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Abstract 
Sundberg, Daniel (2005). Skolreformernas dilemman – En läroplansteoretisk 
studie av kampen om tid i den svenska obligatoriska skolan (Dilemmas of educa-
tional reforms – a curriculum study of the struggle for time in Swedish compul-
sory school). Acta Wexionensia nr. 61/2005. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-
456-9. Written in Swedish with a summary in English.  
 
Educational restructuring is an international phenomenon, which emphasizes 
flexibility, local decision-making, self-regulation and innovation in contrast to 
previous bureaucratic governing and standardised teaching. Current reforms aim 
at a school adapted to the emerging information- and knowledge intensive soci-
ety. The aim of the dissertation is to examine current curriculum reforms con-
cerning the governing and organisation of time in compulsory school. In what 
ways is the temporal order of schools changing in a late modern post-industrial 
society? What new conditions for teaching are these changes implicating?  What 
kinds of dilemmas emerge for different school actors in conducting these re-
forms? 

By using critical discourse analysis, educational reforms are studied as a dy-
namic discursive practice with different concurring imperatives formatted in ten-
sion fields of cultural, social and political changes. Four case studies are used to 
explore how a current Swedish curriculum reform, Without a National Timetable 
in Compulsory School, was conducted in an experiment period over five years. 
The local appropriation of the policy intentions was found to depend on: (i) the 
preparedness of reform within the particular school, (ii) the dominant school cul-
ture, (iii) the local decision-making processes, and (iv) variations in reform mo-
bilisation (identified in the case studies as micro-political struggle, resistance by 
evasiveness, preservation of consensus and stratification).  

The results demonstrate that curriculum reform, the ongoing movement of 
educational restructuring, is not a linear unambiguous process of application. On 
the contrary, it is a discursive arena, which has a great impact as it involves dis-
courses of efficiency and quality development, increased professionalism, eco-
nomical cost-reduction, choice and devolution. These discourses involve concur-
ring imperatives for school actors to handle time in the organisation of teaching 
dependent upon how they are positioned as (i) effective ‘goals makers’ (ii) prob-
lem-solvers, who remove obstacles for individual learning projects, (iii) strate-
gists in a more competitive educational landscape, (iv) and moral agents, who in 
deliberation with others work towards a fair and equal school. It is concluded 
that for school actors, who work under the crossfire of educational restructuring, 
these imperatives pose a number of complex dilemmas.  

 
 

Keywords: educational reform, educational restructuring, social change, critical 
discourse analysis, temporal aspects of curriculum, the national timetable, teach-
ing, compulsory school. 
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Förord

När jag nu lämnar över dessa sidor av reflektion och studier till läsaren är det 
med stor tacksamhet till dem som ’var där’. Forskning kan till synes vara ett en-
samarbete, men som Peter Noll formulerat det: ”när reflexion lämnas ensam med 
sig själv utmynnar den i tomma intet. Den kräver föremål, iakttagelser, främ-
mande åsikter osv.” (Noll, 1987, s. 119). Att forskning även har en social sida är 
inte enbart en praktisk anmärkning. Det är faktiskt likaledes en logisk nödvän-
dighet. Med en lite djärv läsning av Apel (1980) kan hävdas att en metodologisk 
solipsism är omöjlig. En människa kan inte logiskt sett, ens i princip, ensam be-
driva forskning.  

Jazzpianister som Keith Jarrett, Bill Evans och Esbjörn Svensson har varit stän-
diga följeslagare i skrivandet och påmint om att pedagogiskt frågande och sva-
rande - den pedagogiska dialogen i klassrummet, barnens lek på lekplatsen eller 
den kritiska diskussionen i akademins seminarierum - delar sina premisser med 
den goda jazzimprovisationen. Tonarten är given resten bygger på ömsesidigt 
lyssnande och yttrande i lyhört samspel. Bra improvisationer sker utifrån den 
givna tonarten men där det samtidigt tillåts och uppmuntras sökas nya vägar mel-
lan harmonierna. På liknande sätt tror jag att det är med det pedagogiska mötet. 
Jag har haft den stora förmånen att under forskarutbildningstiden få ’spela’ med 
de bästa tänkbara. Jag vill rikta ett innerligt tack till min handledare professor 
Christer Fritzell och bihandledare docent Per Gerrevall för ’stadigt komp’ och 
spännande utmaningar, forskargänget i ’handledargruppen’: Stefan Lund, Susan-
ne Linnér, Gill Croona, Lena Fritzén, Jan Håkansson, Lena Carlsson, Maud Ihrs-
kog, Joakim Krantz samt Håkan Jenner för konstruktiva synpunkter vid slutse-
minariet och Carina Henriksson för den engelska språkgranskningen. Institutio-
nen för pedagogik vid Växjö universitet har svarat för en fantastiskt stimulerande 
arbets- och diskussionsmiljö och inte minst support av olika slag genom Bodil 
Rönn, Cissi Borggren, Marianne Thuresson, Pia Palm och Ingeborg Moqvist-
Lindberg. Tack alla på peddan! 

Jag har också under vissa perioder fått ’gästspela’ på andra håll. Uppsala univer-
sitet och forskargruppen STEP, Department of Curriculum & Instruction, Uni-
versity of Madison Wisconsin har varit mycket rika lärandemiljöer under min 
forskarutbildning. Det nordiska NORFA-nätverket kring Omstrukturering och 
Etnografi har också varit en stimulerande input. Avhandlingsarbetet har möjlig-
gjorts genom forskningsmedel från Utbildningsdepartementet och Timplanede-
legationen som också svarat för en mycket givande mötesplats för forskare runt 
om i landet. Det forskningsprojekt som föreliggande avhandling är skriven inom, 
TOP-projektet, har varit ett roligt och fruktbart samverkansprojekt mellan Växjö 
universitet, fyra kommuner och totalt 32 skolor. Tack till alla som varit involve-
rade i detta och särskilt tack till TOP-projektets styrgrupp och Birgitta Sigfrids-
son för ett givande samarbete! 
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Slutligen hade avhandlingsprojektet inte gått att genomföra utan vänner, släkt 
och familj som ställt upp i alla lägen och påmint om livets verkliga värden. Min 
familj - min fru Linda, våra barn Emma, Vilhelm, Thea och vår väntade skatt - ni 
betyder allt och avhandlingen tillägnas Er! Tack mor och far samt svärföräldrar 
för all hjälp och omsorg! 

Växjö, maj 2005 

Daniel Sundberg 
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DEL I 

SKOLREFORMER OCH 
SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR:

EN INTRODUKTION 

“Like ‘advancement’ and ‘progress’, the political notion of  
reform presumes that appropriate route maps and appropriate  

vehicles are made available. Deprived of such resources, social  
change remains – quite literally – a disorderly affair”  

(Hamilton, 1989, p. 151) 
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1.1 Utforskningar i ett förändrat 
utbildningslandskap: En inledning 

“Though the main business of the schools is shaping students´ lives, the form 
and substance of this control continues to be disputed. Disagreements over how 

much and kinds of control reflect the contradictions that, on the one hand, 
schools are expected to pass on to the younger generation the generally accepted 
knowledge and ways of knowing of a society – thus insuring continuity of future 
with past; and, on the other hand, are expected to develop in the younger genera-

tions the inclination and ability to deal with changing circumstances – to seek out 
solutions to problems with knowledge of the generally accepted answers of past 

generations but not to be limited by them”  
(Berlak & Berlak, 1981, p. 135) 

Samhällets förändringar och skolans reformer 
Att vi lever i en föränderlig tid är en truism. Det tycks emellertid råda större 
enighet om omfattning än om innebörder. Det vilar på pedagogiken som veten-
skaplig disciplin att systematiskt försöka klargöra innebörder för utbildning och 
skola och det är som ett litet bidrag därtill detta arbete är tänkt. Avhandlingen 
sysselsätter sig just med förhållandet mellan samhällsförändringar, skolreformer 
och de didaktiska frågorna om skolinnehållets organisering i och över tid. Hur 
sker förhandling, beslut och fördelning av skolans tid – i läroplaner och i sko-
la/klassrum? Vilka är förutsättningarna för denna tidstilldelning och hur har den-
na förändrats över tid? Studiens syfte kan på ett övergripande sätt formuleras 
som att ur ett läroplansteoretiskt perspektiv studera hur styrning och organise-
ring av tiden har förändrats i den svenska obligatoriska skolan. Med en sådan 
generös inramning av problemområdet anges att fokus för studien ligger på hur 
olika samhällsförändringar samverkar med statlig styrning och reformverksam-
het vad gäller hur tiden organiseras och används i skolan och vilka konsekvenser 
detta får för skolans undervisning.  

I detta inledande kapitel avser jag att summariskt dra några teoretiska riktlinjer 
för det pedagogiska reformperspektiv som avhandlingen vilar på, vilka i efterföl-
jande kapitel kommer att preciseras ytterligare. Först kommer jag att placera sko-
lans förändringsproblematik i en samhällskontext, där pågående reformrörelser 
relateras till de genomgripande omstruktureringsprocesser skolsystem och skolor 
genomgår i ett allt mer informations- och kunskapsintensivt senmodernt samhäl-
le. Därefter kommer avhandlingens didaktiska forskningsintresse och studiens 
syfte att presenteras. Inledningsvis kan slås fast att försök att reformera utbild-
ning och skola har funnits lika länge som skolan. Berlak & Berlak, i citatet ovan, 
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sätter fingret på ett paradoxalt förhållande som kännetecknar skolan i det moder-
na samhället och som varje lärare och inte minst varje didaktikforskare tvingas 
konfronteras med: kulturell reproduktion och kontinuitet versus kulturell trans-
formation och förnyelse. Å ena sidan tilldelas skolan uppdraget att ’anpassa’ ele-
ver till ett rådande befintligt samhälle, å andra sidan förväntas skolan också för-
ändra samhällsförhållanden. Allt sedan skolan blev en del av de vidare samhälls-
angelägenheterna i slutet på 1800-talet har frågor kring hur skolan både kan sva-
ra för socialisationen av uppväxande generationer till samhällets återskapande 
och samtidigt vara en förändringskraft i samhällets transformering stått högt på 
agendan. På detta tema har Emile Durkheim blivit en central referenspunkt - 
även om vi idag inte skulle hålla med om alla hans svar. Han ställde emellertid 
flera av modernitetens frågor på sin spets. I en mening, menade han, överlever 
inte ett samhälle utan sociala patologier utan en viss gemensam kulturell refe-
rensram i form av delade kunskaper, normer och värden som sträcker sig över 
generationerna. Durkheim stipulerar i sin “Education and sociology”:  

”Society can survive only if there exists among its members a sufficient 
degree of homogeneity; education perpetuates and reinforces this homo-
geneity by fixing in the child, from the beginning, the essential similari-
ties that collective life demands” (Durkheim, 1956, p. 124) 

Historiskt, skriver Durkheim, har det i hög grad varit skolan som burit upp dessa 
processer av social integrering och kulturell reproduktion1. I en annan mening, 
vilket samtidens kulturella situation gör klart, är ingen kultur statisk och oförän-
derlig, utan full av motsättningar och motstridigheter. Gemensamhet och konti-
nuitet, vilket det gemensamma samhällslivet i någon utsträckning kräver enligt 
Durkheim, och uppbrott/förändring samspelar på detta sätt i en spänningsfylld 
dialektik. 1946 års skolkommitté formulerade förhållandet i några ofta citerade 
rader som att: “Skolan bygger framtidens samhälle, men av byggstenar från det 
samhälle som varit och är… Därigenom uppstår en spänning mellan gammalt 
och nytt.… som tid efter annan nödvändiggör en översyn av skolans bildningsin-
nehåll och en reformering av dess kurser” (SOU 1948: 31, s. 12). John Dewey 
utgör en annan central referenspunkt, inte minst i 1946 års skolkommitté. Även 

––––––––– 
1

Durkheim erkänner också, trots många kritikers invändningar mot hans statiska funktionalism, att 
förändringsproblematiken alltid är närvarande inom pedagogiken. I sin ”Education and sociology” 
(1956) säger han bl.a.: ”New needs and new ideas arise constantly; to be able to respond to the inces-
sant changes which come about thus in opinions and customs, must remain sufficiently flexible to 
allow for change” (a a, p. 105). Det har i senare tids Durkheimforskning framkommit nya tolkningar 
och öppningar att läsa Durkheims tankar i en mer dynamisk kulturorienterad riktning, snarare än den 
traditionellt etablerade struktur-funktionalistiska (Alexander & Seidman, 1990, Alexander, 1989, 
Walford & Pickering, 1998). När Durkheim (1956) talar om imperativa krafter (imperative forces) 
har detta traditionellt tolkats i linje med hans teorier om “sociala fakta”. Alexander m.fl. ser emeller-
tid inte detta som en logisk nödvändighet. Snarare avser, menar Alexander, Durkheim att skolans kul-
turella reproduktion inte omedelbart är möjlig att förändra. Kulturen föregår oss, menar Durkheim: 
”...we are immersed in an atmosphere of collective ideas and sediments which we cannot voluntarily 
modify; and it is on ideas and sediments of this kind that educational practices rest” (1956, p. 95). 
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han betonade skolans kulturella kontinuitet med det förflutna2, men samtidigt – 
och med större emfas – att utbildning måste sträva mot framtiden, till lösningen 
av framtida individuella och kollektiva problem.  

Den moderna masskolan har sedan dess etablering under andra halvan av 1800-
talet, då Durkheim och Dewey gjorde sina samhällsanalyser, varit inskriven i 
detta motstridiga spänningsfält. De senaste decenniernas omvälvande samhälls-
förändringar tycks också ytterligare ha accentuerat spänningsförhållandet mellan 
skolans återskapande och nyskapande av samhället (Hamilton, 1989). I över-
gången till ett postindustriellt informations- och kunskapsintensivt samhälle ge-
nomgår de samhälleliga institutionerna genomgripande omvandlingar och det 
finns en rad angelägna frågor att ställa om skolans roll i en ny tid. Skolans re-
former intar en alltmer central arena i samhället (Hargreaves, 2003). 

