utanför den egna skolenheten 
Även om huvudparten av det som skolledarna talat om har handlat om skolans 
inre arbete har omvärldens betydelse för detta arbete inte försummats. 
Föräldrars inverkan har belysts vilket till viss del trätt fram ovan. Både 
kommunal och statlig inverkan har också tagits upp. Dessutom kan deltagandet 
i försöket utan timplan ses som en förändring initierad från omvärlden.  
 
6.5.1 Föräldrars inverkan på utvecklingsarbetet 
På en skola har föräldrakontakten medfört att föräldrar vill ha sina barn i 
arbetslag som präglas av förnyelse. Genom att ge uttryck för detta skapas 
incitament även för andra arbetslag att förändra traditionella mönster. Man fick 
också hjälp i detta arbete med de erfarenheter man vunnit genom arbetet med 
styrdokumenten. Såväl elever, som skolledning, föräldrar och stöd i uppdraget 
blir viktiga faktorer för att styrkan i förnyelsen ökade. Det framkommer att 
föräldrarna är benägna om att få en överblickbar bild av hur deras barn har det i 
skolan. Detta beskrivs vara beroende av föräldrarnas bild av grundskolans lägre 
åldrar. Här erbjuds en mer omfattande beskrivning av deras barns skoltid. 
Därför nöjer sig inte föräldrarna med att få reda på den bild som den lärare som 
bär huvudansvaret ger av deras barn utifrån sitt möte med barnen. De vill också 
veta hur andra lärare tycker att det går genom denna lärare vilket innebär att 
läraren måste tala med andra lärare om de elever som han eller hon bär ansvar 
för.  
 
Samtidigt klargörs att föräldrar ofta har en traditionell bild av skolan. Det skall 
vara ordning och reda och lugn och ro i skolan så att eleverna lär sig om 
ämneskunskaper där föräldrarna i likhet med eleverna lägger stor vikt vid 
betygen. Till och med i årskurs sju där man inte har betyg undrar föräldrar över 
hur deras barn ligger till betygsmässigt vilket blir problematiskt: 
 

Sedan har ju också eleverna föräldrar icke att förglömma. Och det har ju gått så långt 
som att förra året fick jag gå in och peka med hela handen och säga till lärarna att nej ni 
får inte sätta betyg på provet i sjuan. Därför att trycket från eleverna var så stort att de 
ville ha betyg på proven. Men det finns inga betyg i sjuan och det var så lätt för lärarna 
att halka in i detta och ändå sätta betyg va. Och det sa de hela tiden: – Vad ska jag göra 
om jag inte sätter betyg. Så du skall skriva en löpande text till exempel om att i vilket 
förhållande eleverna är till att nå målen som vi har satt upp. För mål har man 
fortfarande över arbetsområden i, ja i geografi eller vad det nu än är. Men eleverna vill 
ju ha betyg och föräldrarna frågar vad Pelle har för betyg i geografi. Han har inget betyg 
för det finns inget betyg i sjuan. 

 
Skolledarna beskriver alltså att föräldrar i förbund med eleverna signalerar en 
viss bild av vad som är betydelsefullt i skolan och som ligger i linje med 
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traditionell skola. Skolledaren behöver gå in och ”peka med hela handen” och 
det framstår som att lärarna tycker att det är ett större problem att de inte får 
sätta betyg än att eleverna och föräldrarna vill att de gör det. På skolan i fråga 
klargörs att upptagningsområdet präglas av elever som kommer från 
studiemotiverade hem. De flesta får också bra betyg och klarar sig bra på 
gymnasiet. När dessa förutsättningar råder tycks den traditionella skolan 
förespråkas.   
 
6.5.2 Kommunal styrning 
I den nära omgivningen är den kommunala politiken och förvaltningen viktiga. 
En skolledare tycker inte att de problem som hans skola har tas på allvar från 
förvaltningens sida och en annan skolledare har mött liknande tendenser i sin 
kommun. Förvaltning och nämnd är noga med att ta reda på hur arbetet sköts i 
skolan och att detta blir genomlyst. Men vad förvaltningen gör för att skapa 
goda förutsättningarna för skolorna är inte lika tydligt utrett, menar skolledarna 
i detta sammanhang.   
 
En annan diskussion handlar om att man uppfattar att man hela tiden arbetar 
utifrån otillräckliga resurser. En skolledare pekar på hur detta kan ta sig uttryck: 
 

[P]roblemet är alltså att staten bestämmer att kommunerna skall göra de här 
satsningarna. […] Och sedan får inte kommunen nog med pengar från staten att täcka 
det underskottet. Och då måste dom pengarna hämtas någonstans ifrån och då är det ju 
skolan och sociala verksamheten som är de tunga posterna och som får göra de här 
besparingarna. Så det är besvärligt med ett kluvet huvudmannaskap. Det vill säga att 
kommunen har ansvaret och har ekonomin och staten beslutar vad man skall 
åstadkomma. 

 
Den kommunala styrningen beskrivs dock inte som odelat negativ. En annan 
skolledare ger följande beskrivning av sin uppfattning av relationen till 
förvaltningen:  
 

Ett väldigt tillåtande klimat. Förvaltningschefen är väldigt förebildlig. […] Det går att 
diskutera med honom.  Man kan testa idéer. Han är ute och bjuder upp till dans i olika 
arbetsgrupper. Han arbetar inte med färdiga förslag utan utgår från ofärdiga idéer. Och 
sedan bjuder han in folk att förverkliga idén och det känns väldigt bra. Sedan är det ju 
också förvaltningens uppdrag att kontrollera och se till så att vi sköter våra åtaganden. 
Detta ingår ju i rektors roll att utvärdera och den måste vi ha med men det är väldigt 
noga att diskutera vad som är syftet med myndighetsutövningen och detta tycker jag att 
förvaltningen lagt fram på ett snyggt sätt genom att betona kvalitetsredovisningen är ett 
kvalitetsutvecklingsredskap. Det är inte ett sätt att sätta dit skolor utan man vill se var 
det finns goda exempel och problem som man kan lära av. Det är bra.  
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Ytterligare en fråga som tas upp i mötet med kommunen är uppföljning och 
utvärdering av kvalitet . En skolledare säger att det tidigare rört sig om ”poesi” 
från den egna skolans sida som skrevs för andra. Emellertid menar han att man 
har blivit bättre på detta och ser i nuläget inget skäl till att förstärka den delen. 
En brasklapp läggs in i sammanhanget där han och hans kollega ser en tendens 
mot att man tidigare talat om att titta på kvaliteten i processen medan de tycker 
sig märka ett mer allmänt klimat om att betona kvaliteten i resultaten. För dem 
handlar det om båda delarna och de tycker att de börjat finna sätt att följa upp 
och värdera arbetet på ett bättre sätt nu. Här tycks liknande tankegångar också 
växa fram i den kommunala styrningen: 
 

Det här nya… X-utvärdering [min omskrivning]. Där jobbar man också rätt mycket 
utifrån ett underifrån perspektiv, utifrån arbetslagen va. Vi har fått lite genomgång om 
det och det hela går ut på att arbetslaget utvärderar sin verksamhet va. Det finns alltid 
en ansvarig i arbetslaget som utvärderar. Då skriver man sin egna kvalitetsrapport 
utifrån de här områdena och de här delarna [överenskomna områden mellan kommun 
och skola, min anmärkning].  

 
6.5.3 Statlig styrning 
Uppdraget beskrivs som förenligt med ett förnyelsearbete i det att de används 
för att både motivera och söka stöd för förnyelse. Men inom de ramar som 
uppdraget sätter pekar man också på problem. Det handlar då främst om det 
problem som utgör den här avhandlingens upprinnelse, dvs. dubbeltydigheten i 
skolpolitiska signaler om skolutveckling. Några skolledare menar att de i 
egenskap av rektorer är skyldiga att följa ett åtagande som innefattar sinsemellan 
artskilda sätt att se på kunskap, lärande och utveckling i skolan. En av dem 
resonerar så här i frågan: 
 

Men när vi i olika sammanhang tar på oss rollen att leda dessa processer [om kunskap, 
utveckling och lärande i skolan, min anmärkning] så träffas vi i bakhuvudet någonstans 
av saker som vi tvingas utföra och stå för när vi har den här förvaltarmössan på oss. Till 
exempel, idag är man väldigt medveten om att man konkurrerar med varandra. Vi lever 
i konkurrens väldigt mycket. Någonstans jämförs man idag med varandra både som 
individ, grupp och kommun. Det är lön, lönesättning, man granskas, man kontrolleras 
allt mer. Kontrollen blir allt mer ett uttalat redskap. Titta nu på delning av skolverket. 
Nästan alla pengar försvinner från utveckling till kontroll. Vi har Siris, vi har Salsa och 
fan hans moster i hälarna på oss. De flåsar. Det gäller att visa upp sig. Samhället idag är 
en estradekonomi och skolan är en del av det. […] Vad är det då för kunskapssyn som 
ligger bakom här? Det är något som liknar Skinners tankar. Det vill säga hit skall du! 
Går du någon annanstans så straffas du! Men gör du som jag säger så får du ostbiten! 
Det handlar om olika kunskapssyner och någonstans så tvingas vi att gå in och i vårt 
hantverk stå för en syn på kunskap och lärande som är väldigt långt från den syn som vi 
försöker att inpränta i våra medarbetare när vi jobbar med förändringsarbete och 
utveckling.  
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Kontroll och konkurrens beskrivs utifrån behavioristiska utgångspunkter för 
utveckling, kunskap och lärande. Skolledarnas förståelse visar en annan 
utgångspunkt. Man står för en syn där den egna praktiken uppfattas som en 
viktig utgångspunkt för utveckling. De vill skapa förutsättningar för reflektioner 
kring praktiken, knyta dessa till olika teorier och antaganden om utveckling, 
lärande och kunskap och utifrån detta diskutera nya utvecklingsmöjligheter. En 
viktig förutsättning för att detta skall ske är att berörda är beredda att diskutera 
problem och svårigheter i och utanför undervisningsarbetet i skolan. Kontroll 
och konkurrens försvårar emellertid detta. I ett sammanhang där det blir viktigt 
att visa sina styrkor för att hävda sig i konkurrensen och dölja sina svagheter för 
att undgå kontroll hamnar utveckling som grundar sig på att klargöra problem i 
trångmål. Lärare blir misstänksamma vilket inte underlättar för förändringar på 
en skola där skolledaren utgör den huvudsakliga bäraren av en mer omfattande 
förnyelse. Skolledaren riskerar att bli en motståndare till läraren där läraren gör 
bäst i att inte blotta sig. När skolledaren sedan tar på sig rollen som pedagogisk 
ledare hamnar han i en konstig situation, eftersom lärarna kan uppfatta det som 
ett sätt att utnyttja det pedagogiska ledarskapet för att stärka det kontrollerande 
arbetet på lärarnas bekostnad. Det råder ingen tvekan från en av skolledarnas 
sida om att det är signalerna i kontroll och konkurrensuppdraget som 
dominerar: 
 

Vi ser en utveckling som gör att rektor den tjugosjätte februari faktiskt står och berättar 
om vad jävla duktig man är. Det är vad man gör. Det handlar om att ge sig ut på en 
marknad. På den sidan gäller det nämligen att dölja sina tillkortakommanden. Dom skall 
du knappast veta om själv.  

 
Kontentan av denna beskrivning är att skolledarna frågar sig om det är önskvärt 
eller överhuvudtaget möjligt att vara pedagogisk ledare samtidigt som man har 
ett chefsuppdraget inom ramen för kontroll och konkurrens. Dessutom menar 
man att det råder oklarheter i vad som menas med ett pedagogiskt ledarskap 
och vad gäller skolledarskapet i stort. Skolledaruppdraget beskrivs sammantaget 
som oklart, motstridigt och tämligen gränslöst. Det inbegriper olika tolkningar 
beroende av vem som står för dem och härmed försvåras skolledarens roll i det 
lokala utvecklingsarbetet: 
 

Ju mer man tänker på detta ju svårare blir det att leva med det och känna att man gjort 
ett bra jobb. Ju mer man lär om det här. Om man inte opererar bort det gamla så blir 
det så stort för att som ledare och förvaltare för femton år sedan så kunde man känna 
att man hade arbetat jättemycket med pedagogiska frågor bara man lagt en 
tjänstefördelning, eller ett schema som gav möjligheter och utrymmen. Det är man ju 
inte nöjd med idag utan man vill ha ut mer av det pedagogiska ledarskapet. Man vill ge 



 189

mer och svårigheten blir att det blir stort till slut. Och mitt uppdrag är alltså att ha 
bägge bitarna och att inte förringa den förvaltande delen men på golvet när man står 
där så tycker vi att det finns svårigheter med det här. Hur man överlever i vardagen 
med det här.  

 
Med denna beskrivning av tillvaron blir det inte så svårt att förstå vad det är 
som gör att lärarna inte är beredda att agera nämnvärt annorlunda än vad 
skolledarna ger uttryck för. Men samtidigt som det kan vara begripligt att det 
tycks finnas skäl att som lärare inte blotta sig inför en skolledare som uppfattas 
ha ett kontrollerande och marknadsinriktat uppdrag så är det svårt att undvika 
misstanken om att detta argument också tycks passa lärare som håller upp 
traditionen i skolan. För lärarna tycks nämligen ge signaler om att man 
förväntar sig att skolledaren skall ta sitt förvaltande ansvar. Den ena skolledaren 
ger en bild av att hon är mer angelägen om det pedagogiska ledarskapet och att 
hon också prioriterat detta i sitt arbete, men detta accepteras inte av lärarna:  
  

Jag tror också att jag kanske var lite otydlig också. Det är inte bara det där med att 
påpeka att kanske få tiden med alla lärare utan det handlar också om att vara ute i 
verksamheten och få den tiden och kan känna att jag är något stöd därute på 
lektionsbesök, i lärarrum, i korridoren eller vad den än är så att det är ju… I det ligger 
att om jag skall ha tid till att vara pedagogisk ledare då skriver jag inte på alla papper i 
tid då skickar jag inte in allt i tid och då blir det gnäll och bråk på det sättet och det kan 
jag ju i och för sig stå ut med men den enskilde står inte ut med det så det är det som är 
kruxet.  

 
Lärarna skapar således ett tryck på skolledaren att sköta sina administrativa 
uppgifter ordentligt och på så vis riktar de uppmärksamheten bort från de 
pedagogiska frågorna. Skolledarnas försök att få till stånd förändringar tycks 
innebära att de hamnar i ett slags ingenmansland. De hinner varken med det 
pedagogiska eller förvaltande uppdraget. Till stor del framställs detta dilemma 
bero på lärarnas sätt att agera. De vill bevara friheten som ligger i att råda över 
sitt eget ämne och sin egen tid i arbetet samt agera för att undvika kontroll och 
skapa goda förutsättningar för löneutveckling. Skolledaren blir i detta möte 
betraktad som en motspelare i ett intressespel. Men häri ligger inte hela 
förklaringen, enligt skolledarna. Man omges av signaler som skapar motstridiga 
bilder om vad skolan skall åstadkomma och hur det skall gå till samtidigt som 
skolans uppgifter många gånger upplevs som obegränsade. I ett sådant 
sammanhang finns behov av klargöranden och en av skolledarna visar detta i 
samband med frågan om vad innebörden i en pedagogisk ledare är:  
 

Äntligen säger personalen och så har dom sin bild av en pedagogisk ledare och så har 
jag en helt annan av den och detsamma gäller förvaltningschefen och politikerna. Och 
detta går ju inte ihop. Och då sitter vi och tiger och lider, dom flesta av oss. 
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Vad som skulle behövas är alltså ett samtal om detta så att man fick en mer 
gemensam förståelse av vad det innebär, eller åtminstone fick belyst vad olika 
aktörer menar att det innebär. För så som det ser ut idag, utifrån skolledarens 
sätt att förstå pedagogiskt ledarskap, så finns föga jordmån för detta i och 
omkring skolan. Otydligheten gäller också lärarens uppdrag, menar skolledaren. 
Här har man också olika bilder och skolledaren klargör att hennes tid på som 
ledare på sin skola tydligt visat på detta eftersom lärarna har en bild och 
skolledaren en annan också här. Vid ett annat tillfälle då samtalet mellan 
skolledarna berörde frågor om mål och visioner talar samma skolledare om 
lärdomar som tangerar problemet ovan: 
 

Men det som jag lärt mig […] det är ju då att egentligen om vi pratar om mål och 
visioner spelar det inte så stor roll för det jag har lärt mig under det här året är att jag 
måste förstå hur andra förstår. Så nu har jag ju det att jobba med och försöker begripa 
hur musikläraren tänker när han tänker så. Så nu har jag ju fått lagt bort andra saker för 
jag har insett att förstår jag inte det så spelar det ingen roll hur mycket jag organiserar 
om grupperna om jag ändå inte förstår hur den andra förstår sitt uppdrag så nu har ju 
det blivit det viktiga.  

 
Det verkar således på skolledaren som ett synliggörande av förståelsen är 
centralt som grund för förändring och många gånger är det detta som brister 
när hon beskriver hur förändringar som hon trodde att alla var ense om 
egentligen inte visar enighet eftersom ingenting nämnvärt skedde. Vid ett annat 
tillfälle tar en av de andra skolledarna upp en liknande problematik. Hon 
försöker komma underfund med hur hon själv förstår uppdraget och hur 
utveckling i skolan skall angripas. Likt den andra skolledaren ser hon ett 
klargörande av varandras förståelse som en ytterst viktig utgångspunkt för 
utveckling. Men denna idé utmanas av en av de andra skolledarna. Han menar 
att det inte spelar så stor roll hur man förstår sitt arbete om man inte finner 
möjligheter att förändra det: 
 

Jag får intryck av att det finns en slags förståelse som leder till måluppfyllelse. Då kom 
jag att tänka på en göteborgare. Hon heter Claesson. Hon har skrivit en bok om lärares 
förståelse av sitt uppdrag och den teoribildning som de jobbar utifrån. Går det att 
härleda något av deras förståelse i deras praktik för det är då det räknas. Det är ju skit 
samma var de sitter och förstår hemma på kammaren om ingenting händer i 
verkligheten. Och då hade hon valt ut ett par väldigt medvetna människor och sedan 
gick hon ut och tillbringade väldigt mycket tid med de här människorna och någon av 
dom kunde vid väldigt gynnsamma situationer uppvisa en praktik som motsvarade den 
förståelse som fanns i huvudet men i övrigt var det nada. Hur skall man då tänka om 
var man får tag i förståelsen. Är det i dialogen eller att titta på det praktiska och börja i 
den ändan? 