Den moderna skolan och det kategoriska reformimperativet 
Med moderniteten har vi lärt att det förflutna, ”the retarded time”, måste bekäm-
pas med framtidens ”time pressing forward” (Harvey, 1989). Krav på reformer 
har blivit ett ’kategoriskt imperativ’ och utgjort själva motorn i det moderna 
framstegsprojektet. Att reformer och utveckling hör ihop har på detta sätt blivit 
common-sense som Popkewitz (1991) konstarerar: ”The common-sense of re-
form is to assume that intervention is progress” (a a, p. 1). När Sven-Erik Lied-
man och Lennart Olausson (1988) ställer diagnos på det svenska utbildningsvä-
sendet konstaterar de: ”När Sverige förändras ska det ske med hjälp av refor-
mer!” (a a, s. 7).  

De stora, byråkratiska och hierarkiska strukturerna möter problem och har ned-
monterats sedan 1980-talet. Enligt vissa bedömare rör det sig om konjunkturella 
svängningar, andra ser det som genomgripande strukturella förändringar. Om-
strukturering är emellertid ett internationellt fenomen i västerländska skolsystem. 
Den kan ses som en respons på globaliseringen, den snabba utvecklingen av in-
formationsteknologin, den ’nya ekonomins’ framväxt, ekonomisk osäkerhet, 
ökad moralisk och vetenskaplig osäkerhet (Woods et al, 1997). I de flesta 
OECD-länder intar utbildningsreformer en allt viktigare strategisk arena för mo-
dernisering, demokratisering och ekonomisk tillväxt i en alltmer global mark-
nadsekonomi. Reformer med adress till utbildningssystemen har motiverats 
bland annat av följande (jfr Lawton, 1992; Woods et al 1997, Codd et al, 2004): 

- Legitimitetskris: det finns i de avancerade kapitalistiska ekonomierna en 
allmän misstro mot att rådande utbildningssystem kan genomföra sitt 
uppdrag (Habermas, 1976, 1996). 

––––––––– 
2 Som programmatisk inledning till sin ”My pedagogic creed” (1897) skriver Dewey bl.a.: ”Jag tror 

att all utbildning innebär att individen får ta del av mänsklighetens sociala medvetenhet” (citerad i 
Hartman & Lundgren, 1991, p. 46). 
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- Effektivitetssträvanden: skolsystemet måste kunna svara snabbare och 
mer effektivt på de behov som uppstår på arbetsmarknaden. 

- Prestationsintensifiering: kostnaden för skolan svarar inte mot interna-
tionella resultat etc. 

- Managementrevolutionen: den traditionella centraliserade byråkratin as-
socieras med ineffektivitet och istället framhålls entreprenörsandan. 

- Kommodifiering: utbildningsmeriter blir eftertraktade ’produkter’ och 
föräldrar blir konsumenter och väljare på en utbildningsmarknad. 

- Demokratiskt underskott: skolorna måste ta ett större ansvar då väster-
ländska demokratier får minskad uppslutning (’shop-window-
democracy’). 

- Ny teknologi: skolans undervisning måste reformeras och traditionell 
pedagogik måste lämna plats för framtidens IT-teknologi. 

- Omfördelning: allmän kritik mot alltför stor professionell autonomi åt 
lärare, läkare etc. och för mer makt åt ’klienterna’. 

- Globalisering: nationalstaten får minskat handlingsutrymme (och styr-
ningskapacitet) då samhällsförhållanden i allt högre grad påverkas av 
internationell kultur, politik och ekonomi. 

Dessa olika reformmotiv genererar sammantaget inget entydigt utfall. Snarare 
har ’policyträngseln’ (Lindensjö & Lundgren, 2000) och ’reformköerna’ utanför 
utbildningssystemen och skolorna accentuerat dilemman och motstridigheter 
som aktualiserar centrala frågor om skolan och samhället. Förändringstrycket på 
de nationella utbildningssystemen har under senare decennier varit massivt, ofta 
med hänvisning till de nya krav som ett ’informations- och kunskapssamhälle’ 
ställer. I OECD-rapporten ”Knowledge management in the learning soci-
ety”(2000) identifieras detta: 

“Education systems are under constant pressure, on two main fronts. First, 
they need to adapt to changes in society, which, as it becomes a learning 
society, has rising expectations for education. Second, the school as a 
‘house of knowledge’ is increasingly facing competition from other 
knowledge sources, including information and entertainment, and from 
enterprises that define themselves as knowledge producers and media-
tors” (a a, p. 11). 

Det svenska skolsystemet har under det senaste decenniet blivit utsatt för en re-
formintensiv som saknar motstycke i dess historia (Lundgren, 2002). Å ena sidan 
kan reformerna förstås som svar på och konsekvenser av en accelererad sam-
hällsutveckling. Å andra sidan kan man också förstå dem som ett ökat politiskt 
tryck på skolan och som de styrandes försök att ideologiskt profilera sig, visa 
handlingskraft och vinna legitimitet inom utbildningspolitiken (Stenersen Hov-
denak, 2000). Det svenska skolsystemet är idag ett av de mest decentraliserade i 
Europa (OECD, 2004), men många forskningsrapporter visar på att de svenska 
lärarna upplever att den ’vunna friheten’ är kringskuren på en mängd andra sätt 
och att tiden inte räcker till för att t.ex. arbeta med det fostrans- och demokrati-
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uppdrag som läroplanen talar om (Fritzell, 1999; Fritzén, 1998; Lindblad et al 
2002). Tiden tycks bli en alltmer central fråga när det gäller skolans inre arbete 
med de didaktiska frågorna om vad skolan ska undervisa om, hur denna under-
visning ska bedrivas och vad elever ska bildas till. Dessa tidens dilemman upp-
står helt enkelt för att det finns flera goda saker vi vill att skolan ska realisera 
som inte alltid löper i harmoni med varandra utan blir ’konkurrerande imperativ’ 
(Alexander, 1995). Det tycks vara som Karlsen (2002) formulerar det skolans 
”byrde och privilegium å leve med, arbeide med og bearbeide menneskelige og 
samfunnsmessige spenninger” (a a, s. 138). 

Denna nya samhällssituation som skolan verkar i medför att dagens skolaktörer 
har att hantera förändringar som är både mångfasetterade, komplexa och motsä-
gelsefulla. En vanlig grundskola möter många konkurrerande imperativ i skolans 
förändring: kanske en ny policy från kommunen att genomföra läs- och skrivut-
vecklingsprogram för alla sina elever, att organisera skolledningens initiering av 
arbetslag bland lärarna, att börja skriva veckobrev efter påtryckning från föräld-
rarna, att skapa, som resultat av det lokala utvecklingsarbetet, temaprojekt med 
andra lärare, att introducera nya bedömningsprocedurer för elevers lärande. Sam-
tidigt kan dessa förändringsprocesser svara mer eller mindre väl mot statliga och 
nationella strävanden mot likvärdighet, jämlikhet osv. i utbildningssystemet i sin 
helhet. Vidare kan det uppstå mottryck i skolans uppdrag, då lärare både har att 
arbeta med långsiktiga mål och kortsiktiga resultat (jfr t.ex. samhällskunskapslä-
raren som både har att verka för framtida medborgare och nästa prov). 

Som alla andra institutioner innefattar den moderna skolan på detta sätt motstri-
diga och konfliktartade mål som också resulterar i oklara och inkonsistenta utfall 
(Popkewitz, 2001). Samhällsvetenskaplig och pedagogisk forskning som studerat 
utbildningspolicy och reformer har emellertid fram till 1970-talet i huvudsak 
dominerats av funktionalistiskt resonemang och positivistisk intervention. Durk-
heims klassiska analyser har ofta använts för att studera skolan som en nödvän-
dig funktion av social integration i varje samhälle, men dessa har sällan kunnat 
förklara motstridigheter och förändring (Boli, 1989). Vad senare tids forskning i 
reaktion mot den instrumentalistiska funktionalism som funnits som centralt 
element i lärplansdiskussioner visat är nödvändigheten av att väga in de mer 
komplexa och motsägelsefulla processer som är involverade3. Arthur Wise för-
klarade redan i mitten på 1980-talet att de funktionalistiska teorierna skulle be-
höva omprövas mot mindre reduktionistiska: 

”Much of collective efforts of policy makers, researchers and administra-
tors are aimed at making the school reality conform to the rational model. 
We then bemoan the fact that the schools fail to conform to the model. It 
just may be that we need a new paradigm” (Wise, 1984, p. 86, citerat i: 
Taylor et al, 1997, p. 1). 

––––––––– 
3 En sådan funktionalistisk utgångspunkt kan kortfattat sägas placera skolan i ett harmoniskt och 

spänningsfritt system som verkar i en entydig och irreversibel riktning.  



14

Den senaste tidens pedagogiska och utbildningssociologiska forskning har visat 
att skolinnehållet och dess organisering påverkas av såväl socio-ekonomiska 
strukturer och kulturella mönster (samhälleliga som lokala), skolpolicy, skolans 
aktörer (värderingar, personliga preferenser, attityder) som skolsystemets natio-
nella ramar och kontrollsystem. Dessa olika aspekter hänger intimt samman och 
låter sig inte förklaras i enkla ’orsak–verkan’ förhållanden. En enkel funktiona-
lism låter knappast denna komplexitet göra rättvisa. Tvärtom kan vi se hur det 
senmoderna, postindustriella samhället har ställt utbildningsväsendet inför en rad 
olika motstridiga krafter, national-statliga, lokal-civila såväl som global-
marknadsmässiga. 

Calderhead (2001) pekar i sin internationella genomgång av pågående reformer 
kring skolans undervisning att de oavsedda konsekvenserna av reformerna är 
mycket påtagliga. För det första emanerar reformerna från såväl stat, arbets-
marknad som ekonomisk sektor. De rör sig på olika nivåer (internationell, natio-
nell och lokal) och deras objekt varierar från lärarutbildning, budget manage-
ment, undervisning och ny teknologi. Vidare rör det sig om gradvisa och ’kon-
sultativa’ till radikala och påtvingade förändringar, vilket haft olika substantiella 
effekter menar Calderhead: ”the fact that these reforms may be contradictory or 
place competing demands on teachers may also be responsible for confusion, 
stress and disorientation in how teachers view their roles and responsibilities” (a 
a, p. 778). 

En framväxande forskning uppmärksammar också svårigheterna med att isolera 
skolan från samhällets förändringar. Whitty (2003) argumenterar mot reformin-
tentioner som baserar sig på naiva “school-based solutions with no sense of the 
structural, the political and the historical as constraints” (a a, p. 321). Istället me-
nar han att forskningen om skolans förändring måste relateras såväl till vidare 
samhällsförändringar som till empiriska klassrumsstudier. Den forskning som 
bedrivits kring skolsystemens förändringar i det senmoderna “informations- eller 
kunskapssamhället” har emellertid endast i mindre utsträckning baserats på em-
piriska undersökningar av skolors inre arbete och hur skolans aktörer förstår, tol-
kar och införlivar dessa förändringar och reformer. Hur villkoren för skolans un-
dervisning förändras behöver relateras till skolans aktörer på det lokala planet, 
som Lindensjö & Lundgren har påpekat: ”det finns tyvärr relativt lite av forsk-
ning som, åtminstone vad gäller den politiska styrningen av utbildningen, analy-
serat hur beslut transformeras och medieras” (a a, 2000, s 176-177). 

Det pedagogiska studiet av skolans reformer 
Det finns på detta sätt, som argumenterats ovan, en grundläggande spänning in-
byggd i skolan som samhällsinstitution; å ena sidan stabilitet och å andra sidan 
förändring och anpassning till nya samhällsvillkor. I ett försök att teoretiskt gripa 
sig an förhållandet mellan samhällsförändringar och dess återverkningar i sam-
hällets institutioner införde sociologen William F Ogburn begreppet ”kulturell 
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eftersläpning” (cultural lag) i sin klassiska studie ”Social change” (1922). Han 
pekade på betydelsen av att ta med de större utvecklingslinjerna i studiet av ma-
teriella, fysiska och organisatoriska förändringar i samhällets olika institutioner. 
Hans tes var att dessa inte med nödvändighet är synkroniserade och direkt korre-
sponderande mot de kulturella förändringarna. De kulturella reproduktionspro-
cesserna är många gånger starkare och mer trögrörliga än organisatorisk trans-
formation. I skolans värld brukar man tala om de pedagogiska idéernas långa in-
kubationstid – i betydelsen att skolans institutionella strukturer tycks många 
gånger överleva läroplansreformerna. Det är numera ett välbeforskat fenomen att 
reformer anpassar sig till institutionerna snarare än tvärtom (Tyack & Cuban, 
1995). Idéhistorikern Bernt Gustavsson förklarar detta som beroende på institu-
tioners ”frusna ideologier” och skriver: “Det överraskar inte sällan reformatorer 
som tror sig medelst en enkel reform kunna omskapa institutionerna. Med all 
önskvärd tydlighet har detta visat sig i de svenska skolreformerna. De djuplig-
gande strukturerna gör att en reform inte förändrar sig på det avsedda viset. For-
merna kan bytas ut, men innehållet finns kvar” (Gustavsson, 1991, s. 263).  

Det pedagogiska studiet av skolans förändring bör därför undvika förenklade 
’från–till’–dualismer, vare sig det handlar om från modernitet till sen- eller 
postmodernitet, från centraliserad statsreglering till lokal självreglering, från tra-
ditionell pedagogik till progressiv pedagogik etc. I föreliggande studie vill jag 
argumentera för att ett mer fruktbart angreppssätt står att finna i att analysera de 
spänningsfält mellan olika historiska trajektorier som snarare är konjunkturella, 
rymmande motsägelser och dilemman, än entydigt  lineära utvecklingsprocesser. 
Den tekniskt-rationella ’input-output-modell’ som varit dominerande med den 
s.k. ’Reasearch & Developement’ modellen4 inom den pedagogiska reformforsk-
ningen och som fortfarande utgör en tyst premiss i dagens offentliga diskussion 
om skolans förändring har, om vi följer Ogburns och Gustavssons resonemang, 
föga övertygande argument för sig. Den managementorienterade litteratur som 
vuxit fram kraftigt det senaste årtiondet utgår i regel från tekniska lösningar som 
ska effektivisera verksamheten. Den signalerar därmed indirekt att skolans aktö-
rer inte ska se till faktorer utanför skolan och som inte omedelbart ligger inom 
dess kontroll (Gewirtz, 2002). I det samtida offentliga samtalet - och reformpoli-
cy - är skolan i regel dekontextualiserad från sin socio-historiska ’grammatik’. 