 



 191

Enligt skolledaren är det således viktigt att koppla vad man förstår och hur 
detta inverkar på sättet att agera i det vardagliga arbetet. Samtidigt står det klart 
att det finns svårigheter med att synliggöra varandras förståelse om skolarbetet 
och dess villkor och utifrån denna diskutera förändringar. Såväl elever, föräldrar 
som lärare har intresse av att vissa saker inte når upp till ytan eftersom som man 
tycks befara att detta utgör nackdelar för den egna tillvaron. Särskilt tydligt har 
detta blivit i beskrivningarna av lärarnas sätt att agera när det gäller arbetet 
utanför undervisningen. Man beskrivs vara mer öppen med att diskutera 
undervisningen än det pedagogiska arbetet kring den. Ändå har frågan om 
förståelsens betydelse en viktig plats i problematiken kring en begränsad 
förnyelse. 
 
Den dubbelhet i styrningen som skolledarna från skolan ovan lyfter fram och 
som anges skapa svårigheter i utvecklingsarbetet uttrycks inte som ett problem 
av de övriga skolledarna i arbetet på deras skolor. Snarare motiveras förnyelse 
med stöd i det statliga uppdraget och signaler om konkurrens och kontroll 
anges inte utgöra ett väsentligt hinder.  
 
Nationella prov som styrinstrument: Några av skolledarna välkomnar idéer 
om nationella prov som når utöver svenska, engelska och matematik i deras 
resonemang om den statliga styrningen. Det skulle kunna vidga 
likvärdighetsbegreppet och samtidigt ligga mer i linje med den betoning som 
skolledarna läggar på att möta hela eleven. En annan skolledare funderar i 
liknande termer men menar samtidigt att man skulle kunna förändra sättet på 
vilket man styr med nationella prov. Istället för att nationella prov görs av alla 
skolor har han funderat över om det inte vore bättre att göra stickprov i olika 
ämnen olika år. Skolledaren formulerar det så här: 
 

Sedan kommer det en rapport och då kan man ta del av den rapporten; att nu: – I årets 
granskning av engelskan har vi varit ute och tittat på sexhundratrettiofyra skolor. – Vi 
har kommit fram till följande slutsatser. Och då kan man liksom översätta dom till oss. 
Därför att vi behöver inte få någon återföringsrapport som bygger på undersökning på 
Skola 2 [min omskrivning]. Utan vi kan identifiera oss med andra skolor och se att: – Ja 
här har man jobbat med… – Dom har lagt all sin engelska undervisning fram till 
årskurs sex.  – Här har dom inte haft något och lyckats jättebra i årskurs nio. – Är det 
något som vi borde fundera över?  

 
Stickprovsidén skulle också frigöra resurser såväl vad avser själva uppföljningen 
som arbetet i skolorna att lägga på annat, menar skolledaren. Dessutom 
funderar han på om det inte också skulle bli mer tillförlitliga resultat. Skolor 
skulle inte strategiskt lägga ner tid på att göra bra ifrån sig på nationella prov 
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utan stickproven blir en mer ”verklig” bild av hur det faktiskt förhåller sig ute 
på skolorna. Och inga skolor skulle pekas ut. Det intressanta är att diskutera 
vad som fungerar bra och vad som fungerat dåligt oavsett vilken enskild skola 
det innebär och sedan fundera över hur man på den egna skolan kan ta till vara 
på dessa erfarenheter i det egna arbetet, menar skolledaren. 
 
En annan skolledare nämner också de nationella proven och ser en risk om 
användandet av detta som styrinstrument börjar närma sig den ”engelska 
modellen” för mycket: 
 

Faran är ju att vi börjar kontrollera medelst alla möjliga typer av nationella prov. Att det 
växer för mycket och att det blir en slags likriktning där att man egentligen inte riktigt 
vet vad man mäter. För när man tittar på England så är det ju som det är om man säger 
så. Det är ju därifrån som vi har fått modellen. Det kan ju vara en fara om man tycker 
att styrningen blir för svag så att man hittar en sådan styrning istället. Men då kommer 
det… Nej jag tror nog att vi klarar oss bra utan det. 

 
6.5.4 Betydelsen av försöket utan timplan 
När skolledarna talat om skolarbetet och dess villkor i intervjuerna och 
framförallt i samtalen står inte timplanen i fokus utan just frågor om 
förnyelsearbetet och dess relation till tradition. I detta ligger dock frågan om 
timplanen inbäddad och här syns ett gemensamt synsätt hos skolledarna. Att 
lämna timplanen är förenligt med förnyelsearbetet och utgör stöd i det.  
 
En av skolledarnas skolor tillhör en kommun som deltar i försöket utan timplan 
men som inte själv deltar som skola. I intervjuerna och samtalen har det 
kommit upp frågor kring detta och om timplanens betydelse för 
förnyelsearbetet men skolledarna menar att det inte handlar om timplanen. Man 
jämför sig med andra skolor som deltar och menar att man gjort förändringar i 
form av tema och ämnesövergripande undervisning likt deltagande skolor trots 
att man har timplan.  
 
Skolledarna från skolor som deltagit försöket menar att legalitetsfrågan har varit 
viktig. Det är nu legalt att tänka annorlunda kring undervisningstiden och 
timplanen kan inte längre fungera som ett argument att hindra nytänkande. De 
menar också att försöket fungerat förstärkande på förändringar i riktning mot 
förnyelse. Framförallt lyfter man fram att det har gett en starkare kraft i att 
arbeta tematiskt ämnesövergripande och att individualisera undervisningen – att 
fokusera elevernas behov i relation till målen. En skolledare säger i samband 
med detta att det inte tar lika mycket kraft att ordna tematiseringar i 
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undervisningen när man inte längre har timplanen. Man är inte lika noga med 
att räkna timmarna. Han menar också att försöket har bidragit till att man börjat 
höja blickarna mer från kursplanerna till läroplanen: 
 

Skolledare: Så jag upplever att vi har styrt fokus ifrån given tid över till mål och till om vi 
säger lite grann här från kursplanerna över till läroplanernas övergripande mål.  
 
Intervjuare: Hur har det funkat? 
 
Skolledare: När man har jobbat med teman och annat så har man sett alltså att vissa av 
de här frågorna har blivit viktiga [läroplansfrågorna; min anmärkning]. Vi har till 
exempel brutit ut tid nu som ligger som olika benämningar i olika arbetslag men något 
arbetslag kallar en schemaposition för livskunskap och vilket ämne är det?! […] Och jag 
är alltså övertygad om att det inte förvärrat möjligheterna att nå målen i biologi eller 
slöjd eller vad det nu är för att även livskunskap förbättrar situationen dels då att kunna 
titta på relationer och möjligheten att jobba individ kollektiv och annat förstärks och 
fördragsamhet med varandra och förhålla sig demokratiskt till varandra.  

 
Det förekom redan inslag i skolan som låg i linje med de idéer som man 
uppfattade låg bakom att inte längre vara styrd av en nationell timplan. Man 
hade redan börjat angripa anonymitetsproblematiken i den traditionella skolan. 
Arbetslagsorganisationen hade trätt in på skolscenen. Det fanns redan 
erfarenheter av att arbeta kollegialt pedagogiskt kring en mindre grupp elever 
med fokus på eleverna som helhet och en vidare syn på uppdraget. Försöket 
utan timplanen gav ytterligare stöd för dessa förändringar och med resultatet av 
detta framför ögonen konstaterar skolledarna att eleverna blivit mer 
intresserade av skolarbetet i och med individualisering och ämnesövergripande 
undervisning. De har ett större inflytande, är mer delaktiga och tar ett större 
ansvar. De beskrivs också klara av att nå målen bättre. Satt i sammanhanget 
kring en redan påbörjat förnyelse har försöket således gynnat detta.  
 
6.6 Tolkning utifrån undersökningens teoretiska perspektiv 
I skolledarnas sätt att resonera om tradition och förnyelse framträder en mer 
eller mindre omfattande förändring från tradition till förnyelse. Jag menar att 
denna förändring också innebär en förändring vad avser vilka grunder som 
betonas med avseende på skolutveckling om man renodlar vad som är 
utmärkande för ett traditionellt respektive förnyelseinriktat mönster. Det är nu 
dags att knyta skolledarnas resonemang om tradition och förnyelse till 
begreppen målrationellt och kommunikativt handlande och deras teoretiska 
kontext. 
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6.6.1 Tradition och målrationella principer 
I skolledarnas redogörelser av tradition framträder följande mönster. Det 
handlar om… 
 

• … en skola organiserad utifrån skolämnen isolerade från varandra 
• … ett inre arbete centrerat till den enskilda lärarens egen planering, 

genomförande och bedömning av undervisningen i det egna ämnet 
• … ett läroboksgrundat kunskapsinnehåll i de olika skolämnena  
• … ett kunskapsförvärv baserat på lärares val av innehåll i det egna 

ämnet, förmedling av det visavi eleverna som kollektiv och bedömning 
av elevernas prestationer i ämnet 

• … en administrativ ledning för upprätthållande av lärarens autonoma 
arbete 

 
De ovan angivna punkterna kan förstås som i huvudsak interna karaktäristika. 
Det är svårare att placera in eleverna i sammanhanget. Nya elever kommer till. 
Andra slutar och går vidare. Samtidigt så finns det alltid elever i skolan. 
Elevernas relation till skolan kan ses som en brygga mellan ett inifrån- och ett 
utifrånperspektiv. Vad avser elever och tradition har skolledarnas redogörelser 
visat på en… 
 

• … inställning till undervisningen av strategisk art. Det gäller att lista ut 
vad som är viktig att veta i varje ämne och återge detta så att man gör 
bra resultat. Fokus ligger på att få bra betyg på ett effektivt sätt. 

 
Föräldrarna torde kunna placeras tydligare som omgivning visavi skolan. 
Tradition upprätthålls med hjälp av föräldrarna… 
 

• … genom en konservativ inställning fostrande sina barn efter den egna 
bilden av vad skolan syftar till och som ligger i linje med punkten ovan. 
Det skall vara ordning i skolan. Eleverna skall lyssna till läraren, lära sig 
ämneskunskaper och få bra betyg. 

 
Tradition upprätthålls också utav ett statligt krav på bedömning utifrån… 
 

• … ämnesbaserade betyg. 
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Vad är det då som gör att man kan knyta målrationellt handlande som grund 
för skolutveckling till den bild av traditionell skola som sammanfattats ovan? 
Ser vi till den första punkten om skolan organiserad utifrån ämnen och 
återerinrar oss uttalanden om ”vertikala” ämnesenheter i huvudsak isolerade 
från varandra, visar detta en uppdelad grund för hantering av vetande i skolan. 
Behandlingen sker i renodlad form inom varje ämne vilket ger ett begränsat 
synfält i den meningen att samband och sammanhang mellan olika innehåll av 
vetande inte blir pedagogiskt uttalat. Åtskild från övriga punkter ovan behöver 
organisationsformen dock inte anta en utpräglad målrationell grund. Inom 
respektive undervisningstillfälle finns möjligheter till en kritisk inställning till det 
som behandlas men utgångspunkterna för ett sådant behandlande sker inom 
ramen för respektive skolämne vilket begränsar förutsättningarna för ett vidare 
sammanhang av presumtiv kritik. Något mer uttalad blir den målrationella 
grunden när man också tar hänsyn till lärarens hantering av undervisningen. 
 
Vad skolledarna ger uttryck när lärares traditionella undervisning behandlas är 
att vad som är värt att veta, hur vetande skall angripas och vad som ligger till 
grund för att bedöma vad som kan betraktas som ett riktigt förvärvande av 
vetande avgörs av den enskilda läraren. Skolans ämnesorganisation ger stöd åt 
läraren som vetandets tolkningsföreträdare. Det är i denna mening som en av 
skolledarna talar om att vissa lärare tar det fulla ansvaret för undervisningen. 
Men även på denna punkt kan man inte tala om ett utpräglat målrationellt 
perspektiv. För även om läraren har tolkningsföreträde och tar det fulla 
ansvaret för undervisningen kan innehållet i undervisningen vara av 
problematiserande och kritisk art vilket skulle kunna fostra till kritiskt 
medvetande och myndigt ansvar. Lärarens tolkningsföreträde och fulla ansvar 
skulle i ett sådant sammanhang kunna betraktas som medel syftande till 
skapande av kritisk inställning från elevernas sida. Motsägelsen ligger i att 
förvärvandet av denna inställning inte vilar på elevernas praktiserande av de 
grunder utifrån vilken denna inställning kan utvecklas. Emellertid är det inte 
mycket som talar för kritiska inslag i undervisningen av ovan nämnt slag. 
Lärobokens plats i den traditionella undervisningen leder bort från ett sådant 
antagande. 
 
När en av skolledarna talar om skillnader mellan traditionella arbetslag och 
arbetslag som står för nytänkande klargörs lärobokens centrala betydelse i den 
traditionella undervisningen. Undervisningen bygger på lärarens val av lärobok. 
Läroboken kan i sin tur förstås som en skolanpassad förenklad återgivning av 
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den vetenskapliga landvinningen i respektive ämne. Dessa förutsättningar lägger 
grunden för en inställning till vetande som avlägsnar sig från problematisering 
och kritik. När sedan detta vetande kommer till uttryck genom lärarens 
planerade förmedling av det till klassen som kollektiv och bedöms utifrån varje 
elevs återgivande av det förmedlade finns det anledning att kunna sluta sig till 
att problematisering och kritik visavi vetandets innehåll exkluderats. Syftet med 
undervisningen är inte att vrida och vända på innehållet, att diskutera på vilka 
förutsättningar det vilar, att ta ställning till det utifrån värderande och normativa 
aspekter osv. Ser man till den inställning till undervisningen som skolledarna 
talar om från elevernas sida syns istället det målrationella mönstret än mer.  
 
Skolledarna har gett uttryck för att elever som arbetar i enlighet med 
traditionella mönster är goda ”läsare” som ”knäcker koden” om vad i 
undervisningen som ger bra resultat på proven. Eleverna handlar strategiskt 
resultatorienterat och ”skiter i lusten att lära” för att istället fokusera vad som 
kommer provet. I relation till en organisering i skolämnen medförande en 
lärarstyrd förmedlingspedagogik är det denna inställning till skolarbetet som 
framförs som gångbar. En skolledare som administrerar detta enligt exempelvis 
fast tjänstefördelning och schemaläggning över läsåret befäster strukturen runt 
förhållningssättet ytterligare. När också föräldrar ser på sina barns vistelse i 
skolan utifrån den traditionella synvinkeln förstärks tradition och med ett 
ämnesbaserat betygssystem kan den upprätthållas så länge elevernas strategi 
tillfredsställs i undervisningen. Ser vi till skolledarnas diskussion om en mer 
begränsad förnyelse och dess inverkan på tradition syns hur detta 
upprätthållande verkar. Visserligen tycks en mer direkt relation till uppdraget ha 
blivit synligt i undervisningen genom att eleverna ställt krav på detta genom att 
fråga om kursplanernas mål och betygskriterier. Men detta tycks snarare 
förstärka den målrationella grunden eftersom det verkar bli en del i elevens 
strategiska väg till bra betyg där det blir mer tydligt uttalat vad som behövs 
göras för att få ett bra betyg. 
 
De grunder för utveckling som träder fram i traditionell skola kan utifrån 
resonemanget ovan renodlat koncentreras till relationen vetenskaplig 
produktion, dess ämnesindelade framställning i läroböcker, lärares förmedling 
av läroböckernas innehåll samt elevernas tillägnelse av det förmedlade. En 
förändring av vad eleverna tillägnar sig följer på en förändring av den 
vetenskapliga produktionen så som den återges av lärarens förmedling av 
innehållet i läroböckerna. Sett utifrån modernitetens instrumentella slagsida 
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styrs vetandet i den traditionella skolan av föreningen mellan ett vetenskapligt-
tekniskt, ekonomiskt och politiskt-administrativt förnuft. Tradition blir en del 
av koloniseringen av livsvärlden genom att problematisering och kritik av det 
vetande som behandlas i skolan utesluts. Istället behandlas det som icke 
ifrågasatta sanningar vars värde dessutom är av underordnad art visavi värdet 
att strategiskt tillägna sig höga betyg från elevernas sida, eftersom höga betyg 
genererar möjligheter till bra positioner senare i livet. Inramningen av detta 
bygger på en idé om att renodla, förenkla och hålla isär utifrån beständiga 
igenkännbara villkor. Den traditionella skolan blir en relativt sluten verksamhet 
såväl inåt som utåt där den väsentliga kontakten med omvärlden för vad som är 
relevant i undervisningen går via revidering av läroböckerna visavi den 
vetenskapliga utvecklingen inom varje skolämne. Igenkännandet håller detta vid 
liv. Lärare sköter sin egen undervisning i sitt eget ämne inom ramen för en 
organisation utifrån skolämnena. Eleverna förväntas (av lärare, föräldrar och av 
vad eleverna förväntar sig av sig själva) ta till sig det som lärarna väljer att 
behandla genom att skriva bra på proven. För detta belönas eleverna med bra 
betyg. Kännetecknande grunder för traditionell skolutveckling vilar på en 
målrationell princip. 
 
Finns det då något i skolledarnas tal om den traditionella skolan som har bäring 
på förnyelse eller är förnyelse en antites till tradition på alla plan? Vi har sett att 
förnyelse beskrivs ha sitt väsentliga ursprung som en reaktion mot traditionella 
tillkortakommanden som växer sig starkare genom att söka alternativ till vad 
som utmärker tradition. Ett par aspekter som ändå tycks vara av värde även 
inom förnyelsens ramar är vikten av ämneskunskaper och lärarens frihet. Vad 
gäller innebörden av det förra skulle jag vilja lyfta fram en mer spekulativ 
tolkning som inte har tydligt stöd i skolledarnas redogörelse. Skolledarna har 
nämnt att det finns ett upplevt värde bland lärarna i att tillhöra ett ämne. 
Ämnesspecialiteten är en del av läraridentiteten särskilt med avseende på de 
högre åldrarna. Det kan tänkas att i en traditionell skola utan märkbara 
störningar blir ämnesgrunden en för givet tagen och oproblematisk 
förutsättning. Ämnesinnehållet hanteras på instrumentella grunder och ger 
upphov till strategiskt tänkande bland eleverna där problematisering av 
innehållet på sin höjd centreras till vad som skall komma på provet. Men när 
anonymitet blir till ett problem och elever inte kan eller vill handla strategiskt 
blir frågor kring ämnena också annorlunda. Man börjar fundera över varför 
ämnena är viktiga och i vilket sammanhang de är viktiga och man kommer fram 
till att det kunnande som lärarna har i sina respektive ämnen även har ett 
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väsentligt värde i en skola präglad av förnyelse. Undervisningen bygger på andra 
grunder men söker också sin näring i det ämneskunnande som byggts upp i 
traditionell skola över lång tid.  
 
I den traditionella skolans centrering kring den enskilda lärarens arbete finns 
också en individualistisk autonomi som innebär stor frihet att lägga upp sitt 
arbete. Att som en skolledare låta denna frihet leva kvar i förnyelse genom att 
skapa en slags gråzon kring arbetsplatsförlagd tid tycks innebära ett visst 
bevarande av denna frihet. Skolledaren frågar inte lärarna var de planerar sin 
undervisning. Den tilltro till lärarens yrkesutövande som traditionell skola 
bygger på förs således över till ett arbete präglat av förnyelse. Även om det visar 
sig att de flesta lärarna på skolledarens skola sköter arbetet kring 
undervisningen i skolan fyller ändå denna kvarleva från tradition en 
förtroendeskapande funktion.  
 