Mycket forskning har dock visat att skolans förändring måste förstås utifrån den 
kontinuitet som bär upp skolan som institution. Trots återkommande reformför-
sök kännetecknas största delen av 1900-talet, vad gäller skolans organisering av 
innehållet, i hög grad av kontinuiteter i strukturer, regler och praktiker. Åldersin-
delning av elever/studenter, uppdelningen av innehållet i distinkta ämnen, tids-
sekventieringen och klassrummets fysiska organisering har dominerat i den mo-
derna skolan (Tyack & Cuban, 1995). Tillsammans bildar de institutionella 

––––––––– 
4 Denna kan kortfattat beskrivas vara isolerad från någon samhällsanalys och vara preskriptivt hand-

lingsföreskrivande. Den består av konsekvensutrediningar med testverksamheter, framtagande och 
implementering av undervisningsmaterial samt användande av nya handlingsprogram.  
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strukturer och kulturella mönster. Denna fond av stabila strukturer och mönster 
är viktig att förstå för att rätt placera det officiella politiska talet om styrning och 
behov av förändring i den svenska skolans reformdiskurser. Detta betyder emel-
lertid inte att talet om skolans förändring endast skulle vara tom retorik, som den 
amerikanske utbildningshistorikern Larry Cuban (1993) riktigt påpekar: 

”This does not mean that the debate over governance should be dismissed 
as mere rhetoric, as opposed to some observable reality. Shared belief 
systems do matter: they build common cultural meanings that in turn 
shape schools and form public expectations about them. Policy talk about 
control is a rich tapestry of symbols and cultural assumptions, even when 
it fails to map organizational practice or the distribution of political power 
accurately. This discourse, which often occurs in cycles, needs to be jux-
taposed, however, to long-term institutional trends and to what little we 
know about life in classrooms” (a a, 1993, p. 2). 

Cuban pekar i citatet ovan på nödvändigheten att bruka det historiskt-
institutionella perspektivet i studiet av skolans förändring, även om det rör sig 
om mer begränsade reformprogram. Skolan som samhällsinstitution har en lång 
historik. Den sträcker sig från den enkla kulturella reproduktionen i bondesam-
hället, där familjen till största del svarade för det nödvändiga överförandet av 
kunskaper, färdigheter och värden till dagens högst specialiserade och formalise-
rade lärandemiljöer, där professionella svarar för en alltmer komplex och förän-
derlig kunskaps-, färdighets- och värdetradering. Skolan som institution vilar 
trots den tilltagande kunskapsintensiteten på vissa historiskt institutionaliserade
interaktionsformer som upprepats och återskapats under lång tid. Den uniformi-
tet som kännetecknat skolor mellan olika kulturer och samhällen, såväl som hi-
storiskt över tid skulle annars vara svår att förklara. Det betyder emellertid inte 
att de skulle vara oföränderliga. Skolans strukturer består av de institutionella 
former och mönster av bakgrundsantaganden, försanthållanden och värderingar 
som skapats/skapas som svar på komplexa samhälleliga spänningar, men så 
småningom blir en naturlig del av vardaglig interaktion, språk och praktik. Struk-
turer kan på detta sätt förstås som dynamiska, snarare än statiska (Popkewitz, 
1991). 

Dessa historiska strukturer är således inte givna ’från ovan’. Den diskursiva 
vändningen (se vidare kapitel 2.2) får som konsekvens för läroplansteorin att fo-
kus läggs på de mönster av kommunikation inom vilka språket används för att 
göra distinktioner, skillnader och kategorier som konstituerar och rekonstituerar 
omvärlden. En central uppgift för den pedagogiska forskningen kring skolans 
förändring framstår vara att söka teoretiskt rekonstruktuera de processer som är i 
samspel och på vilka sätt de harmonierar med de mål och syften som finns med 
skolan, eller implicerar vissa dilemman. Berlak & Berlak (1981) argumenterar att 
det liberala demokratiska samhället innefattar vissa grundläggande dilemman 
som springer ur upplysningsmoderniteten. Med denna följer nämligen en plura-
lism av sfärer för förhandling om motstridiga värden som inte fanns i tidigare 
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mer homogena, ’monolitiska’ samhällen. Det begreppssystem som Berlaks ut-
vecklat gör, menar de, mer rättvisa åt den komplexitet som kännetecknar under-
visning i samtidens föränderliga samhällen. Berlak & Berlak argumenterar i ”Di-
lemmas of schooling” (1981) att ett sådant perspektiv är nödvändigt för att teore-
tiskt hantera de motstridiga förhållanden som samhällsförändringarna rymmer5:

“The dilemma language and approach lays a groundwork for engaging in 
critical inquiries by providing a means for conducting systematic empiri-
cal studies that relate alternative courses of action in particular situations 
to social and cultural contradictions and the process of social and cultural 
change” (Berlak & Berlak, 1981, p. 125). 

Forskningen bidrar på detta sätt till att skärpa blicken på de mer grundläggande 
problem och dilemman som finns i utbildningssystemet i stort, men också i det 
konkreta vardagliga pedagogiska handlandet. Avhandlingens kunskapsintresse 
(Habermas, 1976) kan på detta sätt förstås som en systematisk, kritisk och själv-
kritisk undersökning som syftar till att förbättra vår kunskap, episteme för att tala 
aristoteliska termer. Detta görs emellertid inom ramen för utvecklandet av ett 
praktiskt omdöme, fronesis, för att hantera de dilemman som den pedagogiska 
praktiken rymmer. Kaplan (2003) hämtar begreppet ”critical phronesis” från Paul 
Ricouer som betecknande för denna kunskapsform. Fritzell (1999) ser också det 
som ett centralt incitament för den pedagogiska forskningen att kunna uppmärk-
samma de dilemman och motstridiga villkor som den pedagogiska praktiken 
rymmer och skriver: ”Ambitionerna förefaller ofta ambivalenta, ansträngningar-
na tveeggade och de uppnådda resultaten motsägelsefulla” (a a, s. 54). Syftet 
med denna ansats av pedagogisk reformforskning blir därför att kvalificera peda-
gogiska omdömen och beslut för att utveckla pedagogiskt handlande. Genom att 
artikulera och explicitgöra de mer grundläggande dilemman, etiskt-moraliska så-
väl som praktiskt-pragmatiska, avser forskningen att klargöra grunderna för 
ställningstaganden för gemensamma överlägganden mellan olika aktörer i/kring 
skolan, som Berlak & Berlak poängterar:  

”This approach and the concept of ‘dilemmas’ are intended to be useful to 
citizens, researchers, parents and professionals for clarifying differences 
over schooling practices, and for engaging in collaborative inquires into 
the origins and consequences of present patterns of schooling and the pos-
sibilities and desirability of change” (Berlak & Berlak, 1981, p. 3). 

––––––––– 
5 Jag följer här Larry Cuban (2001) i hans diskussion av dilemmaperspektivet: ”Dilemmas are messy, 

complicated and conflict-filled situations that require undesirable choices between competing, 
highly praised values that cannot be simultaneously or fully filled” (p. 10). De innebär med andra 
ord att (i) det finns flera ’konkurrerande’ värden (ii) de kan tvinga till otillfredställande val på grund 
av olika ramar/hinder (iii) de kan hanteras, men sällan lösas. Cuban fortsätter: “they are ill-defined, 
ambigigous, complicated interconnected situations packed with potential conflict...and arise when 
people compete for limited resources, hold conflicting values; and wrestle with diverse expectations 
held by other about what practictioners should be doing” (Cuban, 2001, p. 12).  
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Vad det perspektiv som Berlaks utarbetat och som vidareutvecklats företrädesvis 
i anglosaxisk skolforskning6 (se t.ex. Woods et al, 1997; Ball, 1994, 1987; Har-
greaves, 1999, 2003) innebär är att lärares och andra skolaktörers kreativa pro-
fessionalitet sätts i fokus för att finna vägar att transformera dilemman till positi-
va pedagogiska utfall. Istället för att fokusera färdiga metoder och undervis-
ningskoncept leds uppmärksamheten mot det goda didaktiska omdömet som 
förmår möta osäkerhet och mångtydighet, utan att bli desorienterat och där dessa 
villkor blir föremål för professionella samtal. Denna typ av förmågor hos skolans 
aktörer framstår som viktiga att utveckla mot bakgrunden av ett alltmer komplext 
och föränderligt samhälle. Den didaktiska forskningen med denna inriktning bör 
lämna utrymme för lärares praktiskt grundade erfarenheter och kunskaper utan 
att för den skull lämna lärare utan den hjälp av teoriutveckling som behövs. 

Giddens (1993) uppmärksammar behovet av att utveckla en dubbel hermeneutik. 
Samhällsforskarens utmaningar består enligt honom i att rekonstruera de sociala 
aktörernas beskrivningar och uppfattningar inom ett teoretiskt begreppssystem 
och dess interna logik. Det får emellertid inte stanna där, utan samhällsforsk-
ningen bör sträva mot gränsöverskridanden där de sociala aktörernas självupp-
fattningar och den common-sense som råder utmanas. Pedagogiken som ett ve-
tenskapligt ämne har med dess institutionalisering kommit att distansera sig från 
pedagogisk praktik. I denna distansering har också många normativa och ideali-
serande föreställningar kunnat legitimeras, utan att de har direkt empirisk förank-
ring eller praktisk motivering (Muschinsky, 2000). Den kritiskt tolkande tradi-
tion av samhällsvetenskaplig och pedagogisk forskning som avhandlingen anslu-
ter sig till kan förstås som en reaktion mot distansen, objektifieringen och ano-
nymiseringen av praktiker som varit en av såväl funktionalismens som postiti-
vismens baksidor. Den pedagogiska reformforskningen behöver, utifrån en ’dub-
bel hermeneutik, ta hänsyn till de mer övergripande sociala förändringarna i den 
begreppsliga ramen i reformperspektivet och samtidigt svara mot lärares och ele-
vers erfarenhetsbas och levda realiteter. 

Skolreformerna betraktas i detta perspektiv inte utifrån funktionalistiska anta-
ganden om några lineära ’input–output’ samband mellan reformer (intentioner 
och planer), förändring (implementering) och utveckling (utfall), utan snarare 
som en diskursiv tolkningsarena på vilken många motstridiga och disparata im-

––––––––– 
6 Det finns en rad olika internationella och svenska forskningsstudier som har kommit att betona det-

ta. I svensk pedagogisk forskning har t.ex. Fritzen arbetat i sin avhandling (1999) med att utveckla 
ett didaktiskt språk för att hantera de motstridigheter som den pedagogiska praktiken uppvisar. 
Arfwedson & Arfwedson (1998) konkluderar i sin genomgång av lärarforskning att beskrivningar 
av lärares arbete som aktiva och kreativa svar på begränsningar, möjligheter och dilemman som 
skapas av grundläggande och omedelbara förhållanden i skolan förefaller helt adekvat. Internatio-
nellt har t.ex. Ball (1994) påtalat bristerna med att en ’traditionell problemlösande’ reformforskning 
lokaliserar problemen till skolan och förbiser därmed hur policyformeringen genom de olika domi-
nerande styrningsdiskurserna bidrar till att skapa motsägelser och dilemman för skolans aktörer att 
hantera: “All to often in policy research and in the texts of self-management the focus of attention 
is entirely upon the strengths and weaknesses, faults and difficulties of individual schools. The role 
of policymakers within the state in creating dilemmas and contradictions with which schools must 
deal is ignored” (Ball, 1994, p. 81).  
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perativ gör sig gällande (se vidare kap. 2.2). Ett sådant perspektiv kan förstås i 
reaktion mot den under 1970-talet dominerande teknifierade och instrumentella 
forskningsriktningen inom didaktiken. Under 1980- och 1990-talen har det emel-
lertid vuxit fram forskningsriktningar som mer kommit att fokusera skolans var-
dagsinteraktion i den sociala/kulturella/politiska kontext i vilken olika intressen 
och värden samspelar. Här har hermeneutiken och etnografin kommit med vikti-
ga bidrag. Den tekniska expertkunskapen ifrågasätts här och utrymme ges åt att 
söka artikulera den mångtydighet som kännetecknar den pedagogiska praktiken 
och som alltid kan sägas finns i ett föränderligt kraftfält. Reformforskningen kan 
på detta sätt sägas behöva rymma olika komplementära perspektiv som går i dia-
log med varandra. 

Föreliggande studie utgår från ett sådant processorienterat reformperspektiv som 
avser att kritiskt studera de förändringar i sociala relationer, värden och struktu-
rella förhållanden som kommer till uttryck i skolans reformdiskurser. Fokus lig-
ger således inte på att bedöma eller utvärdera de skolor som studeras eller de re-
sultat av reformimplementering som åstadkoms7. I så motto skiljer sig förelig-
gande avhandling i flera avseenden från mycket annan mer utfallsbaserad re-
formforskning då den i första hand intresserar sig för de samhälleliga (socio-
politiska) processer inom vilka reformerna verkar. På detta sätt skriver också det 
kritiska reformperspektivet onekligen in sig i den politiska filosofin, vilket behö-
ver ytterligare explicitgöras och klargöras för den fortsatta forskningsuppgiften.