Det faktum att förändringen från tradition till förnyelse beskrivs ske långsamt 
och stegvis anger också hur tradition fyller ett syfte i förändringsprocessen i den 
meningen att det står för vad som är invant, känt och tryggt. Att bedriva 
traditionell undervisning blir legitimt som en del i förändringen från tradition 
till förnyelse.  
 
6.6.2 Förnyelse och kommunikativa principer 
I skolledarnas redogörelser om förnyelse framträder följande mönster. Det 
handlar om… 
 

• … en skola organiserad utifrån elevernas förutsättningar, förmågor och 
behov 

• … ett arbete centrerat till arbetslagets inre gemensamma pedagogiska 
planering, genomförande och bedömning av undervisningen utifrån ett 
vitt pedagogiskt perspektiv i vilket skolämnena utgör en integrerad del 

• … en pedagogisk ledning upprätthållande den pedagogiska dialogen och 
diskussionen  

• … ett sammanhangsbaserat kunskapsinnehåll grundat i 
ämnesövergripande teman och projekt kombinerat med 
ämnesfördjupningar 

• … ett kunskapsförvärv baserat på mötet med elevernas erfarenheter och 
intressen med fokus riktat mot eleven som individ och dennes ansvar 
för sin utveckling som helhet väggledd av aktiv lärarhandledning 



 199

Förnyelse utifrån elevernas perspektiv anges präglas av… 
 

• … elevernas utökade inflytande över, delaktighet i och ansvar för både 
innehåll och form i undervisningen med syftet riktat mot utökad 
förståelse av sig själva och sin omgivning 

 
Förnyelse utifrån föräldrars perspektiv präglas av… 
 

• … ett skifte i perspektiv från traditionell syn på skolan till en syn mer i 
linje med förnyelse genom mötet med en annorlunda pedagogisk syn 
från skolans sida 

 
Förnyelse söker också kraft i det statliga uppdraget… 
 

• … så som det formuleras i skollagens portalparagraf och i läroplanens 
övergripande formuleringar.  

 
Mönstret av förnyelse ovan antar en kommunikativ prägel som grund för 
skolutveckling när man, likt fallet med traditionell skola, förhåller sig till delarna 
i mönstret som helhet. Att organisera skolan utifrån elevernas förutsättningar, 
förmågor och behov sker på grundval av deras tillvaro i skolan i sin helhet men 
också med en tanke på den livsbakgrund som de tar med sig in i skolan. Frågor 
om lärande och utveckling vilar på en vid tolkningsram. Detta ger 
förutsättningar för skolan att bli en plats för en kontinuerlig 
självförståelseprocess som grund för skapande av identitet och personlighet. 
Genom att ta hänsyn till elevernas livsbakgrund och synliggöra denna i lärandet 
med fokus på helhet skapas möjligheter för eleverna att sammanfoga kognitiva 
frågor, med etiska och moraliska frågor som ett led i växandet till en myndig 
och ansvarstagande person. Skolledarnas tal om vikten att skapa personliga 
relationer, tillit och trygghet som grund för lärandet framhäver en del i detta. 
Tillit och trygghet bidrar till en öppenhet där såväl brister som positiva 
förmågor kan lyftas fram som grund för lärande och utveckling. En skolledare 
talar om en större fokus på lärande och processen i lärande där det gäller att 
skapa en atmosfär där man vågar misslyckas för att lyckas. Dessa kännetecken 
innefattar viktiga förutsättningar för utveckling grundat på kommunikativa 
principer men kan inte i sig själva utesluta målrationella grunder. En 
organisering utifrån eleven som helhet kan innefatta en förtäckt målrationalitet. 
Kommunikativa inslag används i manipulerande syften. Inte heller utgör 
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förnyelsens arbetslagsarbete, tillsammans med undervisningens innehåll och 
form samt skolledarens pedagogiska ledning en garant för kommunikativt 
handlande som grund även om detta förstärker bilden av att det förhåller sig så.  
 
Den inkluderande grund som det innebär att organisera skolan utifrån eleven 
tar sig också inkluderande uttryck i relationen mellan lärare. Arbetslagets 
pedagogiska arbete bygger på ett samtal och en diskussion mellan lärarna om 
vad undervisningen skall innehålla och hur den skall utformas för att möta 
eleverna som helhet. Samarbetet om detta mellan lärarna öppnar för 
kommunikativa grunder syftande till en gemensam kollegial förståelse kring de 
pedagogiska frågorna, vilket upprätthålls och förstärks genom skolledningens 
fokus på upprätthållandet av dialog och diskussion kring frågorna. Innehållet i 
dessa frågor får en viss tydlighet när skolledarna talar om undervisningen 
präglad av förnyelse. Ämnesövergripande teman och projekt tillsammans med 
ämnesfördjupningar anger en inramning där elevernas föreställningar erbjuds 
ett vitt sammanhang möjliggörande såväl nyansering som förmågan att se 
samband i sitt lärande. Men såväl det pedagogiska samarbetet mellan lärarna 
som undervisningens innehåll och form klargör inte helt dess villkor. 
Undervisningen kan bygga på en av lärarna redan tillrättalagt syfte i avsaknad av 
möjligheten till djupare problematisering och kritiska ställningstaganden. Ser 
man till förnyelsens idéer kring kunskapsförvärv klargörs åtminstone delvis en 
ingång bort från denna misstanke. 
 
Att nå kunskap och utvecklas i enlighet med förnyelse har sin grund i att möta 
elevernas erfarenheter och intressen i undervisningen utifrån varje elev. En 
skolledare talar om hur det förnyelseinriktade arbetet handlar mycket om 
elevens ansvar, att hon är aktiv i sitt lärande och reflekterar över vad hon lärt 
och hur hon lärt. En annan skolledare talar om ett aktivt handledarskap där 
lärarna stödjer och utmanar eleverna i undervisningen, sätter sig in i det som 
eleverna arbetar med och visar på möjliga nya vägar. Återigen utgör helheten en 
viktig utgångspunkt och den tidigare punkten om teman och projekt 
kombinerat med ämnesfördjupningar visar hur elevens arbete med helheten 
kommer till uttryck. Vi ser således hur elevernas intressen och erfarenheter 
utgör viktiga utgångspunkter i undervisningen vilket stärker bilden av 
kommunikativt handlande även om det fortfarande inte helt entydigt går att slå 
fast att dessa utgångspunkter har en dold pedagogisk agenda som läraren vet 
om men som eleverna inte får möjlighet att förhålla sig till. 
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Det är först när förnyelse antar ett mer tydligt elevperspektiv som det också blir 
mer tydligt hur utvecklingsarbetet antar kommunikativa förtecken. En uttalad 
vilja kring att forma skolan utifrån elevens delaktighet i, inflytande över och 
ansvar för både innehåll och form i undervisningen visar hur eleverna 
inkluderas på mer jämlika och demokratiska grunder i undervisningen där deras 
röster betyder något. En skolledare berättar att eleverna över tid upplevt en 
förändring här i samband med ett mer utpräglat förnyelsearbete där deras 
upplevelser av delaktighet och inflytande blivit starkare och där de också känner 
att de tar mer ansvar fast då inte i lika hög grad. Det senare skulle kunna 
indikera att inflytande och delaktighet sker inom begränsade ramar. Skolledaren 
ger här uttryck för att dessa delar sammanfaller med mognad och då särskilt 
med avseende på ansvarsfrågan. Tanken förefaller rimlig och underförstått 
pekar detta på en lyhördhet där lärarna som vuxna och pedagogiskt kompetenta 
också äger kompetensen att avgöra omfattningen i dessa frågor visavi elevernas 
mognad. Eleverna går inte in i skolan som fullt myndiga medborgare med 
förmågan till kritiska ställningstaganden i komplicerade frågor på alla områden. 
Men inställningen till att bygga den pedagogiska verksamheten på elevernas 
inkludering vad avser delaktighet, inflytande och ansvar visar på ett tydligt 
förhållningssätt om att elever är kapabla i dessa frågor om än inte obegränsat 
kapabla. Snarare handlar det om att vidga denna kompetens över tid som ett led 
i elevernas utökade förståelse av sig själva och sin omgivning. Vad som också 
blir märkbart i skolledarnas redogörelser av förnyelse är hur även föräldrarna 
blir ett stöd. 
 
Det som är intressant med relationen till föräldrarna är uttalanden om att de 
ställt sig frågande och kritiska till förnyelse utifrån deras syn på vad skolan är 
och vad som skall ske där. Förnyelsen tycks dock ha visat en sådan styrka att 
lärare som anammat dess huvuddrag också lyckats övertyga föräldrarna om att 
skolarbetet och dess villkor kan se annorlunda ut. I den meningen har också 
föräldrarna inkluderats och blivit delaktiga i förnyelsen. Ser man slutligen till 
förnyelsens relation till uppdraget förstärks de kommunikativa grunderna än 
mer. Det är de kommunikativa inslagen i uppdraget så som de kommer till 
uttryck i skollagens portalparagraf och läroplanerna som står i förgrunden och 
utgör det överordnade stödet för förnyelsens växande. Vi har sett uttryck från 
skolledarnas sida att det är de demokratiska sidorna av uppdraget som lyfts 
fram som grundläggande. Att eleverna blir godkända utifrån denna fokusering 
ses som en bieffekt. Så som skolledarna beskriver förnyelse och så som detta 
sammanfattats i punkterna ovan visar sammantaget på en bild där 
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kommunikativa principer dominerar skolutvecklingsarbetet. Detta betyder inte 
att målrationellt handlande saknas men de förefaller fungera avlastande och 
vara underordnade det kommunikativt grundade pedagogiska förhållningssättet. 
Dock finns inslag om förnyelse i skolledarnas redogörelser som om mindre 
tydligt pekar i annan riktning.    
 
6.6.3 Förnyelsens sidospår och en öppning för målrationella principer 
Förnyelse som knutet till kommunikativt handlande med avseende på 
skolutveckling så som argumenterats för ovan äger inte en helt entydig grund 
utifrån skolledarnas redogörelser. Visserligen framkommer det att ett mer 
reducerat prestationsinriktat målfokus inte verkar dominera. Att nå godkänt ses 
mer som en bieffekt av ett vidare pedagogiskt förhållningssätt där elever som 
tar ansvar för sin utveckling i sin helhet också når skolans mål. Dock finns vissa 
inslag i skolledarnas sätt att tala om förnyelse som antyder en möjlig väg i annan 
riktning. Ingången tycks vara den starka fokuseringen på eleven som individ i 
relation till kravet att trots allt uppnå målen. Varje elev har rätt att veta vad den 
avses kunna. Han eller hon skall få tillfälle att lära sig detta samt att visa vad 
han/hon lärt sig. Det finns förslag till en slags modulundervisning som ett led i 
att så småningom kunna följa varje elevs skolarbete mer precist på grundval av 
individuella utvecklingsplaner. De statliga målen skall vara styrande utifrån varje 
elevs egen utveckling. Dessa framhävelser skymmer ibland idén om kunskap 
och vetande som något som sker intersubjektivt i ett socialt sammanhang och 
som gynnas av perspektivrikedom. Individens utveckling som en intersubjektiv 
relation till den andre är inte en framträdande diskussionspunkt i skolledarnas 
redogörelser. I denna otydlighet ligger ett presumtivt skifte från kommunikativt 
handlande till ett något förtäckt målrationellt handlande som grund för 
skolutveckling. Då innebär inte förnyelse förändring av traditionens grunddrag 
utan tycks istället innebära traditionella mönster i en något ny skepnad. 
  
6.6.4 Två bilder från skolpraktiken sida vid sida 
Traditionell skola framstår som en tillsluten verksamhet grundad på och 
organiserad efter den enskilda lärarens ämnesorienterande undervisning riktad 
mot eleverna som kollektiv. Den uppmanar till en strategisk, ämnesindelad och 
resultatorienterad inställning till undervisningen av eleven, understödd av en 
liknande syn från föräldrarnas sida samt ett sakkunskapsinriktat förhållande till 
uppdrag och bedömningssystem. Grunden för utvecklingsarbetet är 
målorienterad. Förnyelse framstår som en öppning av detta organiserad efter 
arbetslagets kollegiala pedagogiskt orienterade undervisning riktad mot eleven 
som individ utifrån ett helhetsperspektiv. Detta uppmanar till en 
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förståelseinriktad, ämnesöverskridande och sammanhangsorienterad inställning 
till undervisningen understödd av en liknande syn från föräldrarna samt ett 
övergripande förhållande till uppdraget och bedömning innefattande såväl 
sakkunskap, som sociala och inställningsgrundade frågor. Grunden för 
utvecklingsarbetet är kommunikativt orienterat. 
 
Skolledarnas redogörelser anger också, om än mindre märkbart, ett sidospår vad 
avser förnyelse. Sidospåret indikerar en mer individcentrerad och isolerad bild 
av elevens lärande och utveckling, kombinerad med en mer uttalad och 
fastställd bild av grund och process än ovan redovisad bild av de mer 
framträdande dragen av förnyelse. Målen skall klargöras, tillfälle till lärande och 
uppvisande av lärande skall ske ordnat i undervisningsmoduler som ett steg i att 
låta undervisningen vägledas av varje elevs individuella utvecklingsplan. Den 
öppning som följt av tradition och som i huvudspåret kännetecknas av en 
kommunikativt grund för utvecklingsarbetet skulle kunna slå över till en 
tydligare målrationell grund för skolutveckling utifrån tradition i en ny skepnad.
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7. Slutanalys och diskussion 
 
I de föregående kapitlen har skolpolitik och skolpraktik i samband med 
försöket utan timplan beskrivits och tolkats var för sig. I detta avslutande 
kapitel lägger jag dessa båda bilder bredvid varandra för att, utifrån den 
teoretiska ram som denna studie bygger på, belysa aspekter av den politiska 
offentligheten i skola och skolutveckling som synliggjorts i studien. Först vill jag 
påminna om det resonemang som ligger bakom mina argument för betydelsen 
av en sådan belysning.   
 
Om man utgår från Habermas syn på det moderna samhällets utveckling, 
förstås denna som en kombination av livsvärlds- och systemutveckling. 
Problem uppstår när denna kombination inte fungerar. Enligt Habermas står vi 
inför ett sådant problem idag där systemutvecklingen undergräver livsvärldens 
utveckling. Slutsatsen blir, menar han, att livsvärlden behöver stärkas i relation 
till system(världen) för att samhället som helhet skall utvecklas fruktbart 
(Habermas, 1981/1989). Stärkandet är beroende av en vital politisk offentlighet 
eftersom den kan legitimera och kontrollera politisk maktutövning. Sett i ljuset 
av den politiska öppning som Habermas talar om i och med välfärdsstatens 
kris, är en politisk maktutövning, om understödd av den politiska 
offentligheten, bättre rustad att möta den globaliserade ekonomins 
livsvärldsundergrävande tendenser (Habermas, 1992/1997, 1994b, 2000). 
Vidare menar han att dagens samhällsproblem inte kan lösas genom att föras 
ömsom till ett konsekvensorienterat ekonomiskt, ömsom till ett politiskt-
administrativt system (Habermas, 1981/1984b). Istället krävs 
förståelseorienterade livsvärldsbundna samtal om problemen som kan generera 
kommunikativ makt i den politiska offentligheten, något som i sin tur kan 
slussas in i det politiskt-administrativa systemet (Habermas, 1992/1997). Men 
vilka förutsättningar finns det för en vital politisk offentlighet i en utveckling 
där systemlogik och målrationellt handlande dominerar? Vilka möjligheter finns 
för ett stärkande av förmågan och viljan att handla kommunikativt, den 
nödvändiga grunden för en vital politisk offentlighet? Om man ser skolan som 
en viktig plattform för att utveckla nya generationers förmåga till denna 
kommunikativa kompetens, blir också frågan om skolan i sig och det som sker 
där betydelsefullt för den politiska offentligheten. Är skolan en plats där barn 
och ungdomar ges möjlighet att utveckla en kommunikativ kompetens? 
Villkoren för att så skall ske finns, menar jag, i de sammantagna skolpolitiska 
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signaler och skolpraktiska erfarenheter över tid som denna studie tydliggjort. 
Utifrån denna påminnelse sker analysen nedan. 
 
7.1 Skolan och den politiska offentligheten – öppning eller tillslutning 
Undersökningens övergripande syfte är att belysa skolan och politisk 
offentlighet utifrån styrning och skolutveckling. Till syftet har två 
forskningsfrågor knutits: 
 

Signalerar ett skolpolitiskt fokus på decentralisering och övergripande mål en 
kommunikativt grundad skolutveckling som, enligt undersökningens teoretiska 
perspektiv, gynnar en vital politisk offentlighet? 

 
Signalerar en skolpolitisk förändring i riktning mot kontroll av decentraliseringens följder 
och fokus på skolors resultat en målrationellt grundad skolutveckling som, enligt 
undersökningens teoretiska perspektiv, motverkar en vital politisk offentlighet?   

 
Beskrivning och tolkning av skolpolitiken bakom beslutet om försöket utan 
timplan, och av skolpraktiken i samband med försöket, visar att det tidigare 
skedet i den politiska beslutsprocessen, i förening med skolledarnas resonemang 
om förnyelse i skolan, betonar en kommunikativt grundad skolutveckling. Detta 
sker genom fokus på övergripande mål och skolans kommunikativa uppdrag, 
samt på decentralisering och en kommunikativt baserad styrning. 
 
Beskrivning och tolkning av skolpolitik och skolpraktik i samband med 
försöket utan timplan visar vidare att den politiska beslutsprocessens senare 
skede, i förening med skolledarnas resonemang om en traditionell skola i en ny 
skepnad, betonar en målrationellt grundad skolutveckling. Detta sker genom 
fokus på skolornas resultat och osynliggörande av det kommunikativa 
uppdraget, samt genom att understödja en systembunden målrationell styrning.  
 
7.1.1 Decentralisering och förnyelse  
Det sätt på vilket skolans uppdrag beskrivs i det tidigare skedet stämmer väl 
överens med skolledarnas beskrivning av detsamma när de talar om förnyelse i 
skolan. Den gemensamma nämnaren är en problematisering av traditionell 
skola. I det tidigare skedet sker det mot bakgrund av samhällsförändringar 
medan skolledarna särskilt utgår från en anonymitetsproblematik orsakad av 
traditionella mönster i skolan. Här möter skolperspektivet samhällsperspektivet 
genom ett gemensamt fokus på skolans uppdrag att se till helheten i elevernas 
lärande och utveckling. Det handlar om att göra skolan meningsfull genom att 
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stärka elevernas inflytande, delaktighet och ansvar och vägledande är 
uppdragets övergripande formuleringar om tolerans, solidaritet och 
demokratiska värden. Sammantaget ges en bild av ett kommunikativt uppdrag.  
 
Bilden av det kommunikativa uppdraget understöds av en gemensam syn på 
styrning grundad i dialog. I det tidigare skedet talar man om lokala 
tolkningsarenor i skolor och kommuner där berörda kan mötas för att 
överlägga om vad skolans uppdrag innebär utifrån lokala förutsättningar och 
behov. Det framträder en stark tillit till en lokal förmåga och vilja att i 
decentraliseringens tecken, och i detta ett avståndstagande från en tidigare 
centralistisk regelstyrning, ta vara på ett friutrymme för förverkligandet av ett 
kommunikativt uppdrag. Staten ingår också som aktör där Skolkommittén 
efterlyser arenor ”där staten kan tala med skolan och skolan med staten.” När 
skolledarna talar om förnyelse framhäver de ett sätt att leda i den egna 
verksamheten som grundar sig på dialog och förståelse. Ett kommunikativt 
ledarskap lyfts fram. I relation till omgivningen syns en kongruens med denna 
syn på ledarskapet i det att dialog med föräldrar, förvaltning och 
kommunpolitiker ses som gynnsamt för en förstärkt förnyelse. Det tidigare 
skedets beskrivning av syftet med decentralisering möter skolledarnas tal om att 
leda förnyelsearbetet och möta omgivningen och förenas i en kommunikativ 
syn på styrning.  
 
I beslutsprocessens tidigare skede beskrivs vidare medskapande och 
meningsskapande som centralt för utvecklingen i skolan där elevernas 
erfarenheter lyfts fram som viktiga utgångspunkter. Att finna och utgå från 
begrepp som bryter med föreställningar om skolan som en ämnesuppdelad 
värld för att istället framhäva helhet och sammanhang, betonas. En sådan 
uppbrytning anges vara beroende av kollegialt pedagogiskt samarbete i skolan 
tillsammans med och för eleverna. När skolledare talar om förnyelse står 
helheten för elevens utveckling i centrum. Denna helhet skall understödjas 
genom att eleverna får inflytande över och blir delaktiga i undervisningens 
innehåll och utformning. Ett kollektivt arbetande arbetslag där de pedagogiska 
frågorna står högst på dagordningen ramar in en helhetssyn på eleven. De 
pedagogiska frågorna hanteras utifrån en förståelseinriktad dialog grundade i 
tillitsfulla relationer för att finna nya vägar i det pedagogiska arbetet. Både i den 
politiska beslutsprocessens tidigare skede och hos skolledarna framtonar en i 
huvudsak kommunikativ inställning till skolutveckling.  
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7.1.2 Kontroll och tradition i en ny skepnad  
I beslutsprocessens senare skede förs mycket sällan ett resonemang om ett 
förändrat samhälle. Inte heller talar man särskilt mycket om traditionell skola, 
eller om skolans inre arbete. Istället talar man om ett oförändrat uppdrag i 
termer av att skolan skall värna om likvärdighet och hög kvalitet med fokus på 
varje elevs rätt att nå skolans mål. Uppdragets kommunikativa prägel tonas ner i 
resonemang om hur uppdraget skall genomföras. När skolledarna talar om 
traditionell skola delas uppdraget in i å ena sidan elevernas förvärvande av 
ämneskunskaper utifrån ämneslärarnas förmedling av sina ämnen, å den andra 
sidan handlar det om eleverna som kollektiv där de försöker lista ut vad som 
kommer på provet för att få bra betyg. När skolledarna glider i talet om 
förnyelse, kompletterar man resonemang om förvärvandet av ämneskunskaper 
med hänsynstaganden till vad eleverna skall lära sig utifrån kursplanernas mål 
och lokalt formulerade betygskriterier. Här möter tradition i en ny skepnad det 
senare skedets betoning av likvärdighet och kvalitet i termer av varje elevs rätt 
att nå skolans mål. Fokus ligger på måluppfyllelse men uppdragets 
kommunikativa prägel tenderar att osynliggöras. Fram träder istället en 
instrumentell bild av uppdraget där det handlar om att se till så att varje elev når 
godkänt och klarar sig genom utbildningssystemet.    
 
Det senare skedets betoning av ett sammanhängande mål- och resultatstyrt 
system med krav på kommuner och skolor att tillämpa statligt utformade 
kvalitetsinstrument indikerar en tydlig målrationell styrning. När skolledarna 
talar om tradition träder styrningen fram genom skolans betygsystem och 
genom förberedelse för nästa steg i utbildningssystemet, dvs. 
gymnasiestudierna. Traditionell undervisning kan försvaras om eleverna når bra 
betyg och lyckas på gymnasiet. När skolledarna glider i talet om förnyelse sker 
detta bland annat när de resonerar om en slopad timplan. Målen skall styra och 
inte tiden, menar de. I detta sammanhang välkomnas individuella 
utvecklingsplaner som en av skolledarna uttrycker ”är på tapeten” som en ny 
del i statens utformande av kvalitetsinstrument. Tillsammans med målen i 
kursplanerna och betygskriterier kan utvecklingsplanen ses som ytterligare en 
del av en traditionell skola i ny skepnad, som ligger i linje med det senare 
skedets betoning av ett förstärkt styrsystem av målrationellt slag.  
 
I den politiska beslutsprocessens senare skede handlar skolutveckling om att 
säkra elevers prestationer genom att tillämpa kvalitetsinstrument. De statliga 
målen skall tolkas. Diagnos skall ställas i relation målen. Åtgärdsplaner skall 
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skrivas om hur målen skall nås mot bakgrund av diagnosen. Planerna skall 
genomföras och genomförandet skall följas upp och utvärderas, dels som 
egenkontroll, dels som underlag för redovisning till kommun och stat. Förslag 
till nya åtgärder skall skrivas beroende av resultat av genomförandet och krav 
uppifrån. När skolledarna talar om tradition beskrivs vattentäta skott mellan 
ämnena där varje lärare har sina klasser. ”Det fanns inga kopplingar utan det var 
väldigt vertikalt”, menade en av skolledarna. Skolan är organiserad utifrån 
lärarens ensamarbete. Tjänster och schema står fast över terminen och 
skolledaren administrerar organisationen så att lärarna kan sköta sitt arbete var 
för sig. När skolledarna glider i talet om förnyelse talar de som om den enskilde 
elevens lärgång är huvudfokus för vart man strävar i förnyelsearbetet. En 
skolledare talar om modulundervisning där olika lärare går in för att stödja 
”Kalle” och ”Lisa” i undervisningen. I relation till en skolpolitik som betonar 
förstärkning av ett sammanhängande mål- och resultatstyrt system genom 
tillämpning av statligt utarbetade kvalitetsinstrument förenar sig en traditionell 
skola i denna skepnad i en målrationell syn på skolutveckling.  
 
7.1.3 Undersökningens viktigaste slutsatser 
Beskrivningen av ”decentralisering och förnyelse” samt ”kontroll och 
traditionell skola i ny skepnad” ovan skall ses som en kort utvikning av de 
sammanfattningar som presenterades under forskningsfrågorna i avsnitt 7.1 
ovan. Den ger också en summering av hur skolpolitik och skolpraktik i den här 
undersökningen kan beskrivas i relation till varandra. Av detta drar jag följande 
slutsatser: 
 

• Det tidigare skedet i den politiska beslutsprocessen betonar 
decentralisering och övergripande mål som stöd för kommunikativ 
skolutveckling. Detta stämmer överens med skolledarnas beskrivning av 
förnyelsearbetet på sina skolor. Sammantaget framtonar en gemensam 
strävan efter förverkligandet av ett kommunikativt uppdrag. 

• Det senare skedet i beslutsprocessen visar en förändring där kontroll av 
decentraliseringens följder och fokus på skolors resultat betonas som 
stöd för en målrationellt grundad skolutveckling. Detta stämmer överens 
med skolledarnas beskrivningar av en traditionell skola i en ny skepnad. 
Sammantaget finns tendenser till strävanden som motverkar 
förverkligandet av ett kommunikativt uppdrag. 

• Undersökningen visar att försöket utan timplan utgör ett exempel på en 
förändring i den skolpolitiska styrningen som förefaller förhindra skolor 
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att förverkliga det uppdrag som skolpolitiken formulerat. Det blir helt 
enkelt problematiskt att förverkliga ett kommunikativt uppdrag genom 
målrationell styrning. Härmed är vi tillbaka till upprinnelsen till den här 
undersökningen. Det är svårt att som skolledare verka för ett 
utvecklingsarbete i skolan där öppna samtal om tillkortakommanden och 
framgångar utgör grunden, när signaler om kontroll växer sig allt 
starkare. Det tycks som om man står inför ett val vad gäller hur man 
skall förhålla sig till de skolpolitiska signalerna. Antingen försöker man 
förverkliga ett kommunikativt uppdrag, eller så svarar man på de 
målrationella kontrollsignalerna. Utifrån undersökningens teoretiska 
utgångspunkter kan man se det som att skolledarna i det första fallet 
bidrar till att förstärka en politisk offentlighet i den politiska öppning 
som Habermas menar uppstår i och med välfärdsstatens kris. I det andra 
fallet kan de sägas motverka detta och istället bidra till en systembunden, 
målrationell tillslutning. I perspektiv av Habermas samhällsteoretiska 
resonemang skulle detta i sin tur innebära att skolan blir en del i 
koloniseringen av livsvärlden. Skolan kan förväntas bidra till att 
systemkrafter och det målrationella handlandet får samhällsnedbrytande 
konsekvenser i en tid när systemkrafterna och det målrationella 
handlandet, enligt Habermas, redan dominerar.   

 
7.2 Diskussion 
I diskussionen nedan vill jag först återknyta till tidigare forskning för att stanna 
vid frågan om skolans uppdrag, styrning och skolutveckling ytterligare en stund. 
Därefter skall jag diskutera undersökningens tillförlitlighet. Jag avslutar med ett 
slutord som tar upp det problem som undersökningen ytterst bottnar i – mitt 
möte med frågan om skolan som instrumentell under instrumentella villkor. 
Detta möte tillsammans med den här undersökningen leder till många nya 
frågor där några som jag ser som intressanta att belysa tas upp. 
 
7.2.1 Reflektion om skolans demokratiska uppdrag 
Varför skall barn och ungdomar gå i skolan? En genomgående tanke i den här 
undersökningen har varit att deras skoltid skall gynna deras växande in i och 
utveckling av demokrati. Young har med Habermas som utgångspunkt talat om 
utveckling av myndig personlighet – om människor myndiga att ta eget ansvar 
och tala för sig själva. ”Sapere aude! Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd” 
(Kant, 1784/1992 s. 27) som Kants svar på frågan om vad som är upplysning, 
gör sig påmint i denna beskrivning. Carleheden och Englund talar om 
demokratisk medborgarfostran i deliberativ anda och vikten av att utveckla 
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kommunikativ kompetens. Fritzell lyfter fram den socio-moraliska 
kompetensen som en del i det deliberativa lärandet. Utbildning och demokrati 
hör ihop. Detta är ingen ny tanke. Visserligen exkluderade borgarklassen 
”pöbeln” från demokratins bärare med motivet att egendom och demokratiskt 
ansvar hör ihop. Men ett minst lika framträdande motiv var bildning (Habermas, 
1962/1984). Fröbel såg emellertid, enligt Habermas (1989/1995), att de få 
bildades upprätthållande och utvecklande av demokrati var en skendemokrati 
utan framtid. Flertalet, eller hela folket är i behov av bildning för en livskraftig 
demokrati.  
 
Att skola och demokrati hör ihop blir också uppenbart i de övergripande 
formuleringarna i skolans uppdrag. Den demokratiska rättsstatens självbild är 
därför en bild som också angår elevers lärande och utveckling i skolan. Men 
föreställningen om en sammanslutning som styr sig själva till gagn för varje 
medlems frihet skiljer sig åt beroende av demokratisyn. Den här 
undersökningen har tagit fasta på den diskursteoretiska demokratisynen 
(Habermas, 1992/1997) med rötter i teorin om kommunikativt handlande 
(Habermas, 1981/1984b, 1981/1989). Skolans uppdrag har tolkats som ett stöd 
för utvecklandet av kommunikativ kompetens, ett stöd som också går att finna i 
hur man resonerar i det tidigare skedet av beslutsprocessen bakom beslutet om 
försöket utan timplan och i skolledarnas resonemang om vad en 
förnyelseinriktad skola i grunden syftar till. Jag har också tolkat det tidigare 
skedets, tillsammans med skolledarnas beskrivning av styrning, som i huvudsak 
kommunikativt grundad. Det är i samband med detta som en övergång från en 
centralistisk regelstyrning till decentralisering motiveras av regeringen (Direktiv, 
1995:19) och framförallt av Skolkommittén (SOU, 1997:121). Men att 
decentralisering skulle gynna en kommunikativ styrning av skolan för att gå ett 
kommunikativt uppdrag till mötes har visat sig vara en ganska kontroversiell 
fråga.  
 
7.2.2 Reflektion om skolans kommunikativa styrning 
Lindensjö och Lundgren (2002) talar om överbelastade beslutsarenorna där 
fattade beslut i skolpolitiken och skolpraktiken leder till splittring och 
isärglidning som en följd av decentraliseringen. Jag har svårt att se denna bild i 
min undersökning. Skolkommittén utarbetade sina förslag utifrån ett 
perspektivrikt utbyte med omgivningen. Skolledarnas tal om förnyelse öppnar 
för samtal mellan kollegor där elever och föräldrar involveras tillsammans med 
fackliga företrädare och en förvaltningsledning som bjuder in till samtal om 
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ofärdiga idéer. Tillsammans ger inte detta ett splittrande och isärglidande 
intryck. Jag har också svårt att känna igen mig i Englunds bild av 
decentralisering som ett led i ett utbildningspolitiskt systemskifte (Englund, 
1993, 1996a, 1996b, 1996c, 1996d) och en väg bort från den stora demokratins 
frågor genom den lilla demokratins beslöjande (Englund, 2003). Det tidigare 
skedet tillsammans med en förnyelseinriktad skola framstår mer som en del i att 
skapa förutsättningar för ”fostran till frihet” i den tredje modernitet så som 
detta framställs hos Carleheden (2002). Jag ser mer av en öppning för en 
reflekterande praktik (Alexandersson, 1999a) utan dolda systemlösningar.  
 
7.2.3 Reflektion om kommunikativ skolutveckling 
En skolutveckling grundad i förnyelse tillsammans med decentralisering och 
övergripande mål äger tydliga beröringspunkter med den problembaserade 
skolutvecklingens (PBS) huvuddrag (Scherp, 2003a). Skolkommittén 
beskrivning av skolans lokala tolkningsarena och betoning på medskapande och 
meningsskapande tillsammans med skolledarnas tal om fokus på de 
pedagogiska frågorna i skolan och ett samtal om dessa i och mellan arbetslagen, 
ligger helt i linje med PBS-perspektivets syn på skolutveckling som en 
förståelsefördjupande och meningsskapande process. Skolledarna vill att det 
som sker i undervisningen lyfts upp och diskuteras för att synliggöra 
antaganden bakom det som sker. Ett samtal om dessa antaganden kan sedan 
ligga till grund för pedagogiska förändringar. Skolkommittén skriver att den 
lokala tolkningsarenan kan fungera som ett utbyte av erfarenheter mellan den 
direkta undervisningen och vad som formulerats i uppdraget. PBS betonar 
förståelsen av uppdraget och utvecklandet av lärmiljöer i skolan till förmån för 
elevernas lärande och utveckling. Det tidigare skedet och skolledarnas tal om 
förnyelse insatt i PBS-perspektivet förstärker bilden av en kommunikativt 
grundad skolutveckling.  
 
Inramningen ovan kan lägga grunden för ett deliberativt lärande i skolan 
(Fritzell, 2003a) på bred front. Skolledarnas resonemang om att skapa trygga 
och tillitsfulla relationer på skolan kan ses som en del i barn och ungdomars 
mognad i livsvärldens privata intimsfär. Skolkommitténs beskrivning av en 
kulturell friställning i samhället som en förändring som omger dagens skola 
uppmärksammar skolans del i utvecklingen av livsvärldens kulturella 
offentlighet. Både det tidigare skedets och skolledarnas framhävande av skolans 
demokratiska uppdrag uppmärksammar skolans del i utvecklingen av 
livsvärldens politiska offentlighet.  
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Habermas (1995b) skriver om möjligheten till en förstärkning av livsvärldens 
kommunikativa handlande just på bred front där expertkulturer talar med 
varandra och framförallt med samhällets breda lager. Skolan kan fungera som 
ett viktigt medium i detta samtal. Han beskriver också hur reproduktionen av 
livsvärldens strukturella delar är beroende av processer som lämnar bidrag till 
varandra (Eriksen & Weigård, 2000). När han nämner utbildning syns dessa 
bidrag i det att han knyter utbildning till både social integration och kulturell 
reproduktion. Vidare beskriver Habermas hur det civila samhällets 
sammanslutningar utgör bryggor mellan livsvärldens privata och offentliga sfär 
och dess betydelse för en vital politisk offentlighet som stärkande politikens 
periferi legitimerande och kontrollerande politikens centrum (Habermas, 
1992/1997). Skolutveckling, utifrån den inramning som lyfts fram ovan, kan 
fungera överbryggande på ett liknande sätt.  
 
Fritzells (2003a) resonemang om det deliberativa lärandet där behandlingen av 
olika problemområden kräver olika argumentationskompetens kan ses i ljuset 
av överbryggandet ovan. Den socio-moraliska kompetens som kan utvecklas i 
detta lärande utgör en del i en vidare kommunikativ kompetens som är viktig 
för utvecklandet av ett demokratiskt medborgarskap. Englund (2003) och Roth 
(2003) lägger huvudfokus på det deliberativa samtalets demokratifostrande 
aspekt i deras belysning av skolan. Denna aspekt är viktig för skolans bidrag till 
den politiska offentligheten. Men genom att också peka på skolans del i 
förstärkandet av livsvärldens andra sfärer i termer av exempelvis kulturellt 
vetande kan eleverna utveckla en bredare kommunikativ kompetens. Detta 
berikar elevernas möjlighet att delta i och utveckla livsvärldens civila 
sammanslutningar och skapar en grund till ett nyanserat deltagande i den 
politiska offentligheten som debattörer och/eller publik. Det breddar också 
kompetensen i hanteringen av dagens samhällsproblem. För problemen når 
utöver den politiska offentlighetens möte med det politiskt-administrativa 
systemet. Det handlar också om en kompetens att utveckla och värna nära band 
med andra och om en kompetens att opolitiskt vistas i ett alltmer 
mångkulturellt samhälle. Det handlar också om en kompetens att kunna välja 
yrke och konsumera utifrån etiska och moraliska överväganden. Skolutveckling 
i form av förnyelse i kombination med decentralisering och övergripande mål 
kan, utifrån vad som kommit fram i den här undersökningen, skapa öppningar 
för livsvärldens förstärkning visavi system(världen) och på så vis bidra till en 
mer hållbar samhällsutveckling.     
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7.2.4 Undersökningens tillförlitlighet 
Det empiriska underlaget för undersökningen grundar sig i ett skolpolitiskt 
beslut bland många andra – regeringens beslut om försöket utan timplan. De 
offentliga texterna i beslutsprocessen bakom beslutet har beskrivits och tolkats. 
Nio skolledare från fem skolor i tre kommuner har hörts i samband med 
försöket vid två intervjutillfällen och åtta mellanliggande samtal. Vad jag kunnat 
visa med detta underlag är att det tycks finnas en anknytning mellan skolpraktik 
och skolpolitik som, enligt undersökningens teoretiska perspektiv, öppnar för 
att skolan skall kunna bidra till en vital politisk offentlighet.  
 