Skolreformer och politisk filosofi 
Skolans reformer handlar om vilka intressen och värden som ska läggas till 
grund för samhällelig och individuell utveckling. Skolan som institution befinner 
sig mellan det allmänna och det privata, mellan det politiska och det personliga, 
mellan det gemensamma och det individuella och dessa förhållanden är under 
ständig omformulering. Förhållandena antar sällan några statiska former, utan är 
kontinuerligt utsatta för omprövning och reformering. Genom att definiera re-
former som en samhällelig diskursiv arena på vilken olika (och motstridiga) 
tolkningar av hur förhållandet mellan samhälle och individ ska förstås och 
grundläggas anträder vi också den politiska filosofins fält8. Studiet av utbild-
nings- och skolreformer kan på så sätt inte undgå att åtminstone delvis skriva in 
sig i den politiska filosofin. Följer vi Raymond Plant i definitionen av den poli-
tiska filosofin så handlar denna just om ”att motivera rätta sätt och identifiera 

––––––––– 
7 Avhandlingsprojektet har på detta sätt paralleller till vad Franke-Wikberg & Lundgren (1981) be-

nämner teori-baserad utvärdering. Denna har en kritisk uppgift i att studera hur officiell policy för-
håller sig till den praktik den avser styra. Haug definierar teori-baserad utvärdering som ett sätt att 
förstå “how the processes and results of reforms are connected to a wide range of of organizational, 
social, political, and cultural conditions” (Haug, 1998: p. 15 citerat i: Haug & Schwandt, 2003, p. 
171). Som utvärderingsriktning är den således kritisk mot riktningar kännetecknade av neutralitet, 
policy-optimism och instrumentalism (se även Haug, 1992; Linné, 1996).

8 Här har det historiskt, som Haug påpekar, grundlagts en ovilja att diskutera politik och pedagogik 
som interrelaterade: ”In many circles it is not good taste to talk about politics and education” 
(Haug, 1992, p. 31). 
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felaktiga sätt att utöva politisk makt, och om arten av de krav som medborgarna 
kan ställa på staten och varandra” (Plant, 1994, s 13).  

Det kritiska reformforskningen kan alltså aldrig utgöra ett distanserat område för 
neutral expertkunskap, utan innefattar också uppgiften att reflektera över rimlig-
heten av makt- och kontrollförhållanden i samhällets institutioner. I det reform-
perspektiv som utgör avhandlingens är de tekniska frågorna om input-output el-
ler implementeringsmodeller underordnade dem om vilka slags förhållanden som 
råder och bör råda mellan samhällets institutioner och dess medborgare9. Jag har 
argumenterat för att detta ska göras så medvetet, reflekterat och öppet som möj-
ligt. Det teoretiska perspektivet måste därför bygga på genomtänkta och i största 
möjliga grad explicita värden10. Det handlar om att redovisa den tolkningsposi-
tion från vilket studiet av reformer sker ifrån. Jag refererar till detta som frågan 
om tolkningsreflexivitet. Reflexivitet innebär här att ta ett steg tillbaka från 
handlingskontexten för att på så sätt kunna inta ett annat perspektiv – utan att det 
skulle behöva ses som en ’högre kunskapsform’. 

Även om det därmed konstateras att den pedagogiska reformforskningen anträ-
der och delvis överlappar det politiska fältet, är det därmed inte sagt att den skul-
le behöva underordna sig politiken. Det är möjligt att som den politiska filosofen 
Jean Bethke Elshtain dra en demarkationslinje: ”There is a delicate line that 
separates over politicization of education from an awareness of the fact that edu-
cation is never outside a world of which politics – how human govern and order 
a way of life in common – is a necessary feature” (Elshtain, 1995, p. 82). Inom 
den politiska filosofin har denna gränslinje mellan statens och samhällets institu-
tioner kommit att uppfattas och dras på olika sätt inom olika skolbildningar som 
liberalismen, kommunitarismen och postmodernismen, vilka kommit att bli do-
minerande i de senaste decenniernas diskussioner (Plant, 1994; Kymlicka, 1995; 
Carleheden, 1996; Sigurdson, 2000, 2002). 

Det bör emellertid påpekas att detta inte är diskussioner med klart urskiljbara och 
konkurrerande positioneringar. Snarare kan de förstås som överlappande och 
stadda i ständig rörelse. När jag säger att diskussionen pågått under något decen-
nium behöver det klargöras ytterligare. I ett annat avseende kan man nämligen 
med fog hävda att den pågått åtminstone sedan samhällsvetenskaperna växte 
fram i slutet på 1800-talet, fast i andra termer. Dewey gör t.ex. i sin ”Democracy 

––––––––– 
9 Den pedagogiska reformforskning som bedrivits har i flera avseenden haft ett komplicerat förhål-

lande till det statliga policy- och reformarbetet. I Sverige har det historiskt sett funnits ett nära för-
hållande mellan statlig reformpolicy och pedagogisk reformforskning. Broady (1982) har kritiserat 
det nära förhållandet och menat att pedagogiken agerat städgumma åt staten. Han påtalar vikten av 
ett kontinuerligt samtal dock med kritisk uppmärksamhet på olika påverkansprocesser för att inte 
pedagogiken i machiavelliska ambitioner ’viskar prinsen i örat’. Den pedagogiska reformforskning-
en måste således präglas av en hög tolkningsreflexivitet och öppenhet där utbildningspolicyfrågor 
görs till en bred samhällsangelägenhet. 

10 Jfr här Fritzell som argumenterar för att pedagogiken behöver införliva en kritisk dimension i sina 
analyser, där de normativa grunderna klargörs vad gäller relationen mellan individ och samhälle 
(Fritzell, 1989). 
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and education” (1916/1961) ett klargörande av sin position i termer av ett vägan-
de mellan ”liberalism” och ”community”. Diskussionen blossade emellertid upp 
på ett särskilt sätt igen under 1980- och 1990-talen i kölvattnet av att efterkrigs-
tidens positivism ebbat ut. 

I avhandlingen intas en tolkningsposition som avgränsar sig mot den atomistiska 
’minimalistiska’ (tunna) liberalismen och den dekonstruktivistiska postmoder-
nismen samtidigt som den är obeservant på en alltför sluten ’maximalistisk’ 
(tjock) kommunitarism11. I enlighet med detta perspektiv12 kan argumenteras för 
att skolan är mer än en rättighet för den enskilde. Den bidrar också till att realise-
ra vad Taylor kallar ”common good”13. Skolan kan därför aldrig betraktas rent 
instrumentellt som en neutral leverantör av universella nyttigheter, utan måste 
primärt förstås som en socialt integrerande kraft i samhället som är kopplad till 
ett gemensamt kulturellt och historiskt meningssammanhang, som både Durk-
heim och Dewey på olika sätt gjort gällande. Skolans reformer kan enligt detta 
synsätt således inte bara bedömas efter deras effekter av individers eller skolors 
resultatmaximering (som den tongivande nyliberalismen hävdar) utan bör förstås 
i termer av hur det gemensamma goda realiseras (rättvisa, jämlikhet, jämställdhet 
etc.). Skolan reflekterar på detta sätt ett samhälles uppfattningar om vad som är 
nödvändigt och gott. Varje reform implicerar föreställningar om den goda peda-
gogiska praktiken14.

Om tidigare läroplaner mer eller mindre kodifierade en gemensam kulturell ka-
non som kunde ligga till grund för en planerad samhällsutveckling måste samtida 
baseras på premissen att läroplanen skulle kunna vara en annan. Den kulturella 
självklarheten har gått förlorad (Habermas, 1976). Utifrån den intagna positionen 
här framstår en central uppgift för den pedagogiska reformforskningen vara att 
kritiskt reflektera över och systematiskt framlägga de dilemman som skolans 
förändringar implicerar för en bred allmän prövning om vilken skola vi bör ha. 
En kritisk udd riktas därmed mot den liberala idétraditionen och dess individua-
listiska och voluntaristiska syn på människan och därmed också dess reduktioni-
sitiska, konsensuspräglade och utilitaristiska syn på samhället. Denna tradition 

––––––––– 
11 Uttrycken tunn liberalism respektive tjock kommunitarism kommer från Walzer (1994). 
12 Vad som också kommit att benämnas som demokratisk kommunitarism (se t.ex. Codd et al, 2004). 

Här finns också flera gemensamma nämnare med den teoribildning som utvecklats kring den deli-
berativa demokrati som Habermas (se t.ex. Habermas, 1996) skrivit fram. Det finns emellertid inte 
utrymme här att gå närmare in på detta område. 

13 I svensk pedagogisk forskning har bl.a Englund framfört denna kritik mot att skolan som ”public 
good” ersatts av ”private good” (1995). Det ska dock noteras att det gemensamma bästa varken be-
höver förstås på rousseauanskt vis som en entydig uppsättning av monolitiska värden inordnade det 
natioanlstatliga projektet. Codd et al (2004) ger tre karaktäristika för en kommunitaristisk-liberal 
förståelse av utbildning och samhälle: (i) en kritik av individualism och ett erkännande av gemen-
samma värden, (ii) en ’positiv’ förståelse av staten som en främjare av vissa värden, (iii) ett erkän-
nande av självets intersubjektiva konstituerande (a a , p. 228). 

14 Jfr här t.ex. Boman (2002) som konkluderar i sin genomgång av svensk utbildningspolitik: ”All 
skolpolitik har vilat i någon sorts etik och moralisk idé om det goda samhället och vad det är att 
vara en person – en medborgare – även om skolan som institution omgärdats av starka liberala krav 
på att den ska stå neutral i förhållande till olika värden” (Boman, 2002, p. 382). 
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som i hög grad format vårt samhälle har haft mycket gott med sig i försvaret och 
utvecklandet av den självständiga individens möjligheter och rättigheter. Som 
Sharp & Green (1975) kärnfullt formulerar den liberala grundbulten: ”man is an 
open horizon for man´s ongoing self-realization” (a a, p. 19). Den har emellertid 
också visat sig rymma otillräckliga resurser för att möta flera av de utmaningar 
som dagens skola och samhälle står inför. Dess possessiva individualism tende-
rar att reducera skolan till individuell nyttomaximering isolerad från det vidare 
samhället. 

I denna avhandling intas en tolkningsposition som tar fasta på vissa centrala vär-
den av denna liberala tradition, men som samtidigt är kritisk till vissa aspekter av 
dess förverkligande. Istället för att söka universiella och tidlösa svar på frågor 
vår samtid ställer, så innebär denna att våra specifika kulturella villkor görs till 
utgångspunkt: ”Politiskt-filosofiska frågor är frågor om specifika samhällen med 
bestämda värderingar. Motivering och argumentation måste ske inom sådana 
sammanhang, är inte yttre i förhållande till dem” (Plant, 1994, s. 344). En tolk-
ningsposition som tar fasta på den kommunitaristiska kritiken behöver emellertid 
inte innebära ett övergivande av en universiell moral, utan innebär snarare ett 
försök att artikulera en ståndpunkt som bättre förmår att integrera den spänning 
som finns mellan det universella och det partikulära, det gemensamma och det 
individuella som Plant påpekar: 

”En roll för teorier om universella inslag i människans liv och handlings-
motiv som bygger på dem, samtidigt som vi lämnar utrymme för kommu-
nitaristernas lärdomar om att det som ger innehåll åt dessa universella in-
slag i hög grad bygger på sammanhang och sociala innebörder” (Plant, 
1994, s. 377). 

Avhandlingen avser att problematisera föreställningar om reformer som neutrala 
instrument för resultatmaximering som liberalismen utgår från och reformer som 
’teknologier’ för social kontroll, som postmoderna tänkare tenderar att tillskriva 
varje statlig intervention. Den pedagogiska reformforskningen har historiskt an-
vänts oproblematiserat i planeringen av samhällsutvecklingen av en vetenskap-
ligt informerad ’elit’. Avhandlingen avser i kontrast till en sådan inriktning vara 
ett bidrag till ett bildande samtal som handlar om att försöka förstå historien, 
klargöra nuet och om möjligt peka på tänkbara riktningar. Inom ramen för detta 
avhandlingsprojekt finns inte möjligheten att genomföra några omfattande analy-
ser av de politiskt-filosofiska implikationerna av den intagna tolkningspositio-
nen, men det är av kritisk betydelse som tidigare påpekats att egna normativa 
grunder klargörs i största möjliga utsträckning.  

En sådan tolkningsposition kan hämta resurser från en rad olika bidrag av t.ex. 
Charles Taylor (1989), Jürgen Habermas (1988; 1996), Hanna Arendt 
(1958/1998), Paul Ricoeur (1988) och Seyla Benhabib (1994), även om de sins-
emellan skiljer sig åt betydligt. Utifrån denna kan kritiska uddar riktas mot såväl 
en ’innehållslös’ universalism som en ’blind’ partikularism. I den förstnämnda 
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blir kulturen rotlös och avskuren i den senare är den snarare alltför starkt rums-
ligt förankrad (Eagleton, 2001). Den förstnämnda universalismen hänger nära 
samman med en individualistisk uppfattning om den fritt handlande aktören. Den 
andra knyter t.ex. frågor om utbildningens mål och värden till specifika grupp-
normer15. Den kommunitaristiskt-liberala positionen ska inte förstås som att libe-
rala värden som frihet och individuella rättigheter överges. Snarare innebär ett 
införlivande av den kommunitaristiska kritiken en rekonstruktion av de liberala 
idéerna. I denna rekonstruktion uppmärksammas de sociala och kulturella villko-
ren som genuina dilemman som sällan tillåter standardiserade svar och lösningar, 
som Cuban & Shipps påpekar: 

“Thus the current dilemma confronting public institutions – reconciling 
the common good with private individual interest –becomes merely one 
of several equally trying moral dilemmas facing national and local policy 
makers, administrators, practitioners, and the larger citizenry” (Cuban & 
Shipps, 2000, p. 6) 

Här handlar det snarare om att balansera individuella rättigheter och drivkrafter 
med gemensamma mål och värden. Målet för den kritiska reformforskningen, i 
linje med den intagna politiskt-filosofiska tolkningspositionen, är inte att levere-
ra svar, utan snarare att väcka de större implicita frågor som genereras i den stu-
derade problematiken. Angelägna frågor att rikta till pågående refomer är hur 
spänningen mellan en nödvändig (kulturellt sett) social integration och social 
stratifiering hanteras inom en gemensam skola? Hur kan individens krav på 
självförverkligande och hennes behov av tillhörighet hanteras? Hur mycket olik-
heter och variation ’klarar’ en gemensam skola? Forskningen inom offentlig po-
litik i allmänhet och skolreformer i synnerhet har ofta haft som syfte (Rothstein, 
1986) att åstadkomma forskningsresultat som gått att använda för att effektivise-
ra och rationalisera den offentliga politiken. Aron Wildavsky (1987) skriver i po-
lemik till denna ”rationella reformforskning” att det handlar om att göra medbor-
garen till analytiker, att ha den analytiska medborgaren som ideal i syftet att ska-
pa ett deltagande och perspektivbrytande samtal bland de berörda16. Lövlie 
(2003) har formulerat ett sådant intresse i termer av en ’politisk bildning’ och 
skriver: ”The promise of a political Bildung lies in the critical analysis and the 
normative proposal that contribute to the democratic expansion of responsible 
personal and political interplay in society” (Lövlie, 2003, p. 169). Forskningsin-

––––––––– 
15 Jfr här t.ex. distinktionen Benhabib inför mellan en integrationistisk och en deltagarförespråkande

kommunitarism. Den första eftersträvar sammanhängande och motsägelsefria värdesystem i små 
gemenskaper, medan en deltagarförespråkande vill hålla dialogen igång mellan olika gemenskaper 
(1994). 

16 I denna avhandling utgör detta grundvalen för det forskningsprojekt (se kap. 4.1) som bildar det 
empiriska underlaget. Fallstudierna (se kap. 4.3-4.6) bygger på ett femårigt gemensamt forsknings-
projekt mellan universitet och kommun/skola som följt den femåriga försöksverksamheten kring en 
grundskola utan nationell timplan (Sundberg, 2003; Sigfridsson & Sundberg, 2005). Forskningspro-
jektet har varit ett av sex olika projekt som studerat olika aspekter av försöksverksamheten och som 
bidrar med underlag till Utbildningsdepartementet/Timplanedelegationen (Ds 1999:1; SOU 
2004:35). 
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tresset i denna avhandling kan mot en sådan bakgrund i generella termer beskri-
vas som att studera pågående statligt initierade skolreformer genom att systema-
tiskt framställa tillgänglig kunskap (episteme) för stimulera till ett självkritiskt 
lärande för mer välgrundade omdömen och beslut för pedagogiskt handlande 
(phronesis). Detta didaktiska forskningsintresse behöver emellertid klargöras yt-
terligare.

Avhandlingens syfte och didaktiska forskningsintresse 
Avhandlingens problemområde är samtida reformer för den obligatoriska skolan 
och vilka konsekvenser de har för dess undervisning. Forskningsintresset är di-
daktiskt, vilket innebär att skolans innehåll och dess organisering står i fokus. Ian 
Westbury (2003) gör klargörande distinktioner mellan tre olika didaktiska dis-
kurstyper: Den institutionella, som är centrerad kring utbildningspolicy i skär-
ningspunkterna mellan utbildning, kultur och samhälle. Den programmatiska lä-
roplanen, som (a) kan ses som en specifikation av olika ämnesinnehåll i skolan, 
olika krav och bedömningskriterier på kunskaper inom olika ämnen och (b) or-
ganiseringen av lämpligt undervisningsinnehåll i klassrumsmiljön. Slutligen kan 
särskiljas en Klassrummets läroplan, vilken är centrerad kring utarbetandet av en 
programmatisk läroplan för specifika, lokala och kontextuella förutsättningar. 

Avhandlingens didaktiska forskningsintresse är primärt riktat mot den institutio-
nella läroplanen; hur undervisning struktureras och organiseras givet samhälleli-
ga och kulturella villkor. Mer preciserat är intresset den temporala eller tidsmäs-
siga struktureringen och organiseringen av skolans undervisning. Jag kommer att 
argumentera för att tiden kan användas som prisma för att studera pedagogiskt 
väsentliga förändringar i samhälle och skola. Utifrån de omvandlingar som kort 
skisserats inledningsvis finns det anledning att fråga hur de moderna byråkra-
tiskt-professionellt koordinerade undervisningsmönstren håller på att förändras i 
ett postindustriellt informations- och kunskapsintensivt samhälle. Detta görs ut-
ifrån ett processuellt perspektiv där själva omstruktureringen av tiden snarare än 
utfall och resultat står i fokus. Det innebär att sökarljuset riktas ’bakom och bor-
tom den officiella reformscenen’ där de villkor som konstituerar de olika re-
formdiskurserna sökes belysas snarare än huruvida reformintentioner uppnås el-
ler ej.

De många genomgripande förändringar som präglar det senmoderna samhället 
har väckt ’tidsdilemman’ av olika slag. I takt med att samhällets institutioner ge-
nomgår ”urbäddningsprocesser” (Giddens, 1991) och vilar allt mindre på väleta-
blerade traditioner och rutiner (bland vilka tidskonventioner är av central bety-
delse17) har det skett en differentiering och intensifiering av skilda tidskrav. Sko-

––––––––– 
17 Westlund (2003) ger exempel på tidskonventioner som upprätthåller inbäddade tidsnormer i sko-

lan: ”Slöjd börjar vi med i åk 3 och hemkunskap i åk 5. Slöjd, Bild, Hemkunskap, Religion etc. 
måste eleverna ha varje vecka. Alla måste börja kl. 8.20 och sluta kl. 14.20. Rymden jobbar vi med 
i åk 2 och Europas länder i åk 5. En ideal språklektion är 40 minuter lång. Det måste finnas sport-
lov, påsklov etc. på bestämda tider år efter år” (a a, s. 21). 
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lans aktörer ger allt oftare uttryck för tidspress och intensifiering med allt snäva-
re tidshorisonter för genomförande av reformer och förändringar. Bristen på re-
flektionstid och olika former av ’samverkansstress’ kan förstås som svårigheter 
att möta skolans olika ’konkurrerande imperativ’. Skolans traditionellt etablerade 
’temporala infrastruktur’ och institutionaliserade tidsordning med t.ex. fasta års-
kurser, kollektiva lärorytmer och fasta veckoscheman (vad som här kommer att 
benämnas den sociokulturella tidsdimensionen) håller på att förändras och nya 
sätt att organisera tiden i skolan som flextid, periodiserad undervisning, längre 
arbetspass, tema-arbete och eget arbete vinner gehör (Sigfridsson & Sundberg, 
2005; Westlund, 2003). Samtidigt ställs det allt större krav på att skolor ska vara 
effektiva, tidsrationella och resultatorienterade enheter.

Samhällets förändringar, skolans reformer och skolans tidsförhållanden blir på 
detta sätt utgångspunkter för viktiga forskningsfrågor. Här finns det fortfarande 
relativt få forskningsstudier gjorda. Detta är frågor som inte primärt är av tek-
niskt-organisatorisk art, även om de ofta framställs som sådana i samtida re-
formdiskurser. Gándara skriver: ”Time is not just time, but a political resource as 
well. The use of time in schools requires that important decisions will be made 
about how this resource will be distributed and who will wield the power over its 
distribution” (Gándara, 2000, p. 7). Hur tiden styrs, organiseras och fördelas (vad 
som kommer att benämnas den socio-politiska tidsdimensionen) blir således vik-
tiga läroplansteoretiska frågor att undersöka och försöka besvara, som också 
Hargreaves har poängterat: ”Tidens socio-politiska dimension, som handlar om 
hur vissa former av tid blivit de administrativt dominerande, är ett centralt ele-
ment av den administrativa styrningen och kontrollen av lärarnas arbete och i 
genomförandet av läroplansförändringar” (Hargreaves, 1998, s. 120).  

Studiens syfte kan mot ovanstående bakgrund beskrivas som att ur ett läroplans-
teoretiskt perspektiv kritiskt analysera och rekonstruera hur de tidsmässiga vill-
koren för undervisningen i den obligatoriska skolan har förändrats och föränd-
ras med pågående reformer. Kortfattat kan studiens problemställningar formule-
ras enligt följande: 

På vilka sätt påverkar samhällsförändringarna i övergången till ett sen-
modernt samhälle skolan som institution vad gäller dess temporala ord-
ning? 
Vilka nya tidsmässiga villkor för skolans undervisning implicerar dessa 
förändringar och hur kommer de till uttryck i samtida reformdiskurser? 
Vilka typer av dilemman uppstår för skolans aktörer i dessa förändring-
ar vid reformgenomförande? 

Avhandlingens disposition och innehåll 
Detta kapitel har skisserat en bakgrund till studiens syfte och problemställningar. 
Mot denna problematisering av skolreformer i det senmoderna samhället har av-
handlingens didaktiska kunskapsintresse och problemställningar klargjorts. I 
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nästföljande kapitel (1.2) görs en tidssociologisk exkurs över skolans tidsförhål-
landen. Kapitlet söker besvara frågor kring de sätt på vilka skolan socialiserar till 
vissa tidsuppfattningar som är rådande i samhället. Utifrån studiens syfte riktas 
fokus särskilt på hur styrning, organisering och disciplinering av tid förändras i 
det senmoderna och vilka implikationer detta får för skolan.  

I del II redovisas avhandlingens epistemologiska och metodologiska utgångs-
punkter relaterat till pedagogikens och didaktikens frågor. I kap. 2.1 görs en kort 
historisk genomgång av formeringar av det didaktiska kunskapsfältet kring sko-
lans reformer. Avhandlingens kritiskt hermeneutiska premisser kontrasteras mot 
dominerande riktningar inom den s.k. diskursiva vändningen inom läroplansteo-
rin: den socio-kulturella teorin, poststrukturalismen och neopragmatismen. I kap. 
2.2 redogörs mer preciserat för implikationer av den intagna tolkningspositionen 
i fråga om studier av reformprocesser. En kritiskt hermeneutisk förståelse av hur 
utbildningspolicy ’produceras’, ’distribueras’ och ’konsumeras’ utmanar domi-
nerande rationalistiska implementeringparadigm inom reformforskningen. I fo-
kus hamnar istället utbildningsreformer som en dynamisk diskursiv praktik, där 
olika ’konkurrerande imperativ’ gör sig gällande. Därefter placeras avhandling-
ens problemråde tid, makt och kunskap i läroplansreformer in i ett sådant per-
spektiv (kap. 2.3). I kap. 2.4 dras metodologiska konsekvenser av det intagna 
perspektivet. Viktiga begrepp inom den kritiska diskursanalysen, som utgör av-
handlingens metodologiska ramverk, klargörs och diskussioner kring giltighet 
och validitet förs.

Del III – Skolans läroplaner och kampen om tid - består av historiska och samti-
da perspektiv på hur kampen om tid över/i skolan förändrats. Inledningsvis (kap. 
3.1) behandlas makten över skolans tid som ett läroplansteoretiskt problem. Be-
greppet tidspolitik introduceras som ett sätt att förstå hur olika dominanta tider i 
samhället institutionaliseras i skolans undervisning. I kap. 3.2 studeras hur en 
statlig tidspolitik växer fram med folkskolan och hur tiden blir en viktig styr-
ningsmodalitet i det nationalstatliga medborgarfostrande projektet. Detta kom att 
inkorporera en rationell tidsordning, vilken inte minst hämtade resurser från for-
dismen i början på 1900-talet (se kap. 3.3). Denna rationella tidsordning blev se-
dan en viktig grund för den välfärdspolitik som skolan skrevs in i med grundsko-
lereformerna. I kaptiel 3.4 analyseras hur en central, långsiktig och distributiv 
tidsstyrning växer fram med den ’Den svenska modellen’. Denna kom att förse 
med de tidsprinciper kring vilka undervisningen både nationellt och lokalt orga-
niserades. Slutligen undersöks i kapitel 3.5 hur tidspolitiken förändras i den på-
gående omstruktureringen av skolsystemen som tar fart med 1990-talets skolre-
former. Den centralt statligt reglerade tidsstyrningen förändras i riktning mot lo-
kal flexibilitet, där självreglering blir riktningsgivande. Kapitlet söker bidra med 
en socio-politisk och socio-kulturell kontext för hur tidspolitiken över/i skolan 
formeras i det senmoderna, ’post-fordistiska’ samhället.  

Del IV består av fyra fallstudier av reformgenomförande i fyra olika skolor. I 
kapitel 4.1 redogörs för reformen ”Utan timplan i grundskolan”, vilken utgör in-
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citamentet för skolornas reformgenomförande. Denna reform aktualiserar en rad 
viktiga frågor inbegripna i pågående omstruktureringsprocesser och bidrar med 
goda möjligheter att ’inifrån’ kunna studera reformdiskurser och förändringspro-
cesser verksamma i skolsystemet. I kapitel 4.2 diskuteras fallstudier som forsk-
ningsstrategi. Fallstudier kan, argumenteras det, bidra med möjligheter till att 
komma åt och studiera mer komplexa och motstridiga tendenser i skolors föränd-
ring. Här klargörs hur de longitudinella, etnografiska fältstudierna på fallskolor-
na genomförts. Kapitel 4.3-4.6 består av de fyra olika fallstudierna och kapitel 
4.7 utgörs av jämförande analyser av reformgenomförandet i dessa fyra olika 
’case’.