Jag har nöjt mig med att fokusera yttranden om skolan och lämnat yttranden 
och handlingar i skolan därhän i min belysning. Är denna belysning ett unikt 
undantag vad gäller en mer livsvärldsbunden och kommunikativt inriktad skola? 
Det finns åtminstone en pågående undersökning som ger stöd åt att det inte 
handlar om ett undantag. Scherp1 har i en studie inom PBS-projektet samlat in 
cirka 7 000 pedagogers lärdomar om hur man på bästa sätt kan bidra till 
barnens/ungdomarnas lärande och utveckling utifrån det uppdrag som skolan 
har. Lärdomar är baserade på ungefär 100000 års erfarenhet av lärande och 
undervisning. De mest frekventa lärdomarna är att… 
  

• … bygga upp en god relation till barnen/ungdomarna 
• … utgå från och/eller knyta an till barnens/ungdomarnas livsvärld och 

frågor samt… 
• … att ge barnen/ungdomarna återkoppling i vardagsarbetet. 

 
Men det är väl ”skit samma vad vi tänker på kammaren om det inte händer 
något i verkligheten”, som en av skolledarna i min undersökning uttrycker det. 
Kan man dra några rimliga slutsatser om skolan genom att endast undersöka 
diskurser om skolan utan att knyta detta till diskurser och handling i skolan. 
Söderström (2006) gör båda delarna med stöd i Giddens teoribildning och 
bekräftar i och med detta till viss del skolledarens påpekande. Undersökningen 
handlar om elevernas ansvar för sitt skolarbete i kontexten av så kallade 
studiepass. Lärarna motiverade studiepassen med att de låg till grund för 
utveckling av elevernas mognad i inflytande och ansvar. När Söderström sedan 
observerade vad som hände under studiepassen och hur detta motiverades av 
lärare och elever var ansvarsdelen märkbart synlig. Mindre synligt var 
inflytandet. Samtidigt finns det undersökningar som visar att den förståelse man 
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har av sitt arbete är mycket viktigt för agerandet i arbetet (Sandberg, 1994; 
Sandberg & Targama, 1998).  
 
Den sociala verkligheten är komplex och skolan är en del av denna. Att det som 
man tänker på kammaren om skolan ofta inte förverkligas i det dagliga arbetet 
är en viktig del i komplexiteten. Den skolledare som talat om diskrepansen 
mellan tänkande och handling är också den skolledare som talat om 
dubbeltydiga signaler om skolutveckling. Detta är en dubbeltydighet som han 
blivit varse genom mötet med arbetet i praktiken och som är en viktig del i det 
fortsatta mötet. För skolledaren är det nog inte skit samma att han upplever 
denna dubbeltydighet. Den uppstår ur mötet med vardagen och är relevant i 
skolledarens strävan att åstadkomma förändringar.  
 
Vad som kommer fram i min belysning av yttranden om skolan bygger på 
erfarenheter från den. Skolkommittén bygger ofta sitt resonemang om skolan i 
en ny tid på erfarenheter från skolan. Skolledarna gör det samma när de 
diskuterar sina skolor. Likväl skulle min undersökning ha kunnat vila på ett mer 
nyansrikt underlag. Jag skulle kunna ha kompletterat den diskursiva nivån med 
fler röster, exempelvis lyssnat på lärare och elever och deras bild av skolan i 
samband med försöket. Jag skulle också ha kunnat observera vad som skedde 
på skolledarnas skolor. Jag skulle då också ha legat närmare Habermas 
metodologiska rekommendationer. Han talar om vikten av ett pragmatiskt 
språkteoretiskt perspektiv där man studerar vardaglig språkbunden interaktion i 
vardagliga situationer (Habermas, 1981/1984b). Young (1990, 1992) gör detta i 
kontexten av ”tal i klassrummen” och pekar just på störningar grundade i 
språkbrukets strukturella aspekter. Utifrån en sådan utgångspunkt handlar det 
om att sedan blicka utåt mot ett vidare sammanhang för att problematisera 
institutionella och systembundna förklaringar till funna störningar i den 
språkliga interaktionen.  
 
Hänsynstagande till aspekter likt de ovan skulle kunna ha ökat tillförlitligheten i 
det jag kommit fram till. Mina slutsatser vilar på resonemang och diskussion om 
skolan utanför skolan. Värdet i detta ligger i att dessa resonemang handlar om 
att problematisera brutna handlingsvissheter som kan leda till att det som sker i 
skolan förstås på andra grunder. En sådan förståelse kan bidra till förändringar i 
skolan som gör att skolan arbetar på ett annat sätt. Skolledarna ger uttryck för 
att så faktiskt sker på sina skolor. Och detta visar att reflektion över traditionella 
tillkortakommanden, enligt skolledarna, kan leda till förändringar. Jag har med 



 215

min undersökning försökt argumentera för att sådana förändringar kan stärka 
skolans bidrag till en politisk offentlighet som har kraft nog att tämja och 
kontrollera systemutvecklingen. 
 
Ovan har jag berört problem som hänger ihop med vad jag inte gjort i den här 
undersökningen. Men det går också att föra ett självkritiskt resonemang om vad 
jag faktiskt gjort.  
 
I mina tolkningar av skolpraktiken och skolpolitiken har ambitionen varit att nå 
fram till sammanhängande mönster av delar och helhet. Detta har varit en 
arbetsam process där motsägelser som jag inte sett kan finnas kvar i de förslag 
till tolkning som jag lagt fram. Det finns också en risk att koherens överbetonas 
i en strävan att nå fram till meningsbärande sammanhängande mönster när 
motsägelser utgör den faktiska bilden. En sådan motsägelse som jag lyft fram 
som central i undersökningen är motsägelsen i att förverkliga ett kommunikativt 
uppdrag genom instrumentell styrning. Sammantaget handlar det om att göra en 
bedömning av om mina tolkningar är rimliga. Min självbedömning är att de är 
det. 
 
De tolkningar som är möjliga är självklart beroende av det som skall tolkas. 
Den skolpolitiska texten är ett material som kommit till utan min inverkan. 
Tillförlitligheten i tolkningarna av denna text torde således uteslutande kunna 
bedömas utifrån vad som tagits upp i förra stycket. På annat vis förhåller det sig 
med texten från skolpraktiken eftersom jag varit delaktig i dess tillkomst.  
 
Mitt sätt att välja och ställa frågor i intervjuerna kan ha påverkat skolledarna att 
ta upp vissa saker och låta andra saker bli obeaktade. En liknande problematik 
har varit vid handen när det gäller samtalen. Min och samtalsledarens 
medverkan kan ha påverkat vad som tas upp och inte tas upp. Samma sak gäller 
för skolledarna som grupp. Den respons som jag och samtalsledaren fått är 
emellertid att skolledarna känt sig bekväma i situationen och att de kunnat 
samtala prestigelöst om problem och framgångar öppet på ett sätt som de 
beskrivit som berikande. Ändå kan samtalet och intervjuerna ha påverkats i en 
viss riktning. Just att samtalet har kommit att kretsa kring vad som beskrivits 
som tradition och nytänkande kan ha varit ett resultat av ömsesidig påverkan 
som uteslutit andra teman. Skolledarna har också gett vissa uttryck för detta. 
För trots att de utgått från problem i den egna verksamheten har de 
uppmärksammat att samtalen om dessa har sammanfallit på många punkter. De 
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har känt igen sin egen verksamhet i andras problembeskrivningar och 
hanteringen av dessa. I detta kan det ha funnits en risk i att traditionella 
tillkortakommanden överbetonats i negativa termer medan förnyelse 
överbetonats i positiva termer vilket kan ha utmynnat i tendensiösa utsagor. 
Min och samtalsledarens medverkan kan ha varit en del i detta utan att vi varit 
medvetna om det. Mina tolkningar av skolledarnas utsagor om detta tema ger 
också en positiv bild av förnyelse visavi tradition. Det är dock den bild som jag 
tycker mig se framträda utifrån upprepade tolkningar av skolledarnas utsagor. 
Det är genom dessa upprepningar som jag försökt att ge en rättvis bild av vad 
skolledarna haft att berätta om skolarbetet och dess villkor utifrån sina 
erfarenheter av den egna verksamheten. 
 
7.2.5 Slutord och nya frågor 
Färdigställandet av en avhandling som kan möta offentlighetens ljus har i mitt 
fall kantats med trötthet blandat med iver. Jag har lyckats hålla en brinnande 
låga vid liv genom att ta tag i en del av skolans mångfacetterade liv och försöka 
förstå den i ett vidare sammanhang. Andra kan hålla lågan vid liv genom att 
gräva djupt i den del som de valt ut, noggrant dissekerande alla dess aspekter 
utifrån en tydlig teoretisk och operationaliserbar inramning. Jag har valt en 
annan väg.  
 
De dubbeltydiga signaler som jag låtit bli upprinnelsen till avhandlingen har en 
historia i en fråga som jag brottats med under en lång tid. Mycket av den 
forskning som jag har tagit del av har problematiserat skolans instrumentella 
prägel. När jag sökt svar på vad det är som gör skolan instrumentell har jag fått 
söka mig utanför den och då har svaret blivit att skolan är instrumentell för den 
existerar under instrumentella villkor. Hur kan detta då förstås i mer vid 
mening? 
 
Min uppfattning är att om man följer nyliberala och nykonservativa, tillsammans 
med socialreformistiska spår, så verkar inte instrumentalism vara ett särskilt 
stort problem. Antingen handlar skolfrågor om att fortsätta knyta verksamhet 
tätt till staten eller att låta marknadskrafterna styra – i det senare fallet 
upprätthållen av traditionella värden om man har en nykonservativ syn. Jag har 
haft svårt att ta till mig detta, eftersom problemet tycks kvarstå då. Närmare till 
hands har legat att följa den nymarxistiska teoribildningen. Men här tycks det 
ändå finnas någon slags idé kvar om att instrumentalismen endast kan brytas 
när det kapitalistiska ekonomiska systemet övergetts. Detta har jag också svårt 
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att ta till mig. Jag ser fortfarande pengamediets koordinering av varu- och 
tjänsteutbytet som överlägset i ett komplext modernt samhälle visavi tidigare 
prövade alternativ, och kan inte se något bättre alternativ under överskådlig tid. 
Vänder man blicken mot det postmoderna spåret tycks inte bara den 
kapitalistiska ekonomin behöva överges utan hela den västerländska självbilden 
om skolan inte skall förbli instrumentell. I den postmoderna dekonstruktionen 
av det västerländska ligger ett viktigt erbjudande i att kunna tänka annorlunda 
men jag har alltid haft svårt att se en rekonstruktiv sida här. Härmed har jag 
också haft svårt att se hur ett postmodernt perspektiv skulle kunna vara till 
hjälp att finna en väg ur skolans instrumentalism. Valet har därför fallit på 
Habermas teoribildning och beskrivning av det moderna samhället, eftersom 
jag uppfattar att den ger en möjlighet att problematisera instrumentalism på ett 
mer fruktbart sätt. Valet har inneburit ett stort språng från instrumentalism i 
skolan till instrumentalism i samhällsutvecklingen i stort. Den här 
undersökningen ser jag som ett första mer seriöst försök från min sida att 
närma mig problemet. Måhända kommer det fler möjligheter i framtiden när jag 
med dessa ord låter detta arbeta bilda en glödbädd för fortsatt fördjupning. 
Flera frågor lockar.  
 
Skolledarna som pekade på de dubbeltydiga signalerna om skolutveckling talade 
om både kontroll och konkurrens. I den här undersökningen har 
kontrollaspekten varit mer synlig än konkurrensaspekten. Sett i ljuset av 
undersökningens teoretiska perspektiv har det politiskt-administrativa systemet 
varit mer framträdande än det ekonomiska. Måhända är detta ett utslag av en 
socialdemokratisk regering och dess historia att värna en stark stat. Att finna en 
fruktbar ingång att mer tydligt fånga kombinationen av kontroll och konkurrens 
i relation till ett livsvärldsperspektiv och vad detta kan tänkas betyda för skolans 
verksamhet ser jag som en intressant och aktuell fråga.  
 
Jag skulle också vilja studera talet och interaktionen i det pedagogiska mötet 
mellan elever och lärare och villkoren för detta i den faktiska skolverksamheten. 
Skolan är en komplex verksamhet och även om det skulle finnas en idé om och 
en vilja till ett möte på kommunikativ grund torde det finnas mer eller mindre 
synliga störningar i förverkligandet av detta. Särskilt intressant är att fundera 
över och studera närmare vad det innebär för eleverna att utveckla en 
kommunikativ i det pedagogiska mötet med skolans pedagoger. Vad innebär 
det att möta eleverna på ett sätt som gör det möjligt för dem att utveckla 
kommunikativ kompetens och vad sker när försök till sådana möten görs?  
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Frågorna ovan är av empiriskt slag. Jag ser också ett behov av att fördjupa 
kopplingen mellan Habermas teoribildning och studiet av skolan såväl i 
teoretiska som i metodologiska termer. Vilka fallgropar och möjligheter finns 
det i en sådan koppling och vad betyder detta för framtida studier? Det är 
denna fråga som lockar mig mest för tillfället.
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Summary 
 
Introduction 
Teaching and learning in school is instrumental. So is the structure and culture 
inside school, supporting teaching and learning. And the environment 
influencing school is also instrumental. All in all, today’s society is instrumental 
and school is a part of this. This is not good, since unrestrained instrumentalism 
brings loss of meaning and a sick society.  
 
The above summarizes my understanding of what critical research brings 
forward on school and modern western society. If one takes this seriously and 
follows this line of reasoning one step further, asking what is supposed to 
happen if we want to deal with the instrumentalism-problem, two suggestions 
are fairly common. The capitalist economic system must break down. Then we 
will be free and life will become meaningful. This is a suggestion following the 
heritage of Marx. The other suggestion is even more radical. Everything that 
could be understood as a western creation must be deconstructed. Hopefully 
this deconstruction will bring a better world, but what this world will look like, 
we do not know. But we must have faith. This is a suggestion following the 
heritage of Nietzsche. Meanwhile, new-liberals and new-conservatists argue 
with social-reformists over whether the market or the state should be the main 
force in solving today’s problems, including school-problems. Instrumentalism 
does not seem to be the main problem in the argumentation, though. Perhaps, 
this argumentation could be understood as following the heritage of Parson if 
one looks at it from a system-perspective, or of Weber, if one prefers to look at 
it from an action-perspective. 
 
Instrumentalism in school and society has interested me for quite some time 
and is what has inspired this study. But I have not felt comfortable with the 
picture above. In this study I try another angle. It involves the relationship 
between school and the political public sphere in Sweden today, by looking 
closer at the relationship between school politics and school practice from the 
angle of Habermas’ work on modern society and its problems.  
 
The background 
In an earlier study (Kristiansson, 2005a, 2005b; Kristiansson et al., 2003) 
connected to the Swedish government and its decision on a pilot scheme for 
compulsory school to work without a national timetable (Proposition, 
1998/99:110; SFS, 1999:903), school-leaders have pointed at ambivalent signals 
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on school development coming from the political arena. On the one hand, the 
politicians signal openness where those involved in school development discuss 
their shortcomings and successes in order to find new ways to approach their 
daily work. On the other hand, they signal control and competition. These 
signals do not go together with openness though, according to the school-
leaders. They create a suspicious climate at school where teachers and school-
leaders become more careful discussing shortcomings, often hiding them 
behind exaggerated success-stories. In a competitive situation or when one 
suspects control there is less room for openness.  
 
I use the accounts above to open a path for studying instrumentalism more 
closely. Here, control and competition appear to go hand in hand with a 
purposive-rational attitude towards schoolwork, while discussing short-comings 
and successes in an open and sincere way seems to be more clearly related to a 
communicative attitude. The former promotes instrumentalism while the latter 
promotes mutual understanding in schoolwork. My idea is that these signals are 
parts of a political change in steering-focus.  
 
The problem 
Since the middle of the nineteen-seventies, centralised steering with detailed 
rules for schools has gradually been abandoned in Sweden. A decentralization-
wave started and the missions given to the schools were reformulated in more 
comprehensive terms. Schools were to be given a wider frame for interpretation 
and would be freer in handling their daily work (Lindensjö & Lundgren, 2002; 
Richardsson, 1994). This change signalled to schools to base their work on 
openness, discussing shortcomings and successes.  
 
According to the Swedish government, a lot of schools have shown the ability 
to handle the new steering-situation well. They make wide interpretations of the 
mission and they embrace the new freedom to a large extent, creating good 
opportunities for students to learn and develop. But all students do not have 
this opportunity, since all schools do not show these abilities. This becomes a 
problem for the government (Skrivelse, 1996/97:112, 2001/02:188). Signals 
putting forward openness rest on politically focusing decentralisation and 
comprehensive goals. But when the government talks about handling the 
problem regarding those schools that do not seize the opportunity lying in 
decentralisation and comprehensive goals, it starts to focus on enhancing the 
control of local freedom demanding better school results (Skrivelse, 
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1996/97:112, 2001/02:188). This shift in focus carries other signals on school 
development, signals close to those that the school-leaders view as problematic, 
shifting the focus from openness to distrust and caution at school. 
 
I argue that a focus on decentralisation and comprehensive goals indicates an 
opening for a communicative attitude behind school development. This is an 
opening created when leaving centralised steering and detailed rules behind. I 
also argue that a shift towards control of the consequences of decentralisation 
and a focus on school results might close the former opening resulting in a 
purposive-rational attitude behind school development. The shift in focus could 
be a signal for schools to be a part of instrumentalism guiding society when 
instrumentalism in a broader sense can be viewed as the main problem. 
 
Habermas (1992/1997, 1994b, 2000) talks about a political opening in 
contemporary society, creating an empty space where different forces appear. 
This opening is mainly caused by an economic globalisation generating 
difficulties for the welfare-state project. In the wake of economic globalisation, 
neo-liberalism and neo-conservatism appear as strong forces. Looking back at 
earlier periods of economic liberalism and its negative consequences, Habermas 
declares scepticism towards these forces. State intervention regarding capitalist 
economy has good reasons and has been a main focus for the welfare-state 
project, creating a higher degree of social justice. But Habermas also sees good 
reasons for reforming the welfare-state. Therefore, he sees opportunities in the 
political opening, although different from those put forward by neo-liberals and 
neo-conservatists and from those who try to preserve the welfare-state project 
on old grounds. He can’t see any new solutions in shifting today’s problem 
between the state and the market back and forth. Today’s problems cannot be 
solved by system-imperatives, simply because these imperatives are the source 
behind the problems. They feed upon the reproduction of the life-world and 
this reproduction rests on a communicative attitude among the members of 
society. The logic of the state- and market system creates a purposive-rational 
attitude reinforcing instrumentalism. If the latter continues to spread without 
control society will eventually break down, according to Habermas. But this 
breakdown is not unavoidable. Today there are forces that may tame the 
system-forces. Habermas sees an opportunity for a revitalized political public 
sphere in today’s political opening that might be able to control the political 
centre and make it reflect on its actions in a constructive way. He shows that 
the constitutional conditions in western democracies are, at least legally, 
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protecting the political public sphere. But a lively political public sphere is 
dependent on a civil society that can create and recreate a vital political culture 
where common problems can be discussed affecting the political centre. Could 
schools be a part of this? 
 
I argue that the change in steering from a centralised steering with detailed rules 
to decentralisation with comprehensive goals could be seen as a part of the 
political opening discussed above. And since decentralisation and 
comprehensive goals indicates an opening a communicative attitude towards 
school development it is not too far-fetched to imagine school contributing to a 
vital political public sphere. But when political signals shifts towards focusing 
on school results and controlling decentralisation and when this indicates a 
purposive-rational attitude towards school development, this could also indicate 
that schools’ contribution to the political public sphere is not of importance for 
school. Instead school seems to become a part of shifting problems back and 
forth between market- and state solutions. Schools become a part of 
instrumentalism so often connected with education and its environment. In this 
way I try to embrace the instrumentalism-problem in this study. But what does 
this embracement mean empirically?     
 
The aim 
One way of looking more closely at the problem presented above is to find a 
suitable case. For this purpose I have returned to the Swedish government’s 
decision to run a pilot scheme for compulsory school to work without a 
national timetable. The timetable guarantees students 6665 teacher-led hours 
during their nine years at school. These hours are divided into school-subject 
hours. For example math is allocated 900 and the Swedish language 1490 hours. 
In the pilot scheme the 6665 hours are still in force, but the distribution 
between school-subjects is not. It is up to the schools to decide on how to 
divide the hours at hand. The pilot scheme is supposed to underlie a future 
political decision on whether to get rid of the timetable or not.     
 
The pilot scheme can be viewed as a decision in line with decentralisation since 
it is no longer a question for the parliament to decide upon the distribution of 
hours between school-subjects. Instead it has become a professional question. 
Looking at the history of the national timetable it has been an important part of 
the earlier centralised steering. Over time it has become more deregulated but 
there has been a time where it has regulated the school-week in a more detailed 
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manner (Johansson & Johansson, 1994). Hence, one can also look upon the 
timetable as a sort of remnant from an earlier steering-philosophy. This makes 
the government’s decision on the pilot scheme relevant for an empirical 
illumination of the problem in this study. It can reveal school-political motives 
behind thinking about getting rid of the timetable. In the context of 
decentralisation it can reveal questions regarding conditions for school 
development from a political perspective. Is it a part of widening interpretation 
opportunities and local freedom? It might be close at hand to see it this way 
and hence it might encourage a communicative attitude towards school 
development. In a broader perspective, it might be a part of schools 
contributing to a revitalized political public sphere. On the other hand, getting 
rid of the timetable might be a step towards making the result-focus and the 
focus on control more clear. It could be seen as putting forward other steering-
instruments more compatible with today’s steering system where a shift in 
focus makes a purposive-rational attitude towards school development more 
evident. One aim of my study is therefore… 
 
… to describe and interpret the politics behind the government’s decision on a pilot scheme for 
schools to work without a timetable in order to illuminate political signals on school 
development in today’s steering system for Swedish schools. 
 
Since I have been involved in an earlier study connected to the pilot scheme, 
there is also an opportunity to view the case from the perspective of school 
practice. I have already used this study as an entrance for discussing the 
problem by pointing at ambivalent school-political signals regarding school 
development, according to school-leaders’ accounts. This is not the main theme 
for the school-leaders though. Instead they are talking about traditional school 
and alternatives in which tradition becomes less obvious. This is what 
characterizes their schools, according to the school-leaders, and they discuss 
what it means to try to leave tradition behind in order to find new ways for 
school development. But how can one understand this theme when it comes to 
attitudes towards school development? What does it mean to try to leave 
tradition behind in terms of a communicative respectively purposive-rational 
attitude towards school development?  And how does the school practice 
perspective relate to the description and interpretation of the school-political 
signals regarding school development? Another aim of my study is… 
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… to describe and interpret experiences from school practice in connection to the pilot scheme 
without a national timetable for compulsory school in order to  illuminate school development 
from the school practice perspective and compare it with the illumination of the school-political 
signals behind the pilot scheme.  
 
By empirically approaching the two aims above, I will… 
 
… on the basis of Habermas theory on modern society, illuminate the grounds of action for 
school development and what this means for a vital political public sphere in Sweden today. 
 
This is the comprehensive aim of my study. This aim needs a more thorough 
theoretical reasoning followed by supportive questions.  
 
The theory and guiding questions 
Purposive-rational action and communicative action are central concepts in 
Habermas theoretical work. I will use these concepts as tools to interpret the 
school-politics behind and the school practice in connection with the pilot 
scheme. Habermas conceives the concepts as the two main coordinating 
attitudes for social action. If one acts purposive-rationally one will have a result-
oriented and objectifying attitude towards the surrounding world where one 
tries to reach clearly defined goals. When these goals are dependent upon 
physical things we act instrumentally. When they are dependent upon other 
peoples’ actions we act strategically. We simply try to find means for reaching 
our goals and we assess the success by comparing the results with the goals. 
Following the legacy of Weber, a lot of research has been done in different 
settings using theories exclusively focusing on strategic action. By doing this 
one excludes communicative action as another type important for social 
coordination, according to Habermas. If one views society exclusively from the 
perspective of strategic action, society becomes exclusively instrumentally 
ordered. But a society resting solely on instrumentalism is a society resting on 
weak grounds. Modern society of today rests on something more than this and 
it is on this assumption Habermas develops his theory of communicative action 
(Eriksen & Weigård, 2000). 
 
Communicative action can be understood as a type of action resting on mutual 
understanding. In daily life we build coordination on a similar understanding of 
the world to a large extend, be it of objects, of norms or of self-appearance. We 
need this somewhat naïve certainty of a common picture of the world to get by 
from day to day. But sometimes problems appear that breaks this certainty. 
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Then we need to recreate our mutual understanding of the claims we share of 
the world.  These claims can be tested discursively. When we find something 
problematic in the world, we can come together and discuss this in trying to 
reach a mutual understanding of what the problem is about and on these 
grounds try to solve it in an understandable way for everyone. If we succeed in 
this, we reach a more reasonable understanding of the world and we can go 
back to communicating on a day to day basis with less disturbance and in a 
more naïve way. This discursive force in communicative action is also a force 
for dealing with unjust strategic action and instrumentalism. For Habermas 
communicative reasoning is the core source for the transition from a traditional 
society to modern western democracies. Today this source is threatened by 
instrumentalism and strategic action growing too strong. From an action-
perspective communicative action needs to be a more common part of our 
daily life if instrumentalism and strategic action is not to spread unrestrained 
(Habermas, 1981/1984b). 
  
Although Habermas has a theoretical approach based on action, the social 
world cannot be fully understood only on the grounds of actions. They need a 
background. For this reason Habermas introduce two concepts – system and 
life-world. By using these concepts Habermas presents a perspective on 
modern society, upon which one can approach the instrumentalism-problem 
from a new angle (Habermas, 1981/1984b, 1981/1989).  
 
Modern society in present days is dependent upon both system and purposive-
rational action and life-world and communicative action to develop in a 
sustainable way. Here, the problem of instrumentalism lies in the relation 
between system and life-world because they reproduce themselves, and hence 
society as a whole, using different logics. This makes the relationship between 
them difficult to handle. There have been suggestions in the field of system-
theory to try to find a sort of meta-code that could mediate between different 
system-codes and hence, putting the life-world perspective aside. Habermas 
rejects these suggestions. To put it in another way: Today’s instrumentalism-
problem can’t be solved in an instrumental way, according to Habermas. 
Instead, he puts forward the idea to approach the problem in a communicative 
manner. This is in many ways a democratic task where democracy has to be 
more imbedded in the life-world, Habermas continues. For this reason he puts 
forward the political public sphere as the core for democracy by which the 
system-logic can be tamed and controlled. In the political public sphere 
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members of a society can influence and control the political-administrative 
system and more indirectly the economic system through the former 
subsystem. It can be a communicative force between social and administrative 
power by safe-guarding the democratic procedure making political decisions 
correctly processed. In western democracy the democratic procedure is 
constitutionally grounded. This includes establishing rules to protect a free and 
autonomous political public sphere. In democracies where this sphere is vital, 
there is also hope for a sustainable development since the political public 
sphere can mediate between life-world and system in a constructive way. No 
one has total control of the free flow of language-use in this sphere. This 
enables us to explore and deal with common issues less strained from concealed 
unjustified interests, forcing political decision-makers to pay attention to the 
issues put forward and handling them in a correct way (Habermas, 1992/1997). 
How does education fit into this picture?  
 
Habermas is mainly concerned with society as a whole and seems to find a 
special interest in dwelling upon the political issues. Education is less visible in 
his work. Looking at his own writing on the topic it becomes fairly clear that he 
places education close to the system-logic when viewing it from a historical 
point of view (Habermas, 1984). This does not mean that he sees education as 
naturally embedded in the system. On the contrary, it becomes clear that 
Habermas wants education to play an important role in the reproduction of the 
life-world and hence a force in approaching the instrumentalism- or system-
problem (Habermas, 1989/1995, 1992/1997). Research on education that rests 
on Habermas’ perspective shows a similar picture of Habermas’ view, often 
enhancing the importance of fostering children and youth into competent 
democratic citizens (Carleheden, 2002; Englund, 2002, 2003; Young, 1990, 
1992). This supports the idea and the importance of approaching the question 
of the relationship between school and the political public sphere under which 
the problem of instrumentalism dwells.  
 
There is also room for interpreting the official school-politics in Sweden as 
resting on communicative ideas. The mission of the schools, at least when 
focusing on the more comprehensive formulations of what school is about and 
more closely when it comes to formulations regarding school and democracy, 
can be understood as putting forward a communicative basis for school 
(Utbildningsdepartementet, 1998). The former steering idea, steering schools 
from above from the centre with detailed rules, has been abandoned for a more 
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decentralised approach including communicative aspects (Richardsson, 1994). 
Altogether this makes room for interpreting school-politics as supportive of 
communicatively grounded schools and hence, also supportive of schools 
playing a role in revitalising a political public sphere and its importance for 
coping with instrumentalism and system-colonisation. To put it shortly, both 
Habermas theory and school-politics in Sweden (at least officially as regards the 
latter), brings forward that schools need to rest mainly on communicative 
principles to play a part in revitalising the public sphere.  
 
I will approach the question of schools and their relation to the political public 
sphere from a discursive perspective. This means that the talk about school and 
its conditions will be illuminated, not the talk and actions/interactions in 
schools. The analysis from this perspective includes three main areas, the 
society, the school-political and the local school arena. Following my aims I try 
to connect these areas by formulating two questions to address the more 
comprehensive aim for my study: 
 
Does a school-political focus on decentralisation and comprehensive goals give signals for a 
communicative school development that, according to this study’s theoretical perspective, 
supports a revitalised political public sphere? 
 
Since there seems to be a shift in steering focus from decentralisation and 
comprehensive goals to focusing school results and controlling the 
consequences of decentralisation one can ask if this also will change schools 
relation to the political public sphere. Habermas (1994b) means that a shift 
between the two subsystems back and forth does not solve today’s problems 
and one can suspect that the change in steering focus brings forward this kind 
of solution by moving the political-administrative system closer to the daily 
work in school. Therefore, another question is connected with the 
comprehensive aim of my study: 
 
Does a school-political change towards controlling the consequences of decentralisation give 
signals for a purposive-rational orientation for school development that, according to this 
study’s theoretical perspective, counteracts a revitalised political public sphere? 
 
Empirically I will approach the questions and the more comprehensive aim 
above on the grounds of two other aims. Regarding the aim approaching the 
school-politics behind the governments’ decision on the pilot scheme for 
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schools to work without a national timetable the following questions will be 
illuminated: 
 
Does the school-politics behind the government’s decision follow the political shift in steering 
focus from a decentralised focus to controlling decentralisation? If so, does this change in focus 
also mean a change in signals regarding school development, from communicative to purposive-
rational signals? And how can this be described and understood? 
 
Regarding the aim approaching school practice the school-leaders have talked 
about ambiguous political signals regarding school development, which 
indicates that school-politics influence school practice. A more central topic 
though, has been a discussion on tradition in school and what it means to try to 
leave tradition behind for something new. Questions connected to this theme 
have been formulated in the following way: 
 
How can school-leaders’ accounts on tradition and new ways of viewing schoolwork and its 
conditions be described and understood? How does this influence the ability to understand 
principles for school development, using purposive-rational and communicative action as tools 
for interpretation?  
 
Answering these questions and hence, illuminating the school-political and 
school-practical aim is the empirical basis upon which I, according to the 
study’s theoretical perspective, will illuminate school’s significance for a vital 
political public sphere in Sweden today. 
 
The method 
The school-politics are approached by studying the parliamentary decision-
process behind the government’s decision on a pilot scheme for schools 
working without a timetable. More precisely, I have studied the policy texts1 
from the decision-process. The school practice is approached by studying 
school-leaders’ accounts of schoolwork in connection with the pilot scheme. 
These accounts are based on two interview-rounds (spring 2002 and autumn 
2004), interviewing nine school-leaders from five schools in three municipals. 
Between these rounds, the school-leaders met eight times, each time spending 
half a day (from autumn 2002 until autumn 2003), discussing school 
development focusing on the work in their own schools.2 The interviews and 
the discussions have been recorded and written down.  
 



 229

I have used an interpretative text-analytic approach following the hermeneutic 
tradition (Alvesson & Sköldberg, 1994; Gilje & Grimen, 1992; Kvale, 1997). I 
look for main patterns in both the policy texts and school-leaders accounts, by 
shifting focus from the whole and parts of the whole back and forth. After 
interpreting the main patterns and their parts in the policy texts and the 
accounts, I more closely analyse them from my theoretical perspective using the 
concepts of purposive-rational action and communicative action as analytic 
tools. Then the analysis of the school-politics and the school practice is 
analysed in relation to each other in order to illuminate the main aim for the 
study – schools’ contribution to the political public sphere.    
 
The results and conclusion 
When following the school-politics, three phases appears in between the time 
when the issue was first brought up and the time when the government made a 
final decision regarding the issue.3 In the first phase the issue can be understood 
in the context of a political focus on decentralisation and comprehensive goals. 
In the second phase the focus changes gradually towards focusing on school 
results and controlling the consequences of decentralisation. The third phase 
distances itself almost completely from the politics put forward in the first 
phase. Instead the focus on school results and controlling decentralisation is 
firmly consolidated. Therefore, two different main pictures of what it means to 
politically steer school appear and the government motivates its decision on the 
latter phase. This has consequences for what it means for schools to work 
without a timetable which also means that it has consequences for what school 
development and the context for this means politically.  
 
When following the school practice associated with the pilot scheme and based 
on school-leaders accounts, the school-leaders concentrate on the relationship 
between tradition and what they name “renewal” in school. More precisely they 
talk about how renewal emerges from traditional shortcomings and grows 
stronger over time and what it means to support this change to grow even 
more. They bring forward a change that has consequences for what school is 
about and what it means to develop school, either on traditional grounds or on 
the grounds of renewal. 
 
When comparing school practice with school-politics, school-leaders’ accounts 
of renewal fit well with the first phase of putting forward decentralisation and 
comprehensive goals. School-leaders’  accounts of tradition and what can be 
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described as tradition shaped in a new way fit well with the third phase of 
putting forward school results and controlling what schools do with their local 
free space.  
 
More precisely, the first phase, together with renewal, shows a similar picture of 
the school mission, school-steering and school development – a picture 
grounded upon a communicative attitude. The third phase, together with 
tradition shaped in a new way, shows a similar picture of school-steering and 
school development – a picture grounded upon a purposive-rational attitude 
making a communicative mission invisible. The former picture puts forward 
school as being a place for children and youth to develop communicative 
competence and democratic citizenship enabling them to be a part of a vital 
political public sphere. The latter picture puts forward school as being a place 
for youth to effectively make their way through the education system based on 
strategic and instrumental competence. Hence the latter picture seems to close 
the opportunity for schools supporting a political public sphere. It is a picture 
of an instrumental school supported by instrumental steering.    
 
Since renewal on communicative grounds, as it could be understood from 
school-leaders’ accounts, is growing stronger, it seems that school practice is 
trying to break with instrumentalism, becoming a part in revitalising a political 
public sphere and making way for a communicative approach towards societal 
problems caused by system-imperatives and instrumentalism. The shift in 
school-politics on the other hand, seems to go in another direction by 
supporting schools being traditional, but shaped in a new way. This is the case, 
when studying school-politics and school practice from a current school-
political decision in Sweden today. It is an example of how a shift in steering-
focus is not as unproblematic as it appears to be when the Swedish government 
declares the need for stronger control. It is an example that shows that school-
leaders’ points, regarding ambiguous school-political signals on school 
development creating difficulties in the daily work, have substance. 
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Noter 
 
                                              
 
1. Inledning 
 
1  Timplanedelegationen hade det övergripande ansvaret för att leda och stödja försöket samt lämna 

ett underlag till ett ställningstagande om timplanens framtid. Det var också denna delegation som 
fick i uppgift att lämna förslag till regeringen om vilka forskningsprojekt som skulle knytas till 
försöket (Direktiv, 1999:90). 

 
2  I undersökningen kommer jag att använda ordet ”regeringen” genomgående och syftar då på den 

socialdemokratiska regeringen om inte sammanhanget anger något annat. 
   
3  Regeringen lägger fram utvecklingsplaner vart tredje år. Planerna är statsmakternas 

policydokument för utbildningsområdet och visar vad regeringen ser som särskilt angelägna frågor 
och riktlinjer för kommande treårsperiod. Planerna behandlas sedan av riksdagen. Bestämmelser 
om upprättande av utvecklingsplaner kom till vid tiden för den rikspolitiska hanteringen av 
omläggningen av ansvaret för skolan (Proposition, 1990/91:18; Riksdagsskrivelse, 1990/91:76; 
Utbildningsutskottet, 1990/91:Ubu4). Eftersom utvecklingsplanerna möjliggör en överblick över 
skolpolitiska huvudlinjer och eftersom dessa uppdateras vart tredje år, utgör de en bra ingång att 
bilda sig en uppfattning om det skolpolitiska läget under olika perioder. Det är med anledning av 
denna bedömning som jag använder utbildningsplanerna för att introducera den mer intuitivt 
uppmärksammade dubbeltydighet som antytts i slutet av det förra avsnittet. 