Del V, slutligen, rymmer en ’syntes’ av de olika analyser som presenterats och 
konklusioner kring denna studies problemställningar. I fokus ställs de didaktiska 
konsekvenserna för skolans undervisning av de analyserade reformprocesserna 
givet det yttre omstruktureringstrycket (som analyserats i del 3) och skolors in-
terna dynamik (som analyserats i fallstuderna, del 4). Syftet är att ’packa upp’ de 
dominerande reformdiskurserna och analysera de konkurrerande imperativ som 
de rymmer. Genom att ställa den rådande diskursordningen i fokus dras slutsat-
ser om implikationer för hur skolans tidsförhållanden förändras med pågående 
reformer. I kapitel 5.2 diskuteras avslutningsvis möjliga framtida forskningsfrå-
gor som väckts med denna studies resultat.  
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1.2 Tiden i skolan och skolan i tiden: En 
modernitetsteoretisk exkurs

För sen ankomst 
”Det var min skuld att klockan på skolgården såg trasig ut. Den stod på ”för 
sent”. Och i korridoren trängde mumlandet från en hemlig rådplägning ut från 
klassrumsdörrarna som jag strök förbi. Lärare och elever därinne var vänner. El-
ler så var allt tyst, som om de väntade på en. Ljudlöst tryckte jag ned dörrhand-
taget. Solen dränkte den fläck där jag stod. Då bet jag huvudet av skammen och 
steg in. Ingen tycktes känna igen eller se mig. Som djävulen tog Peter Sclemihls 
skugga hade läraren lagt beslag på mitt namn i början av skoltimmen. Det skulle 
aldrig mer bli min tur. Stilla följde jag med tills det ringde ut. Men det kom inte 
som en välsignelse” (ur Walter Benjamins ”Barndom i Berlin kring 1900”, 1994, 
s. 34). 

 * * * * 

Vem känner inte igen sig i Walter Benjamins biografiska betraktelse över sko-
lan? Fastän mycket vatten har flutit under broarna sedan Berlin år 1900, kan vi 
alla som moderna människor relatera till den kulturella prägling som skolans tid 
svarar för. Benjamins anteckningar från sin skoltid visar sig i all sin enkelhet 
vara en intressant spegel på tidsföreställningar som varit rådande i vår kultur. 
Punktlighet, som Benjamin ovan tematiserar, har varit en del av den järnbur som 
Max Weber menar karaktäriserar det moderna samhället18. Skolan har, om vi 
fortsätter med en Weberiansk analys, tjänat som ett viktigt rationaliseringsin-
strument av tidsanvändningen i det moderna, västerländska projektet. Föreställ-
ningar om ett rationellt och effektivt tidsbruk ligger väl inbäddade i skolans insti-
tutionella former. Vi har alla fått lära läxan, att vara modern är att vara tidsdisci-
plinerad, tidseffektiv och framtidsorienterad. Benjamins biografiska anteckning-
ar belyser väl det samspel som står att finna mellan samhällets sociala organise-
ring och skolans tidsdisciplinering och det är några av dessa samband jag i denna 
exkurs ämnar klargöra och explicitgöra såsom de kommit att historiskt-kulturellt 
ta gestalt19.

––––––––– 
18 I ”Den protestantiska etiken och kapitalismens anda” skriver Weber att omsorgen om de yttre ting-

en endast skulle hänga som ”en tunn rock, som man kan ta av när som helst över de utvaldas axlar. 
Men ödet lät rocken förvandlas till en järnbur” (1978, s. 86). 

19 Jag kommer huvudsakligen att rikta fokus på den senare 1800- och 1900-tals moderniteten. 



29

Vän av ordning frågar, hur det skulle kunna vara på något annat sätt och svaret 
blir naturligtvis att samhällets olika institutioner inte skulle vara möjliga utan nå-
gon form tidsdisciplinering. En sådan kan, menar en annan av modernitetens sto-
ra uttolkare Emile Durkheim, förstås som en förutsättning för ett samhälles ko-
ordinering: “Det är tack vare de tidsindelningar som språket erbjuder som ett so-
cialt liv kan utvecklas, försvaras och vidmakthållas” (Durkheim, 1915/1995, s. 
12).  

Durkheim frågade sig vid 1900-talets inträde hur vår tidsuppfattning skulle te sig 
om vi satte de sätt på vilka tiden indelas, mäts och uttrycks med samhälleliga 
symboler och tecken och hur den är strukturerad i år, månader, veckor, dagar och 
timmar inom parentes. Vad som efter en sådan abstraktion blir kvar skulle endast 
ha sin förankring i den enskildes minne. Durkheim menade att detta var otillräck-
ligt. Vi behöver gemensamt strukturera tiden för att kunna använda oss av det 
förflutna. Han skriver om tiden: ”Den är likt en abstrakt och opersonlig ram som 
innefattar, inte bara vår egen individuella existens, utan hela mänsklighetens” 
(1915/1995, s. 12). Det samhälleliga livet är omöjligt, menar Durkheim, utan 
denna temporala strukturering. Han låter almanackan stå som ett exempel på det-
ta: ”En almanacka ger uttryck för den kollektiva verksamhetens rytm, samtidigt 
som den har som funktion att sörja för dess regelbundenhet” (a a, s. 13). Med 
Durkheim kan vi således säga att moderniteten bär på detta sätt med sig vissa 
temporala former för det sociala livet. Skolan kan ses som bärare av en sådan in-
stitutionell form som på ett signifikant sätt bidrar till att skapa vissa ’standardise-
rade’ tidtabeller och rumsmarkörer för social interaktion. Skolans mening och 
innebörd är på detta sätt kopplade till vissa aktiviteters hänvisning till en speciell 
plats och tid. Sagt med andra ord; skola och den institutionaliserade undervis-
ningspraktiken kan definieras som en form av kulturell interaktion i vilken med-
lemmarna i ett samhälle på vissa överenskomna rums- och tidsliga bestämningar 
använder vissa resurser (materiella och symboliska) för att gemensamt organise-
ra och strukturera sin omvärld. 

När vi i dagens situation frågar oss om temporalitet och samhällsliv finns det fle-
ra faktorer som pekar på att detta är ett påträngande problemområde. Med mo-
derniseringen och allteftersom arbetsdelningen ökar - för att tala med Durkheim - 
och komplexiteten mellan olika samhällsområden tilltar, blir de historiska konti-
nuiteterna ständigt brutna. En av det sena 1900-talets mest betydande samhälls-
teoretiker, Pierre Bourdieu, som i olika studier (1990, 2000) tagit upp frågan om 
temporalitet, menar i sina pascaliensiska reflektioner att vi egentligen bara upp-
lever tiden då diskontinuiteter korsar våra kontinuiteter, dvs. då:  

”Time (or at least what we call time) is really experienced only when the 
quasi-automatic coincidence between expectations and chances, illusio
and lusiones, expectations and the world which is there to fulfill them, is 
broken. We then feel directly the breaking of the tacit collusion between 
the course of the world – astronomical movements (such as the cycle of 
the seasons) or biological processes (such as ageing) or social processes 
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(such as family life cycles or bureaucratic careers), over which we have 
less than full power or no power at all – and the internal movement which 
relate to them (illusio)” (Bourdieu, 2000, p. 208). 

I ett traditionsburet samhälle med relativt homogen kultur blir tiden sällan be-
traktad som ett verkligt problemkomplex. I ett samhälle som vårt, påpekar Bour-
dieu, där diskontuiteterna ständigt korsar historiska kontinuiteter, blir det en 
emellertid en påtaglig erfarenhet. Inte minst gäller detta skolans läroplaner och 
försöken att utbilda för en morgondag vi egentligen inte vet så mycket om. Mo-
derniteten har ju annars lärt oss att uppfatta tiden som en tom kategori. Vi fyller 
tiden, i sig själv är den ingenting. Heidigger, som är en av dem som mest syste-
matiskt och radikalt omprövat denna tidsuppfattning, gör i sina berömda föreläs-
ningar om tid, 1924, en distinkt åtskillnad mellan objektiv och subjektiv tid20

(”världstiden” och ”den upplevda tiden”). Den förstnämnda är den mätbara, 
kvantifierade tiden som vi upprätthåller med en mängd ”tidsteknologier” så som 
klockor, almanackor, tidtabeller etc. Den subjektiva, upplevda tiden, benämner 
Heidegger som Dasein, vårt vara-i-världen (1924/1962). Det är denna, menar 
Heidegger som är den verkliga tiden och grunden för vår existens, till skillnad 
från den ”tomma” objektiva tiden. De heideggerianska analyserna kom så i hu-
vudsak att fokusera den upplevda tiden och inte diskutera hur den förhåller sig 
till och formas av teknisk utveckling och samhällförändringar (Lundmark, 1993). 
I en radikaliserad modernitet eller senmodernitet har alltfler samhällsvetare och 
tidssociologer börjat analysera de komplexa tidsscheman som samhällsutveck-
lingen ger upphov till där tider både överlappar och står i konflikt med varandra. 
Samtidens korsande diskontinuiteter utmanar Heideggers tal om den ”tomma” 
objektiva tiden och aktualiserar samhällets sociala polykroniska tider.

Tiden som studieobjekt och forskningsfråga har en lång historia inom teologin 
och filosofin, men också inom naturvetenskapen. Under 1900-talet kommer tids-
frågorna att bli ett centralt forskningsområde inom antropologin och sociologin. 
Inom pedagogiken (svensk såväl som internationell) så har den varit mycket be-
gränsad21. I synnerhet inom antropologin har man studerat och insett hur central 
den temporala struktureringen är för allt kulturellt, symbolskapande liv. Även 
sociologin har under 1900-talet (se t.ex. Spengler, 1926; Durkheim, 1915/1995) 
gjort tiden till en av sina centrala deldiscipliner. Karl Mannheim, den tyske sam-
hällsvetaren, skriver t.ex. om tiden: ”the innermost structure of the mentality of a 
group can never be as clearly grasped as when we attempt to understand its con-
ception of time in the light of its hopes, yearning and purposes” (1936, p. 188). 
Tid som samhälleligt fenomen är emellertid också av högsta relevans för peda-
gogiken. Detta har i internationell samhällsvetenskaplig och pedagogisk forsk-
ning kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna, som 
Popkewitz & Brennan, noterat: ”A contimitant interest within social theory is a 
radical reconception of space and time. This reconception shifts attention from 
––––––––– 
20 Denna distinktion är på intet sett ny, men Heidegger gör en radikalt ny typ av analys av dessa tider 

i det att han kopplar vår Tid med vårt Vara.  
21 Viktiga bidrag inom svensk pedagogik har emellertid Dahlöf (1967), Lundgren (1972), Torper 

(1982), Westlund (1996) samt Österlind (1998) svarat för. 



31

notions of geographically bound contexts that develop in chronological se-
quences to notions of regions bound by a discoursive ”field” and uneven time 
dimensions (Popkewitz & Brennan, 1998, p. 12). Den s.k. Gulbenkian-
kommittén med uppdrag att lägga riktlinjer för den framtida samhällsvetenkapen 
pekar på behovet av att göra tid och rum till huvudangelägenheter. Enligt dem är 
en av huvudutmaningarna att:  

“… återinföra tid och rum som inre variabler av väsentlig betydelse för 
vår analys, istället för att bara se dem som oföränderliga fysiska realiteter 
som omger den sociala världen. Om vi besinnar att begrepp om tid och 
rum är socialt konstruerade variabler som samhället och forskaren använ-
der för att påverka och tolka den sociala verkligheten, då inser vi att det är 
nödvändigt att utveckla en metodologi där dessa får en central plats i våra 
analyser, men på ett sådant sätt att de inte uppfattas eller används som ar-
biträra fenomen” (Gulbenkian-kommittén, 1999, s. 72).  

I det fortsatta kommer jag särskilt att ta upp forskning och studier från tidssocio-
login för att undersöka samband mellan samhällets sociala organisering och sko-
lans temporalitet. Just det tidssociologiska perspektivet22 innebär att: ”The pri-
mary consideration is that social time be interpreted as another form of human 
meaning constructed in the process of interaction, limited by the physical reali-
ties of organism and nature, and structured into institutions and organisations of 
each society” (Lewis & Weigart, 1981, p. 92). En sådan definiering avgränsar sig 
i flera viktiga avseenden mot de filosofiska frågorna om tid, vilket för de fortsat-
ta resonemangen, blir viktigt att klargöra.  

Den filosofiska vs den sociologiska frågan om tid 
Igenom hela historien har mänskliga föreställningar om tid fungerat som en vik-
tig administrator av det sociala samspelet. Ändå är det som kyrkofader Augusti-
nus vältaligt formulerat det i Bekännelser, X1 (1990, s. 275) svårt att svara på 
frågan vad tidens väsen egentligen är: ”Alla vet vad tid är, men ingen kan ge nå-
gon egentlig förklaring.” Frågorna om tid har också behandlats på olika sätt. 
Barbara Adams, som är en av de mest framträdande tidssociologerna inom sam-
tida samhällsvetenskap, kontrasterar (1990, 1995) två idé- och tanketraditioner 
mot varandra; dels en filosofisk och dels en sociologisk. Den förstnämnda kan 
förstås som upplysningens tidsuppfattning, vilken i hög grad kan sägas represen-
teras kunskapsteoretiskt hos Descartes, experimentellt-naturvetenskapligt hos 
Gallilei och Newton, samt filosofiskt hos Kant (Toulmin & Goodfield, 1983). 
Utgångspunkt har varit tid som naturföreteelse (Asplund, 1983). Mot denna har 
det under 1900-talet växt fram en alternativ tidsuppfattning, som kan sägas vara 
av mer sociologisk inriktning än den förra. Denna är knuten till hermeneutiken 
och har två av sina viktigaste representanter i Martin Heidigger och Paul Ricouer. 

––––––––– 
22

Inom detta forskningsfält finns företrädare som Berger & Luckmann, 1966/1998, Mead 
(1934/1972), Zerubavel (1981), Giddens (1984), Hägerstrand (1992), Asplund (1983).  



32

En delad utgångspunkt hos dessa har varit att förstå tiden som kulturföreteelse.
Att närma sig tidsfrågan utifrån den förstnämnda filosofiska strategin kräver 
djupgående filosofiska analyser av vårt medvetande om tid. Med Immanuel Kant 
har vi kommit att förstå tiden som ett a priori förhållande till allt vi kan förnim-
ma omkring oss. Kants transcentalism – sökandet efter universella och ahistoris-
ka grundvalar för tiden – leder vidare till ett betraktande av tiden som a priori 
förhållande till alla yttre fenomen: 

“All representations, whether they have or have not external things for 
their objects, still in themselves, as determinations of the mind, belong to 
our internal state; and because this internal state is subject to the formal 
condition of the internal intuition, that is, to time - time is a condition a 
priori of all phenomena whatsoever - the immediate condition for all in-
ternal, and thereby the mediate condition of all external phenomena” 
(Kant, 1788/1956, p. 47). 