   
4   I det här kapitlet kommer jag att använda mig av begreppen ”målrationellt handlande” och 

”kommunikativt handlande” för att introducera avhandlingens centrala teoretiska begrepp. 
Emellertid kommer jag inte att uttryckligen grunda begreppen teoretiskt utan väntar med detta till 
kapitel två nedan (Teoretisk grund). 

  
5  Rothsteins ämnesval kan ses som ett inslag i ett vidare samhällsteoretiskt problemfält som 

förefaller vara flitigt behandlat i våra dagar. Två exempel är Anthony Giddens ”The Third Way and 
its Critics” (Giddens, 2000) och Jürgen Habermas ”Den postnationella konstellationen” (Habermas, 
2000). Ett annat mer översiktligt verk i ämnet är Gerard Delantys ”Medborgarskap i en globaliserad 
tid” (Delanty, 2000/2002). Ytterligare ett par exempel med tydligare relevans för utbildning är Mark 
Olssens ”Neoliberalism, globalisation, democracy: challenges for education” (Olssen, 2004) samt 
Holger Dauns (red.) ”Educational restructuring in the context of globalization and national policy 
(Daun, 2002). Mer generellt handlar det om den västdemokratiska nationalstatens 
regleringsproblem i en värld av förändring. Här framstår det som alltmer tydligt att nationalstaten 
inte ensam kan lösa nutidens problem vilket ger upphov till diskussion om såväl överstatliga, som 
regionala och lokala kompensationer. Utbildning blir en del av denna problematik. 

 
6  Rothstein skapar en konstruktiv teori genom att sammanföra normativ och empirisk teori för att 

kunna belysa välfärdsstatens problem. I detta sammanförande skapas kategorier utifrån samtida 
politiska förhållanden inom vilket skolpolitiken som en typ av policyområde kan förstås i mer 
allmänna termer. 

   
7  I läroplanen för grundskolan finns stöd för att detta interventionistiska syfte föreligger. Där kan man 

bland annat läsa att… ”[s]kolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”  
(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 5) 

 
8  Liknande slutsatser har dragits inom skolforskningen, bland annat av Berg (2003). 
  
9  En diskussion om den pedagogiska vetenskapens relation till skolpraktiken (Ahlström, 2000; 

Arfwedson & Arfwedson, 2000; Eklund, 2000; Englund, 2000; Marton, 2000) i ett liknande 
avseende har bland annat förts i Pedagogisk forskning i Sverige, andra numret, femte volymen år 
2000. 

  
10 Skollagens portalparagraf (SFS, 1985:1100) och läroplanernas inledande avsnitt 

(Utbildningsdepartementet, 1998) visar tydliga kopplingar till formuleringarna i vår regeringsform 
och då särskilt till kapitel två om grundläggande fri- och rättigheter (SFS, 1974:152). 
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11 Med moderna samhällen avses här de västerländska typerna av demokratier som har sin historia i 

Västeuropas daning efter den Nya tiden (Habermas, 1962/1984; Palmer & Colton, 1992/1965, 
1995/1965). 

 
12 För ett ifrågasättande av nykonservatism se exempelvis Habermas (1981/1984a). För ett 

ifrågasättande av nyliberalism och reformsocialism se exempelvis Carleheden (1996, 2002). 
 
13 Detta ställningstagande utgör ett centralt tema i ”The Philosophical Discourse of Modernity” 

(Habermas, 1985/1990). 
 
2. Teoretisk grund 
 
1   Ett exempel där relationsproblematiken blir explicit är Habermas svar på kritik om relationen 

mellan begreppen livsvärld och system samt hur kommunikativt och målrationellt handlande skall 
förstås i detta sammanhang (Habermas, 1986/1995). Se här sidorna 377-395. 
 

2   I det målrationella handlandet aktualiseras såväl mål, medel resultat och konsekvenser och detta 
innebär att handlandet kan bedömas objektivt utifrån empiriskt grundad effektivitet. Detta blir fallet 
om man som Weber skapar en hierarki av handlingsrationalitet. Värderationellt handlande tar inte 
hänsyn till konsekvenser. Affektuellt handlande tar endast hänsyn till mål och medel och 
traditionellt handlande uppmärksammar slutligen enbart frågan om medel. Utgångspunkten är 
cartesianskt subjektfilosofiskt (Habermas, 1984/1995). 

  
3   Utifrån ett dubbelt samhällsperspektiv (ett system- och livsvärldsperspektiv) föreslår Fritzén (1998) 

att man bör undvika att tala om ”balans” när man berör frågan om relationen mellan målrationellt 
och kommunikativt handlande eftersom både dessa handlingsaspekters kontext vilar på en 
ömsesidigt inkongruent logik. Hon vill hellre använda ordet spänning för att betona denna 
inkongruens. Frågan är dock om man nödvändigtvis behöver se de båda orden som uteslutande 
varandra i sammanhanget. Kanske kan man uttrycka sig i termer av att det råder en spänning i 
balansen mellan målrationellt och kommunikativt handlande i dagens moderna samhälle – en 
spänning som kännetecknas av att det målrationella handlandet breder ut sig på det 
kommunikativa handlandets bekostnad. Detta skapar en obalans i samhällsutvecklingen som 
försvårar socialintegration – dvs. integration som är beroende av både systemlogik och 
livsvärldslogik. Stöd för detta sätt att tänka kan hämtas från Habermas själv: ”Modern societies 
have at their disposal three resources with which to satisfy the need for steering: money, power 
and solidarity. The respective spheres of influence of these three resources would have to be 
brought into an new balance.”(Habermas, 1994b) 

    
4   Redogörelsen av detta är en koncentrerad sammanfattning som bygger på en inläsning av såväl 

Habermas verk som verk om Habermas. Särskilt viktig har boken ”Kommunikativt handlande – 
texter om språk, rationalitet och samhälle” (Habermas, 1995b) varit som ingång till Habermas stora 
verk ”Teorin om kommunikativt handlande” (Habermas, 1981/1984b, 1981/1989). Ett annan viktig 
bok har varit ”The Philosophical Discourse of Modernity” (Habermas, 1985/1990). Verk om 
Habermas som ligger till grund för redogörelsen är exempelvis (Alvesson & Sköldberg, 1994; 
Carleheden, 1996; Cohen & Arato, 1995; Eriksen, 1998; Eriksen & Weigård, 2000; Månsson, 
1998). 

 
5   Motiveringen utgörs av en rekonstruktion av framförallt Webers, Durkheims och Parsons 

samhällsteorier som omtolkas genom en hermeneutisk, pragmatisk och språkfilosofisk vändning 
där språkteorin om talhandlingar utgör grundfundamentet. Rekonstruktionen utmynnar i teorin om 
kommunikativt handlande. Med denna teori menar Habermas sig ha funnit en mer inkluderande 
och fruktbar grund för analys av det moderna samhället än vad han anser att tidigare och samtida 
teorier har kunnat och kan erbjuda. 

   
6   Här framträder en utvecklingsbild där först det politiskt-administrativa systemet lösgör sig från 

livsvärldens traditionellt grundade normativa bindningar men där det ekonomiska systemet 
fortfarande är bundet till det politiskt-administrativa. Först med den kapitalistiska ekonomins 
utveckling lösgör sig det ekonomiska systemet från den politiska makten och fungerar 
självreglerande. Denna lösgörningsprocess skall emellertid inte ses som att livsvärlden och de två 
subsystemen är slutna visavi varandra. Snarare skall de ses som självstyrande delar vars inre 
utveckling och komplexitetsstegring är beroende av relationerna visavi varandra. Vad avser 
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relationen mellan system och livsvärld är systemens utveckling beroende av livsvärldens 
institutionella förankring för att utvecklingen skall uppfattas som legitim bland 
samhällsmedlemmarna vilket ställer krav på livsvärldens kommunikativa rationalisering.  

  
7   Denna del baseras främst på följande litteratur: (Carleheden, 1996; Cohen & Arato, 1995; Eriksen, 

1998; Eriksen & Weigård, 2000; Habermas, 1962/1984, 1992/1997, 1995a). 
 
8   Det mest centrala förbehållet är givetvis att statlig tillämpning av fattade beslut måste vila på ett 

legitimt beslutsfattande så som angavs med referens till Carleheden ovan. 
 
9   Jämför här Habermas koppling av utbildning till kulturell reproduktion och social integration ovan. 
 
10 Ideala samtalssituationer är centralt i Habermas teori och Young talar om ideala pedagogiska 

samtalssituationer för att placera in begreppet i utbildningssammanhang. Det är utifrån en tänkt 
ideal samtalssituation som förutsätts finnas inbyggd i språket som medium för intersubjektiv 
hantering av anspråk på giltighet som störningar i den vardagliga språkliga interaktionen kan 
bedömas. Begreppet ideal samtalssituation fungerar i den här meningen som ett analytiskt 
hjälpmedel för att avgöra omfattningen och arten av kommunikativa störningar och försöka spåra 
vad dessa beror på. På så vis finns en möjlighet att mildra störningarna. Empiriskt är det svårt om 
inte säga omöjligt att finna exempel på reella ideala samtalssituationer. Det går förmodligen alltid 
att finna störningar om man gräver tillräckligt djupt i varje given talsituation. Ideala 
samtalssituationer skall snarare ses som en form av idealtyp idealt verksam i det språkliga utbytet 
mellan människor utifrån vilket reell interaktion kan analyseras och bedömas (Young, 1992). Se 
särskilt sidorna 50-54 i nyss angiven referens.  

 
11 Citatet ovan kan ses som ett uttryck för denna modell. 
  
12 Carleheden (2002) har problematiserat skolpliktsfrågan utifrån ett vidare resonemang om 

begreppet frihet och genom detta kunnat antyda ett annat sätt att se på skolplikten. Han talar om 
frihet från och frihet till. I det senare ligger en betydelse att frihet från inte behöver tolkas som 
endast som ett skydd från stat eller andras inflytande. ”Frihet är snarare något som behöver 
förverkligas i en social gemenskap. Autonomi handlar således inte bara om privat autonomi utan 
också om offentlig autonomi.” (s. 50) Att se frihet på detta sett vad avser skolplikt ställer det i 
relation till offentlig autonomi och kan således ses som en plikt att upplysa sig för att kunna ta 
ansvar för en vital offentlig autonomi. Måhända haltar denna tolkning en aning men kan ändå 
fungera som en öppning till att inte resonera kring skoplikt endast utifrån tvångsaspekter. 

  
13 I skolverkets resonemang syns tydliga kopplingar till den senaste demokratiutredningen. I denna 

är skolans bidrag till demokratin flitigt diskuterad. Bland annat sägs följande: ”Även 
    medborgarna måste ha politisk medvetenhet och kritiskt tänkande, grundlagda i skola och 

folkbildningsverksamhet.” (SOU, 2000:1 s. 96) 
 
14 Även om Carleheden ser en öppning här kritiserar han samtidigt vissa formuleringar i 

styrdokumenten med avseende på värdegrundsfrågan. Han pekar på det problematiska i att 
läroplanen talar om att skolans demokratiska fostran skall ske i ”överensstämmelse med kristen 
tradition och västerländsk humanism” och hur detta på förhand begränsar innebörden av 
diskursprincipen som central grund för en kommunikativt inriktad skola. Man bryter ”inte bara mot 
den moraliska diskursens universalistiska villkor utan också mot villkoren för etisk-politiska 
diskurser under multikulturella sociala förhållanden”. (Carleheden, 2002 s. 65) Jag menar 
emellertid att det finns en öppning att tolka detta något annorlunda som leder till en svagare 
etnocentrism. Hela stycket som Carleheden refererar till lyder enligt följande:  

 
    ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande.” (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 5) 

 
    Om man uppmärksammar ordet ”förvaltats” … av kristen tradition och västerländs humanism kan 

man enligt min mening, med lite god vilja, undvika en på förhand fastställd etisk primat av 
västerländskt slag för skolans verksamhet. Förvaltats i perfekt öppnar för omgestaltning och etiskt 
pluralism. Ordalydelsen pekar på att den etik som lyfts fram har en historisk bakgrund men slår 
inte uttryckligen fast att detta arv äger företräde framför andra etiska ställningstaganden grundad i 



 242

                                                                                                                              
andra kulturella avlagringar eller att sådana avlagringar inte skulle innefatta liknande inslag som 
presenteras i stycket. Att använda ordet förvaltats öppnar också för en tolkning där de 
formuleringar som lyfts fram i sammanhanget inte nödvändigtvis behöver ha ett västeuropeiskt 
ursprung. Detta lämnar frågan öppen för att de värden som lyfts fram kan finnas i andra kulturer 
såväl i vår samtid som ur ett historiskt perspektiv. 

 
15 Denna analys kommer kanske bäst till sin rätt i antologin ”Utbildningspolitiskt systemskifte” 

(Englund, 1996d). Men grunddragen i kritiken ligger kvar sju år senare (Englund, 2003). 
 
16 Frasen ”det ordnar sig” är ganska vanlig i de värmländska trakter där jag bor.  
 
3. Kunskapsläget 
 
1  För en översiktlig redogörelse och diskussion om de olika synsätt som tas upp i texten nedan och 

som inte är bunden till det habermasianska perspektivet, se exempelvis David Helds bok om olika 
demokratimodeller (Held, 1996). För en mer politisk filosofisk redogörelse med fokus på begreppet 
rättvisa kan Lindensjös bok om ”Perspektiv på rättvisa” rekommenderas (Lindensjö, 2004). Här 
ingår Habermas tillsammans med andra centrala tänkare på området. Se också för närmare 
anknytning till demokrati och utbildning (Lindensjö, 2003). 

 
2  Ett relativt aktuellt exempel på detta är hur Englund (2003) i samband med en diskussion om 

deliberativa samtal och skola nämner Gutmann och Habermas som bärare av den deliberativa 
demokratitraditionen. 

 
3  Så kallade illokutionära och perlokutionära talhandlingar är centrala i den talaktsteori som 

Habermas använder och utvecklar i syfte att grunda teorin om kommunikativt handlande. 
Illokutionära talhandlingar är inriktade mot gemensam förståelse och Habermas argumenterar för 
att detta är språkanvändningens grundmodus. Perlokutionära talhandlingar som går ut på att få till 
stånd en på förhand avsedd effekt genom det språkliga utbytet måste förlita sig på den 
illokutionära talhandlingen om den som utför den perlokutionära talhandlingen vill dölja sina 
avsikter. Här syns alltså kopplingen till kommunikativt handlande och den del av målrationellt 
handlande som Habermas benämner strategiskt handlande (Habermas, 1981/1984b). 

 
4   Härmed följer Fritzén en av Habermas viktigaste poänger i det att komplexa moderna samhällen 

kräver både systemintegration och integration genom livsvärldens kommunikativa handlande. 
 
5   Det kan vara något missvisande att placera in Roth i Örebrospåret. Tydligt är ändå att hans 

avhandlingsarbete (Roth, 2001) har starka band till Örebro, trots att den försvarades vid 
Stockholms universitet. Man kanske istället skulle kunna tala om ett tredje spår i sammanhanget 
för det tycks som om även Stockholm börjar etablera en gren med stark koppling till Habermas. Ett 
tecken på detta är Rönnströms avhandling ”Kommunikativ naturalism: Om den pedagogiska 
kommunikationens villkor” (Rönnström, 2006) där Roth anges vara delaktig. Tyvärr är arbetet för 
sent utkommet för att jag skall ha hunnit sätta mig in i det tillräckligt så att det kunnat utgöra en del 
i det här kapitlet. Intressant är dock titelns åsyftning på naturalism. Det väcker associationer till en 
kontrovers mellan Habermas och Rorty om rättfärdigande (Habermas, 2004; Rorty, 2004a, 2004b) 
där Habermas kritiserar Rorty just för naturalism. I sinom tid finns det anledning att närmare ta 
reda på Rönnströms användning av begreppet och hur det kan förstås i relation till Habermas 
kommunikationsteori. 

   
6  Se kapitel 2.5.1 ovan. 
  
7  Se kapitel 2.5.1  
 
8 Internationellt kan det problembaserade skolutvecklingsperspektivet sägas ligga nära Fullans 

(1998) och Dalins (1994, 1995a, 1995b) arbeten. 
 
9 Att utgå från idén om framgångsrika skolor har tydliga beröringspunkter med school effectiveness 

som är en väletablerad forskningsgren inom skolutvecklingsforskningen. Ett närmande mellan 
denna gren och en annan inriktning som går under namnet school improvement är synligt. Detta 
närmande kommer bland annat till uttryck i det gemensamma forumet ”School Effectiveness and 
School Improvement” där återkommande vetenskapliga artiklar från de båda skolorna publiceras. 
För att bilda sig en uppfattning av inriktningarnas tendens att gå den målrationella vägen kan 
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Martin Thrupps kritik av riktningen (Thrupp, 2002) och Sam Stringfields (2002) svar på denna kritik 
rekommenderas. 

  
10 Det är alltid svårt att hitta ett ord som omsluter forskning om människor, interaktionen mellan dem 

och de sociala avlagringar över tid och rum inom vilket interaktionen sker och som på något sätt 
skiljer denna typ av forskning från naturvetenskaplig. Här använder jag ordet socialvetenskap. 
Andra har använt ordet kulturvetenskap (Weber, 1983) och ytterligare andra ordet 
samhällsvetenskap (Danemark et al., 1997) för att försöka rama in ett gemensamt men 
mångfacetterat vetenskapligt område. 

 
11 Min mening är att detta också torde gälla för systemteorins opererande med system som handlar 

med omgivningen utifrån givna koder. I slutändan kan inte dessa system ”handla” om det inte finns 
människor även om människorna i systemen styrs av koden för systemet.  

 
12 Glappet mellan skolpolitik och skolpraktik så som det lyfts fram här kan dock inte endast hänvisas 

till en förändrad styrning. Det råder en tämligen stor enighet forskningsmässigt att en så 
människonära och mångfacetterad verksamhet som skolan alltid varit svårstyrd när det gäller 
politiska reformförslags praktiska genomslagskraft (Lipsky, 1980; Lundquist, 2001; Sannerstedt, 
2001). 

 
13 Englunds kritik mot friskolor och föräldrars rätt att välja barnens skola har bemötts av vissa som 

annars tycks ligga ganska nära den riktning som Englund är med att bära upp. Exempelvis menar 
Roth (2001) att fostran till medborgarskap inte a priori hänger på frågan om föräldrars val och 
friskolor. Huruvida friskolor leder bort från medborgartanken mer än kommunala skolor är en 
empirisk fråga som Roth hävdar att Englund inte behandlat. För Roth blir frågan om skolans 
medborgarfostran en fråga som blickar bortom detta och här inkluderas föräldrarna tillsammans 
med andra berörda. Roth menar att den övergripande frågan inte handlar om friskolor eller inte i 
första hand utan huruvida skolor, oavsett form, faktiskt ”är demokratiska och aktualiserar 
demokratiska överläggningar.” (s. 112, min översättning.) 

  
14 Jag skriver potentiell eftersom en sammanhållen skola inte själv löser problemet med segregation. 

Det finns således många skolor som idag inte kännetecknas av pluralism i skolan just som ett 
resultat av segregation på ett mer allmänt plan. 

  
15 För en påminnelse om vad detta var för något, se kapitel 1.2. 
  
16 Jämför här den tidigare diskussionen om administrativ makt i kapitel 3.1. 
 
4. Metod 
 
1  Offentliga handlingar eller dokument har ju en annan karaktär än vad ett intervju- och 

samtalsmaterial har. Även om intervjuerna och samtalen följer vissa ramar är de offentliga 
dokumenten mer tydligt disponerade efter en viss ordning. De senare torde kunna ses som ett 
konstituerat resultat av en mer öppen ordning av politiska samtal. Likväl är såväl skolledarnas 
redogörelser som de offentliga dokumenten uttryck för ett gemensamt ämne och tema och kan på 
så vis angripas i mer översiktlig mening på samma sätt så som det återges i figur 1 och den 
efterföljande texten knuten till figuren. 

   
2  Detta gäller givetvis utöver det som kan utläsas från de offentliga handlingarna som sådana. 
  
3  Se nedan kapitel 4.4.2 
 
4  Närmare bestämt rör det sig om statliga offentliga utredningar och departementsskrivelser. 
 
5  Skolkommittén lämnade också tre delbetänkanden innan slutbetänkandet. Det är dock först med 

slutbetänkandet som kommittén lämnar förslag för vidare parlamentarisk behandling. I 
slutbetänkandets grundläggning av dessa förslag knyter kommittén an till delbetänkandena. Dessa 
delbetänkanden ingår inte som empiriskt material i undersökningen. 

 
6  En förteckning över de dokument som utgör underlag för beskrivning och tolkning finns i bilaga 1. 
 
7  Tabell över urvalet med kommentarer finns som bilaga 2. 
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8  Våren 2003 inträffade en landsomfattande kommunkonflikt som gjorde att ett par träffar ställdes in. 

På grund av sommaruppehåll gick ytterligare två samtalstillfällen bort. 
  
9 Tabell över deltagandet i samtalen finns som bilaga 3. 
 
10 Det utskrivna datamaterialet omfattade drygt 440 sidor (12 punkter Times New Roman, enkelt 

radavstånd med kontinuerlig styckeindelning).  
 
11 Frågebatteriet för den första och andra intervjuomgången har lagts in som bilaga 5 respektive 6. 
 
12 Medgivande från skolledarnas sida om tillåtelse att använda deras uttalanden i avhandlingen på 

grundval av inspelning och utskrift av intervjuer och samtal skedde vid en upptaktsträff efter att 
intresseanmälan gjorts. Information om att deltagande i projektet skulle innebära ett 
avhandlingsarbete gavs också i samband med presentation av projekten vid rektorsträffarna i de 
tre kommunerna. Vid upptakten klargjordes också att deltagandet var frivilligt och att deltagarna 
när som helst hade rätt att avbryta deltagandet. En konsekvens av det senare syns i fallet med 
den skolledare som slutade som rektor på sin skola och hur den andra skolledaren från detta 
skolområde valde att avbryta deltagandet eftersom skolledaren ifråga behövde koncentrera sig på 
arbetet kring introduktion av den efterkommande skolledaren för skolan. 

   
13 Fördelning av citat kopplade till skolledare och datainsamlingstillfälle (intervjuomgång 1, samtalen 

och intervjuomgång 2) och som används i resultatdelen om skolpraktiken framgår av tabell som 
bilaga 4.   

 
5. Skolpolitiken 
 
1   Ett sätt att balansera utredningarnas olika storlek skulle kunna vara att dela antal sidor i 

Skolkommitténs utredning med arbetsgruppens (312/75) och på så vis få fram en siffra (4,16) att 
dela antal ord i Skolkommitténs utredning med. Exempelvis skulle detta innebära att det totala 
antal ord (2737) som används när decentralisering betonas skulle reduceras till 657,932 ord eller 
avrundat till 658 ord i förhållande till arbetsgruppens total av 292 ord. På motsvarande sätt med 
avseende på kontroll av decentraliseringens följder skulle samma jämförelse innebära 18,028, 
eller 18 ord med avrundning för Skolkommittén i jämförelse med 121 ord för arbetsgruppen. Detta 
skulle ge en mer direkt relation mellan utredningarna. Andra beräkningsgrunder skulle också 
kunna användas. Jag har dock valt att låta frekvensen av ord i Skolkommitténs utredning vara 
obehandlad och försöker ta hänsyn till detta på ett klargörande sätt i den tolkning av tabellens 
information som presenteras. 

    
2   Beskrivningen och tolkningen av det första skedet bygger uteslutande på regeringens direktiv från 

1995 och Skolkommitténs slutbetänkande (Direktiv, 1995:19; SOU, 1997:121). I bilaga 7 ges en 
översikt med tidsaxel över de tre skeden som beskrivs och tolkas i framförliggande resultatdel. 

 
3   För närmare information om vilka texter som utgör underlag i mellanskedet, se bilaga 7. 
 
4   För närmare information om vilka texter som utgör underlag i det tredje skedet, se bilaga 7.  
 
6. Skolpraktiken 
 
1   Det framgår av metodavsnittet att skolledarna kommer från skolor som täcker hela grundskolans 

verksamhet. Som anges i texten och som också nämnts i metodavsnittet kommer jag dock att 
fokusera de senare åldrarna (från år sex eller sju till år nio). I den mån arbetet i de tidigare åldrarna 
har betydelse för beskrivningen av tradition och förnyelse i de senare åldrarna kommer detta att 
uppmärksammas. 

 
2   Denna sammanfattning vilar på såväl intervjuerna som samtalen. 
 
7. Slutanalys och diskussion 
 
1   Scherp, H-Å. & Scherp, G-B. (utkommer 2006 på Karlstad University Studies). Arbetstitel:   

”Meningsskapande och medskapande ledarskap och lärande.” 
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Summary 
 
1  The policy texts used is shown in appendix 1. 
2  A table on municipals, schools and school-leaders in the study is shown in appendix 2. School-

leaders participation in the discussions is shown in appendix 3.  
3  The three phases are illustrated in appendix 7. 
 
 



Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Förteckning över undersökta dokument i resultatdelen om skolpolitiken 
 
Kommittédirektiv 1995:19 ”Det inre arbetet i skolan” 
 
SOU 1997:121 ”Skolfrågor: Om skola i en ny tid” 
 
Kommittédirektiv 1997:2 ”Tilläggsdirektiv till skolkommittén”  
 
Proposition 1997/98:94 ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet m.m.” 
 
Utbildningsutskottet 1997/98:UbU18 ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, m.m.” 
 
Departementsskrivelse 1999:1 ”Utan timplan: Med oförändrat uppdrag” 
 
Proposition 1998/99:110 ”Vissa skolfrågor m.m.” 
 
Utbildningsutskottet 1999/2000:UbU5 ”Vissa regeländringar på skolområdet” 
 
SFS 1999:903 ”Förordning om försöksverksamhet med utbildning 
utan timplan i grundskolan” 
 
Kommittédirektiv 1999:90 ”Försöksverksamhet med utbildning utan 
timplan i grundskolan” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Tabell med kommentarer (*) över deltagandet i timplaneundersökningen (Kommun, 
skolområde/skola och skolledare) 
 
Tabell 1: Deltagare i forskningsprojektet 
 
Kommun Skola/skolområde (S) Skolledare* (SL) 
Kommun A (mindre 
storstad) 

Skola 1** (högre åldrarna) 
 
 
Skola 2 (högre åldrarna) 
 
 
Skola 3 (lägre åldrarna****, 
högre åldrarna) 

Verksamhetschef/rektor för 
skolområdet, (SL1)Rektor 
för skola 1 (SL2) 
Verksamhetschef för 
skolområdet, (SL3)Rektor 
för skola 2*** (SL4) 
Rektor för skola 3 (SL5) 

Kommun B (mindre 
kranskommun) 

Skola 4 (högre åldrarna) Rektor för skola 4 (SL6) 

Kommun C 
(landsbygdskommun) 

Skola 5 (lägre åldrarna, högre 
åldrarna)  

Verksamhetschef/rektor för 
skolområdet, (SL7) 
utbildningsledare för de 
lägre åldrarna***** (SL8), 
utbildningsledare för de 
högre åldrarna (SL9) 

 
* Begreppet skolledare används för att beskriva arbetsuppgifter som innebär ansvar för en hel enhet. Exempelvis har 
utbildningsledaren på skola 5 för de lägre och högre åldrarna ansvaret för respektive enhet men de har inte ett 
formellt rektorsuppdrag. Huvudansvaret ligger istället på rektorn för skolområdet bestående av två fysiskt åtskilda 
enheter (lägre åldrar och högre åldrar) dels i egenskap av just rektor och på så ansvarig för det statliga uppdraget, dels 
i egenskap av verksamhetschef och på så vis också ansvarig för det kommunala uppdraget. 
** Skola 1 deltar, som klargjorts ovan, inte i försöket men ingår i en kommun som deltar i försöket. Sommaren 2003 
beslöt rektor för de högre åldrarna att sluta som rektor. Verksamhetschefen drog sig då ur projektet med 
motiveringen att han behövde fokusera den nya rektorn så att denna kom in bra i verksamheten. 
*** Rektor för skola två pensionerade sig 2004 och en ny rektor tillträdde medan verksamhetschefen var kvar.   
**** När denna skolledare bestämde sig för att vara med i projektet var hon ansvarig för de högre åldrarna. 
Emellertid blev ansvaret för de lägre åldrarna vakant varför hon ansvarade också för denna del när samtalsträffarna 
började. Snart efteråt blev hon ansvarig för hela skolområdet bestående av tre enheter med det huvudsakliga 
uppdraget som verksamhetschef och därmed främst knuten till det kommunala uppdraget. 
**** Under slutet av projektet gjordes denna deltagares tjänst om från utbildningsledare till rektor och härmed 
delades ansvaret upp för skola 5 och blev två skolor med två rektorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
 
Skolledarnas deltagande vid samtalen 
 
Följande visar hur deltagandet sett ut vid de åtta samtalsträffarna (hösten (h), våren (v), Skola 
(S) X, Skolledare (SL x):  
 
Samtal 1 h -02: S1SL1, S1SL2, S3SL5, S4SL6, S5SL7, S5SL8, S5SL9 (totalt sju) 
Samtal 2 h -02: S4SL1, S5SL1, S5SL2, S5SL3 (totalt fyra) 
Samtal 3 h -02: S1SL1, S1SL2, S2SL3, S3SL5, S4SL6, S5SL7, S5SL8, S5SL9 (totalt åtta) 
Samtal 4 v -03: S1SL2, S3SL5, S5SL7, S5SL8, S5SL9 (totalt fem) 
Samtal 5 v -03: S1SL2, S2SL3, S4SL6, S5SL8, S5SL9 (totalt fem) 
Samtal 6 v -03: S1SL2, S4SL6, S5SL8 (totalt tre) 
Samtal 7 h -03: S4SL6, S5SL8, S5SL9 (totalt tre) 
Samtal 8 h -03: S4SL6, S5SL7, S5SL8, S5SL9 (totalt fyra) 
 
Kommentar: Skolledare fyra från skola två (S2SL4) deltog inte i samtalen.  
 
 
Bilaga 4 
 
Antal citat använda i resultatdelen om skolpraktiken fördelade på datamaterialets tre delar 
(intervju 1, samtalen och intervju 2) och skolornas skolledare (SxSLx) samt 
observatör/intervjuare (O/I) och Samtalsledare (Sa. L) 
 
Skolledare/data- 
insamling 

Intervjuer 1 Samtalen Intervjuer 2 Totalt 

S1SL1 2 6  8
S1SL2 1 7  8
S2SL3 2 6 10 18
S2SL4 4  4
S3SL5 1 1 2 4
S4SL6 7 10 4 21
S5SL7 1 4 5
S5SL8 2  2
S5SL9 15 1 16
O/I 1 3 3 7
Sa. L. 1  1
Totalt 18 52 24 94
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 
 
Intervjumall (intervjuomgång 1)    
 
Bakgrundsfrågor 
 
Hur länge har du arbetat som rektor? 
Har du andra yrkeserfarenheter från skolan eller i övrigt? 
 
Huvudfrågor 
 
Hur skulle du vilja beskriva er skola? 
 
Vad fick er att bestämma er för att delta i timplaneförsöket? 
Vilka problem i skolan menar du skulle kunna lösas när timplanen tas bort? 
Vilka utvecklingsmöjligheter skulle detta kunna ge för skolan? 
Vilka idéer har du och/på vilket sätt arbetar du, för att bidra dessa utvecklingsmöjligheter? 
Har du stött på några problem i detta arbete? Vilka? Vad beror de på? 
Vilka lärdomar har ni dragit om det utvecklingsarbete du nämnt och de problem som ni 
stött på? 
Finns det andra problem som du särskilt uppmärksammat hindrar arbetet på skolan och 
som du tror att inte borttagandet av skolplanen kan avhjälpa? 
 
Har du en framtidsbild av skolan? Hur ser den ut? 
Vad skulle du vilja beskriva som grundläggande för skolans uppdrag utifrån den bild du 
beskrivit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 6 
 
Intervjumall (intervjuomgång 2)    
 
Intervjun är uppbyggd kring två teman som syftar till att beskriva skolornas utveckling 
och skolledarskapets betydelse. Utifrån denna beskrivning berörs också deltagandet i 
försöket utan timplan samt inställningen till ett framtida beslut om timplanen. 
 
Frågor om skolan idag 
 
Utifrån din bild av vad som kännetecknar er skola idag, vad är du nöjd med i det som ni 
lyckats åstadkomma? 
Vad är det som gör att du är nöjd med detta? 
Hur kommer det sig att ni lyckats på dessa områden? 
Hur har du som ledare försökt påverka det du beskrivit? 
Har något legat utanför dina påverkansmöjligheter; i så fall vad? 
 
Finns det några områden som du skulle vilja lyfta fram som ni inte lyckats så bra med? 
Vad är det som gör att det är viktigt att lyckas även här? 
Hur kommer det sig att ni inte lyckats så bra på dessa områden? 
Hur har du som ledare försökt påverka det du beskrivit? 
Har något legat utanför dina påverkansmöjligheter; i så fall vad? 
 
Frågor om skolan i morgon 
 
Med tanke på det som vi pratat om hittills vilka möjligheter och hinder ser du framöver 
med arbetet på skolan? 
Vad skulle detta arbete kunna betyda för en framtida bild av er skola? 
 
Frågor om försöket utan timplan 
 
Som deltagare i försöket utan timplan, vilken betydelse har befrielsen från timplanen haft 
och vilken betydelse tror du att en befrielse från timplanen kommer att ha framöver? 
Vad är din inställning till det framtida beslutet om ett eventuellt slopande av timplanen? 
Skulle skolan behöva styras på ett annat sätt än vad den gör idag om timplanen tas bort? 
Varför, varför inte? 
 
 
 
 
 



Bilaga 7 
 
Tidsaxel för de tre skeden inkluderande de texter inom vars ram resultatet från 
skolpolitiken presenteras  
 

 
 
 

November -99Oktober -99 November -99 

Maj -98

Maj -99 Januari -99 

Regeringens 
direktiv 
Dir. 1995:19 
 
Beslutat vid 
regeringens 
sammanträde den 
9 mars 1995 och 
undertecknat av 
utbildnings-
departementet  

Mars -95 

Skolkommitténs 
slutbetänkande 
SOU 1995:19 
 
Överlämnat den 6 
oktober 1997 av 
en expertkommitté 
med personer från 
olika delar i det 
offentliga 
utbildnings-
väsendet 

Oktober -97 

Det första skedet 
(kapitel 5.2) 

Mellanskedet
(kapitel 5.3) 

Det tredje skedet
(kapitel 5.4) 

Regeringens 
proposition 
Prop. 
1997/98:94 
 
Överlämnad 
den 5 mars 
1998 
 
 

Utildnings- 
utskottets 
betänkande 
1999/98 UbU 18 
 
Överlämnat den 
14 maj 1998 

Mars -98 

Arbetsgruppens 
skrivelse 
Ds: 1999:1 
 
Överlämnad i 
januari 1999  av 
en arbetsgrupp 
inom utbildnings-
departementet 

Regeringens 
proposition 
Prop. 
1998/99:110 
 
Överlämnad den 
6 maj 1999 
 

Utbildnings- 
utskottets 
betänkande 
1999/2000 UbU 5 
 
Överlämnat den 
12 oktober 

Svensk författ- 
ningssamling 
SFS 1999:903 
 
 
Överlämnad 
den 18 
november 

Regeringens  
direktiv 
Dir 1999:90 
 
 
Överlämnat 
den 18 
november 
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Skolan och den politiska offentligheten 

- öppning eller tillslutning?

Upprinnelsen till den undersökning som presenteras i avhandlingen var ett forskning-
sprojekt knutet till det nationella försöket utan timplan. Där gav skolledare uttryck för 
dubbeltydiga politiska signaler om skolutveckling som de menade försvårade det lokala 
utvecklingsarbetet. 

Det övergripande syftet har varit att belysa skolan och politisk offentlighet utifrån 
skolpolitiska signaler om och skolledares erfarenheter av styrning och skolutveckling. 
Habermas samhällsteori med fokus på betydelsen av en vital politisk offentlighet och 
kommunikativ handling utgör den teoretiska ramen för analys och tolkning.  Skolpo-
litiska texter med anknytning till beslutsprocessen bakom försöket utan timplan och 
skolledares utsagor om erfarenheter av försöket utgör det empiriska materialet. 

Studiens analyser visar att skolpolitiken bakom försöket förändras över tid, från fokus på 
decentralisering och övergripande mål till fokus på resultat och kontroll av decentraliser-
ingens följder. Förändringen innebär också en förändring i signaler om skolutveckling 
från kommunikativa till målrationella signaler. Skolledarnas utsagor om skolpraktiken 
visar en förändring från traditionella mönster till mönster av förnyelse i skolan som in-
nefattar en förändring av erfarenheter om skolutveckling från att vara målrationellt till 
att vara kommunikativt grundad. Politiska signaler om skolutveckling överensstämmer 
alltså inte med erfarenheter från skolpraktiken. Sett i ett vidare sammanhang tycks dessa 
erfarenheter kunna bidra till en samhällsutveckling där en kommunikativt grundad 
demokrati ses som viktig, medan de skolpolitiska signalerna går i en annan riktning. 

Styrning och skolutveckling utifrån ”försöket utan timplan” 