Denna kantska idétradition kom i hög grad att lägga grund för den enhetliga, 
transhistoriska tidskonceptionen i den moderna vetenskapen. Med den kantska 
upplysningen blev klockan en av de mest centrala metaforerna för samhället och 
individens plats i detta. Med ursprung i Newton kom universum att förstås som 
ett enda stort klockmaskineri där olika delar av samhället hade sin funktion i 
framåtskridandet (Adams, 1990). Filosofiskt har man, trots många framsteg, 
emellertid inte kunnat ge några tillfredsställande svar på vad tid är. Som filos-
fiskt problem framstår tidsfrågan som evigt mysterium, skriver Ricouer: “Time is 
a mystery precisely in that the observations that are to be made regarding it can-
not be unified” (Ricouer, 1985, p. 8). Detta tillsynes förklaringsresistenta feno-
men har gäckat många tänkare. Marcel Prousts ”på spaning efter den tid som 
flytt” och Albert Einsteins relativitetsteorier är båda exempel på det. Medan 
Proust ser tiden som subjektiv upplevelse av livets förlopp, söker Einstein i na-
turvetenskapens språk fånga tidens objektiva logik. Båda fångar viktiga aspekter 
av tiden, men båda ”språken” förblir otillräckliga. Detta var för övrigt redan 
Kyrkofadern Augustinus medveten om: ”time is dynamic, words are static; 
words seem useful for pinning things down, but they ruin time precisely by pin-
ning it down” (citerat i: Ricoeur, 1985, p. 13). Tiden försvinner så fort vi försö-
ker sätta ord på vad den är. Vi kan också med Hegel säga att “words murder 
time”. Att förklara tiden tycks med andra ord vara som att jaga efter vind23. Inom 
hermenutiken har man därför försökt att gå andra vägar. Man har istället försökt 
visa på hur tiden måste förstås utifrån det historiska kulturella och samhälleliga, 
snarare än som en metvetandestruktur som Pierre Bourdieu formulerar det: 

”So, it is in and by practice, through the practical implications that it im-
plies that social agents temporalize themselves...Time is indeed, as Kant 
maintained, the product of an act of construction, but it is the work not of 

––––––––– 
23 Denna obeskrivbarhet har fått många talesätt under historiens gång: ”Man kan inte stiga ned två 

gånger i samma flod”, ”Det enda säkra är att det kommer att förändras” etc. 
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the thinking consciousness but of the disposiotions and practice” 
(Bourdieu, 2000, p. 213). 

När vi, för att ta ett exempel, lär oss klockan är det alltså inte tid vi lär oss, utan 
en social konvention om vad tid är. Trond Berg Eriksen (2000) beskriver tiden 
som en genomgripande symbolisk ordning: ”Den sociala konstruktionen av en 
giltig verklighet sker ofta genom olika sätt att förvalta tiden på, vilken skiljer sig 
mellan kulturer och samhällen” (a a, s. 14). Frykman & Löfgren (1979) påpekar i 
linje med den kulturella förståelsen av tid att denna i alla kulturer haft en nyckel-
roll i den sociala organiseringen i det att den markerar gränser och övergångar, 
faser och rytmer i såväl individens som samhällets liv. Varje kultur skapar sin 
egen tid, bryter upp tidsflödet i smådelar, ordnar perioder och åldrar. Frykman & 
Löfgren, menar vidare att ”tiden ger oss en av nycklarna till förståelsen av själva 
den kulturella grundstrukturen i samhället” (1979, s. 21). Vi behöver därför sätta 
in tidsfrågan i det historiskt samhälleliga sammanhanget, för att se hur den bidrar 
till att strukturera såväl det interpersonella samspelet i samhällets olika institu-
tioner som den individuella tidsuppfattningen: 

”Temporal experience and temporal consciousness differ greatly, as much 
in their social configuration as in their individual perception. They are 
both influenced by aspects like language – the ‘grammatical variety’ of 
words and of the synthesis of time (Ricouer, 1979) - the modes and tech-
niques of measuring it, controlling it and perceiving it, the various forms 
and temporal levels existing in a given society, and the cultural memory 
of that society” (Vinao, 2001, p. 135). 

De distinktioner av temporalitet som Viano inför ovan, svarar också mot Berger 
& Luckmans (1966/1998). De delar i sin bok ”Kunskapssociologi” in temporali-
teten i tre nivåer som hänger samman, men aldrig kan bli samtidiga. För det för-
sta är det den upplevda tiden, den subjektivt upplevda tiden, som grundar sig i 
organismens fysiologiska rytmer, men som aldrig helt sammanfaller med denna. 
För det andra är intersubjektiviteten i vardagslivet en dimension som är socialt 
och kulturellt etablerad. För det tredje rör det sig om en kosmisk tid där naturens 
tidsföljder råder. I denna studie är det den andra, intersubjektiva, tidsdimensio-
nen som kommer att stå i fokus.

Vi kan alltså, menar Berger & Luckmann, omöjligen förstå socialt handlande 
utan denna temporala dimension. De menar vidare att det är i denna intersubjek-
tiva sfär, bortom den “subjektiva” och den “objektiva” tiden, som vi bör söka 
förståelsen för hur socialt handlande utvecklas och vidmakthålls. Denna socio-
kulturella tid ligger inbäddad i samhällets olika institutioner och dess värdebaser, 
vilket också Coser & Coser understyrker: ”Time perspective is an integral part of 
a society’s values and individuals orient their actions in the present and toward 
the future with reference to the groups whose values they share” (Coser & Coser, 
1990, p. 192). Det är med ett sådant tidsperspektiv som jag fortsättningsvis kommer 
att studera på vilka sätt modernitetens tid kommit att institutionaliseras i skolan. 
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Modernitetens tid 
När samhällsvetenskapen eller historievetenskapen beskriver moderniteten sker 
det ofta som en form av kronologisk kategori. Det finns flera svårigheter med en 
sådan, inte minst med att försöka datera och enhetliggöra moderniteten som en 
särskild specifik tidsepok. Med det tidssociologiska perspektiv som angetts ovan 
följer att historiska tider är sammanflätade och överlappande. Theodor Adorno 
påpekar följdriktigt att moderniteten är en kvalitativ och inte en kronologisk ka-
tegori (1978, p. 218). Kontinuiteter och diskontinuiteter löper om vart annat, som 
Bourdieu ovan poängterat. Osborne (1995) beskriver också denna svårighet med 
att försöka datera moderniteten: 

“Modernity is routinely assumed to be an empirical category of historical 
sociology, used to register certain inaugural breaks or ruptures in the de-
velopment of societies, at a number of levels – from political, economic 
and legal forms, through religious and cultural organization, to the struc-
ture of the family, the relations between sexes, and the psychological con-
stitution of the individual – within the underlying unity of a “period”. The 
forms of temporality within which these various domains are associated 
are rarely connected to the temporality implicit in, or proper to, the use of 
modernity as a periodizing category. Indeed, the idea of moderniza-
tion...notoriously presumes a homogenous continuum of historical time 
across which comparative judgements about social development may be 
in abstraction from all qualitative temporal differences” (Osborne, 1995, 
p. 1). 

Osborne vill snarare se moderniteten som en kvalitativ meningsstruktur rådande i 
kulturen och samhället. Modernitetens tid är med andra ord inte tom, utan bär på 
vissa föreställningar om historia, nutid och framtid. Det är dessutom svårt, menar 
Osborne vidare, att se modernitetens tid i singularis. Snarare vill Osborne visa på 
att det kan finnas olika konkurrerande tidsperspektiv. Osborne talar här om en 
tidspolitik. Det finns olika tidsperspektiv i vårt samhälle som var och en möjlig-
gör vissa föreställningar om historien och om framtiden: 

“Modernity is one such form; progress, action, revolution, crisis, conser-
vation, stagnation and the new are others – to name only the most obvi-
ous. These are not competing totalizations of historical material across a 
common temporal frame. They are not just based on different selections 
of which practices and events are most historically significant. They rep-
resent alternative temporal structures, alternative temporalizations of his-
tory, which articulate the relations between past, present, and the future in 
politically significant ways. It is in this sense I write of a politics of time; 
indeed of all politics as centrally involving struggles over the experience 
of time. How do practices in which we engage structure and produce, en-
able or distort, different sense of time and possibility? What kinds of ex-
perience of history do they make possible or impede? Whose future fu-
tures do they ensure? (Osborne, 1995, p. 200). 
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För att försöka förstå modernitetens tid och hur den satt sin prägel på skolans tid 
bör vi således försöka förstå de kvalitativa kulturella, sociala och politiska för-
hållanden som kännetecknar moderniteten och vilka föreställningar om historia, 
samtid och framtid som getts företräde. Med Osborne’s ord: “The historical 
study of cultural forms needs to be rethought within the framework of competing 
philosophies and politics of time” (Osborne, 1995, p. IX). Det blir på så sätt vik-
tigt att försöka relatera modernitetens tidsuppfattning till industrialismen och 
dess tidsordning för att få den vidare sociokulturella idéhistoriska ram som den 
moderna skolan är en oupplöslig del av. Jag avser i den fortsatta framställningen 
att belysa några aspekter som framstår viktiga för att förstå reproduk-
tion/transformation i skolan som samhällsinstitution.  

Modernitetens tid är framför allt klocktidens dominans över andra tidsformer. 
Emanuel Castells som i flera verk studerat hur nutida samhällsförändringar åter-
verkar på institutioner och identitetsbildning (1999), argumenterar för att moder-
niteten i hög grad kan definieras som en temporalitet, en tidsform:  

“Dagens samhällen domineras ännu i stort sett av begreppet klocktid, en 
mekanisk-kategoriell uppfinning som bland andra E.P. Thompson har be-
traktat som central för industrikapitalismens konstituering. Modernitet 
kan, materiellt sett, uppfattas som klocktidens dominans över rum och 
samhälle… Denna lineära, irreversibla, mätbara, förutsägbara tid bryts 
sönder i nätverkssamhället, i en rörelse av extraordinär historisk betydel-
se” (Castells, 1999, s. 482). 

Castells visar i sina analyser att det framväxande ’nätverkssamhället’ innebär ett 
brott i modernitetens temporalitet. Modernitetens tidsform, klocktiden, koppla-
des till framstegstanken och det rationella tidsbruket. Framsteg ’lades ut’ på en 
lineär axel där gradvisa närmanden kunde göras observerbara och mätbara. Det 
effektiva tidsbruket skulle garantera ett successivt förverkligande av de hägrande 
målen om ett samhälle styrt av upplyst förnuft och universell rationalitet. De ti-
digare rumsbundna sociala processerna skulle ersättas, menar Castells, av ett 
universellt upplyst herravälde över tiden. Traditionstyngda rumsbundna och lo-
kala kulturer skulle ersättas av modernitetens universella framsteg: 

”Framstegstanken, som i två århundraden tillhört grunden för vår kultur 
och vårt samhälle, byggde på historiens rörelse, ja historiens förutbestäm-
da ordningsföljd under förnuftets ledning, framdriven av produktivkrafter 
som undsluppit de rumsbundna samhällenas och kulturernas begränsning-
ar. Herraväldet över tiden, kontrollen av rytmiciteten, koloniserade terri-
torier och omvandlade rummet i den väldiga rörelse av industrialisering 
och urbanisering som fullbordades i den historiska tvingprocess där kapi-
talism och etatism formades. Blivandet strukturerade varandet, tiden an-
passade rummet” (Castells, 1999, s. 515). 
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Denna modernitetens tidsform låg inbäddad i, som Castells skriver ovan, inte 
minst industrialiseringen och urbaniseringen. Dessa sociala processer innebar ett 
brott med det agrara bondesamhällets tid (se vidare kap. 3.2). Det är en utilitaris-
tisk tid som ersätter de rytmer och tider som präglat det svenska jordbrukssam-
hället. Zerubavel (1981) menar att tiden i det industrialiserade samhället innebar 
en kvantifiering av tiden; den kunde styckas upp, mätas och kontrolleras. Inom 
marxistisk teoribildning har denna utveckling varit utsatt för stark kritik. Med 
begreppet reifikation, menade man att människans förhållanden förtingligades i 
det att hennes tid styckades. Lukács avsåg med detta begrepp att: “.... time sheds 
its qualitative, variable, flowing nature; it freezes into exactly delimitied, quanti-
fiable continuum filled with quantifiable ‘things’” (1971, p. 90). Zerubavel be-
nämner denna tid som växer fram med industrialiseringen för en ekonomisk-
utilitaristisk tid:

“The economic-utilitarian philosophy of time presupposes a particular 
way of viewing temporality, namely, from a quantitative perspective. It 
reflects, as well as promotes, a quantitative view of time, which involves 
a definition of time as an entity which is segmentable into various quanti-
ties of duration and therefore, is countable and measurable” (Zerubavel, 
1981, p. 59). 

Genom ett förtingligande av tiden så kunde ’vara’ och ’arbetets tid’ ställas i rela-
tion (Asplund, 1983). En utilitaristisk tid innebär på detta sätt att varje offentlig 
institutions bidrag till det gemensammas bästa ska kunna kalkyleras i termer av 
dess produktiva nytta. Tid blir med denna tidsuppfattning en dyrbar och utnyttj-
bar resurs i samhället med kapitalismens framväxt. Kvantifieringen av arbetsti-
den och den definierbara arbetsdagen förutsätter att tiden lösrycks från det socia-
la livet i övrigt. Tid blir en resurs direkt omsättningsbar i pengar. Klockan blev 
på detta sätt en grundförutsättning för industrisamhället och kontrollen av tiden 
blev det sätt på vilket en ny social organisering trädde i kraft. Weber (1978) ser 
just rationaliseringen av tiden som en av de viktigare förklaringarna till ”kapita-
lismens anda”. Likaså Marx såg kvantifieringen av tiden som grundförutsätt-
ningen för att ting skulle kunna få bytesvärde. I det förmoderna samhället där 
den cykliska tiden sågs som en del av traditionen behövde inte denna tidssepare-
ring göras. Zerubavel menar att industrialiseringen och den moderna ekonomin 
förde med sig en tydlig rationalisering av tiden: 

”Industrialisation brought with it some inevitable temporal rigidification 
of work….the transition from a temporally lax and variable work pattern 
to a tightly timed and temporally recompensed work schedule is one of 
the major changes in attitude required of the newly recruited worker in 
underdeveloped areas undergoing economic modernization” (Zerubavel, 
1990, p. 170). 

Utan att reducera skolans förhållanden till direkta avspeglingar av industrialis-
men finns det viktiga paralleller mellan skolans temporalitet och industrialismens 
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ordning. Flera skolhistoriker och kulturvetare har påtalat detta förhållande (se 
t.ex. Popkewitz, Franklin & Pereyra, 2001). Frykman & Löfgren visar också i sin 
studie om svensk modernitet (1979) att skolan spelar en nyckelroll i den moder-
na tidsdisciplineringen och skriver: ”Under 1800-talet blir den obligatoriska sko-
lan det viktigaste redskapet för att disciplinera tiden” (Frykman & Löfgren, 
1979, s. 33). Alvin Toffler har beskrivit industralismens tidsordning och dess 
återverkningar i skolan på ett träffsäkert sätt som förtjänar citeras i sin helhet: 

”Industrialismen fordrade nämligen en ny slags människa. Den krävde 
färdigheter som varken familj eller kyrka kunde skänka. Massutbildning-
en var den sinnrika maskin industrialismen konstruerade för att producera 
de nya slags vuxna som de behövde. Problemet var utomordentligt kom-
plicerat. Hur skulle man förbereda barn för en ny värld – en värld av in-
omhusknog, rök, buller, maskiner, trängsel, kollektiv disciplin, en värld 
där tiden inte reglerades av solens och månens kretslopp utan av fabriks-
visslan och klockan? Lösningen var ett utbildningssystem som i sin blotta 
struktur liknade denna nya värld. Systemet uppstod inte på en enda gång. 
Ännu idag innehåller den element från det förindustriella samhället. Men 
hela idén att samla mängder av elever (råmaterial) för att bearbetas av lä-
rare (arbetare) i en centralt belägen skola (fabrik) var ett drag i industriell 
anda. Utbildningens hela förvaltningshieraki följde den industriella byrå-
kratins mönster. Blotta organiserandet av kunskap i permanenta discipli-
ner grundade sig i industriella föreställningar. Barn marscherade från ort 
till ort och intog bestämda platser. Klockor ringde för att förkunna arbets-
tiden - skoltidens början och slut (Toffler, citerat i: Frykman & Löfgren, 
1979, s. 33). 

Den framväxande masskolerörelsen (som likt andra lutherska länder introducera-
des tidigt i Sverige) kan således ses som en oupplöslig del av moderniseringen 
och de interrelaterade processerna urbanisering, arbetsdelning (byråkratisk orga-
nisation) modern teknologi och vetenskaplig utveckling. Asplund (1983) beskri-
ver denna ”borgerliga tid” som växer fram som en ”rotlös” tid, till skillnad från 
jordbruksamhällets tid. Klocktiden får sitt genombrott först i och med urbanise-
ringen och industraliseringen, och ”det verkar uppenbart, att tidens abstrakta 
gång härvidlag inte bara upptäcktes utan också uppfanns”, skriver Asplund24.

––––––––– 
24 Frykman & Löfgren (1979) poängterar att det är en symbios av institutioner som skolan och den 

borgerliga familjen som fostrar till den tidsdisciplinering som det moderna industriella samhället 
krävde: ”Punklighet var en dygd som inte bara predikades i skolböcker och i etiketsshandledningar. 
Punklighetsträningen pågick ständigt i den borgerliga familjen…..Genom att utrusta barnet med en 
egen klocka och låta det själv lära sig att ta ansvar för tiden kunde tidsnormen präglas in på ett ännu 
mer effektivt sätt. Målet var att skapa människor ’med inbyggd klocka’, människor för vilka tiden 
jämt var synlig och tydlig. Det enklaste medlet att göra tiden synlig var att utrusta den offentliga 
och privata miljön med tidsmätare. Klockorna invaderar vår miljö, blickar ned från kyrktorn, skol-
fasader, väntsalar. Speciellt tydlig blir denna utveckling av den borgerliga heminredningen. Över-
allt bröts stillheten i förmak och salonger av tickande bordsur, svängande pendyler i golv- och 
väggur. Även i tystnaden märkte barnet tiden” (a a, 1979, s. 37). 
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Ett viktigt svar på hur föreställningen om tiden som lineär och möjlig för ratio-
nell planläggning vann gehör i skolan, menar Foucault är de nya former av styr-
ningsteknologier som inkorporeras i den liberala statsplaneringen (se även Hult-
qvist & Peterson, 1995; Popkewitz, 1991). Den nationella timplanen blev ett vik-
tigt verktyg i denna utveckling. Trots att den kan ses som ett arv ifrån de bene-
dictanska klostren, som Foucault påpekar, kom den att införlivas i den moderna 
statsplaneringen av skolan som ny en form av sekulär tidsdisciplinering:  

“The timetable is an old inheritance. The strict model was no doubt sug-
gested by the monastic communities. It soon spread. Its three great meth-
ods – establish rhythms, impose particular occupations, regulate the cy-
cles of repetition – where soon to be found in schools, workshops and 
hospitals….for centuries, the religious order had been masters of disci-
pline: they were the specialists of time, the great technicians of rhythm 
and regular activities. But the disciplines altered these methods of tempo-
ral regulation from which they derived. They altered them first by refin-
ing them. One began to count in quarter hours, minutes, in seconds. This 
happened….in elementary schools” (Foucault, 1974, p. 149). 

Skolan kom, menar Foucault, att spela en viktig roll i denna tidssocialisering. 
När Lundgren (1983) diskuterar modernitetens läroplanskod, d.v.s. dominerande 
och styrande föreställningar som präglat kulturen, menar han att det är en ratio-
nell läroplanskod som övertar den moraliska under 1800-talet. Den rationella lä-
roplanskoden är möjlig endast utifrån den kronologiska och lineära tidsuppfatt-
ningen som utvecklas under moderniteten. Detta alltmer abstrakta förhållande till 
tiden kommer under 1900-talet tydligt till uttryck i fordismen. Den tidsdiscipline-
ring inom arbetslivet som Henry Ford inför med hjälp av det löpande bandet på 
sina bilfabriker bygger på ett abstrakt och kvantifierat tidsbegrepp. Fredrick 
Winslow Taylors vetenskapliga företagsledning (scientific management) kan 
också ses i linje med denna tidskonception. Varje kroppsrörelse i ett arbetsmo-
ment tidsstuderades genom vad som senare kom att bli förfinade mätmetoder ge-
nom MTM-metoden (Methods-Time-Measurement) under 1950- och 1960 talen 
(se vidare kap. 3.3).  

Senmodernitetens tid 
Under den senare delen av 1900-talet, från 1980- och framåt, pekar många sam-
hällsvetare på att vi går in i vad som kommit att kallas radikaliserad, reflexiv, el-
ler en andra modernitet. Fortsättningsvis kommer jag använda begreppet senmo-
dernitet för att referera till denna samhällsutveckling. Senmodernitet refererar 
här, som påpekats ovan, mindre till en viss samhällelig konfiguration, utan snara-
re till en meningsstruktur som är mer eller mindre rådande och accepterad hos 
människor i samhället (Harvey, 1989). Det senmoderna sociala livet karaktärise-
ras, enligt Anthony Giddens av: ”grundläggande processer som omorganiserar 
tid och rum, i kombination med en expansion av frikopplings-, eller urbädd-
ningsmekanismer (’disembedding mechanisms’), som bryter loss de sociala rela-
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tionerna från deras bindning till specifika platser and kombinerar om dem tvärs 
över stora avstånd i tid och rum. Omorganiseringen av tid och rum radikaliserar 
och globaliserar tillsammans med urbäddningsmekanismerna modernitetens re-
dan etablerade institutionella drag, och bidrar till att omforma det sociala var-
dagslivets innehåll och grundkaraktär” (Giddens, 1997, s. 10-11). 

Giddens, menar att just omorganiseringen av tid och rum är kännetecknande för 
den radikaliserade modernitet som samhällsförändringarna präglas av. Den in-
bäddade tid som utmärker samhällets institutioner har kommit att utsättas för in-
tensifiering och transformering i denna radikaliserade modernitet. Den ”om-
formningsprocess” av den inbäddade institutionaliserade tiden har lämnat ut-
rymme för en ny form av ”tidspolitik” mellan olika tidsformer och tidsuppfatt-
ningar. Lewis & Weigart (1981) menar att synkroniseringen av handlingar blir 
alltmer problematisk:  

“As the complexity of industrial societies grows through increasing ra-
tionalisation of institutions, the temporal embeddedness of events in or-
ganisational-, interactional-, and personal time structures becomes more 
complex. Consequently, the synchronisation of acts and actors within or-
ganisational timetables and individual biographies become far more prob-
lematic, and can be resolved only by robbing clock-time from some other 
form of social-time” (a a, 1981, p. 101). 

Mot ovanstående bakgrund framstår det som logiskt att den senmoderna postin-
dustrialismens ledord blivit flexibilitet, som just kan förstås som en temporal frå-
ga. I skolans värld talas alltmer om en flexibel skolorganisation, flexibelt lärande 
och vikten av att kunna vara flexibel. Den temporala synkroniseringen i denna 
nya samhällskonfiguration ställer krav på töjbarhet i de sociala relationerna och 
aktiviteterna. Sociologen Richard Sennett har undersökt de temporala aspekterna 
av att arbeta i den ’nya ekonomin’. Arbetslivets förändringar mot avreglering, 
avbyråkratisering och projektorganisering gör sig gällande även i skolans värld. 
Sennett belyser hur arbetsmoralen i flera avseenden fått ändrad innebörd och 
förytligats genom tidens desorganisering: ”Tidsbetingelserna under den globala 
kapitalismen har skapat en konflikt mellan inre egenskaper och yttre erfarenhet, 
där den sönderhackade tidsupplevelsen hotar människors förmåga att utvecklas 
till moraliskt fullödiga individer” (Sennett, 2000). Sennett menar vidare att lång-
siktiga mål har ätits upp av den flexibla kapitalismen och skapat en omloppstid i 
det ekonomiska, såväl som det sociala och politiska livet som skapat nya former 
av utstängnings- och exkluderingsmekanismer i det sociala och politiska livet.  

När Bauman (2002) med ett liknande anslag av dystopi diskuterar tid och peda-
gogik, menar han att den fragmentariska tiden i det postmoderna får långtgående 
konsekvenser för skolans undervisning och de uppväxandes identitetsbildning. 
Den nya tiden är inte längre kontinuerlig, kumulativ och riktad, utan fragmenta-
risk och episodisk: 
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”Jag menar att den överväldigande känsla av kris som i större eller mindre 
utsträckning genomlevs av filosofer, teoretiker och praktiker inom den 
pedagogiska sfären, denna aktuella version av känslan av att ’leva vid en 
korsväg’, det febrila sökandet efter en ny självdefinition och, idealistiskt, 
även efter en ny identitet – att allt detta inte har så mycket att göra med 
felaktigheter, misstag eller försummelser från de professionella pedago-
gernas sida eller villfarelser i den pedagogiska teorin, men däremot en hel 
del med den universella upplösningen av identiteter, med den avreglering 
och privatisering av identitetsbildning, utspridning av auktoriteterna, fler-
stämmighet i värdeförmedlingen och den därav följande splittring av livet 
som präglar den värld vi lever i.......Det postmoderna tillståndet har brutit 
sönder den moderna tidens enda stora spel i många små och dåligt sam-
ordnade spel, har vänt upp och ned på reglerna i alla spel och kraftigt för-
kortat livslängden för varje regelsamling. Bortom all denna sönderstyck-
ning och sammanfogning kan man känna hur tiden löses upp och inte 
längre är kontinuerlig, kumulativ och riktad, som den verkade vara för 
ungefär ett sekel sedan; det postmoderna fragmentariska livet levs i epi-
sodisk tid” (Bauman, 2002, s. 156, förf. kursivering). 

Bauman tillskriver den känsla av kris, som han menar kännetecknar samtiden, 
det nya tidsmedvetande som håller på att ersätta den ”moderna tidens enda stora 
spel”. Denna nya episodiska tid har också konsekvenser för identitetsbildningen. 
Skolan har traditionellt svarat för en biografisk kontinuitet med fasta etapper mot 
vuxenvärlden som gjort livet mer förutsägbart. I en tilltagande individualisering 
tvingas motsättningar i systemet finna biografiska lösningar. Vi blir individer en-
ligt påbud, som Bauman (2002) uttrycker det. Skolan kan på olika sätt förhålla 
sig till denna identitetsproblematik och det framstår som av central betydelse att 
pedagogiken kan tolka och analysera dessa förhållanden. 

 * * * *

Modernitet och senmodernitetet - skolan mellan två tider25

Ovanstående genomgång har lett till slutsatsen att det i en komplex samhällsin-
stitution som skola alltid sker en temporal synkronisering och disciplinering. En 
institution kan inte överleva utan att det finns någon slags regularitet och tempo-
ral struktur. I varje institution, och i synnerhet i skolan, sker en socialisering av 
nybörjare till en viss rådande institutionellt inbäddad tid. Starkey skriver: “little 
can be accomplished ...of organisational interest unless the newcomer can locate 
himself along the axes of organizational time and space” (Starkey, 1988, p. 100). 
I skolan lär sig elever och studenter att handla efter vissa tidsnormer och tids-

––––––––– 
25 Harvey (1989) betonar särskilt att den rådande samhällskonfigurationen bör förstås som ett accen-

tuerat spänningsförhållande mellan modernitet och senmodernitet, snarare är en entydig övergång 
från vad han benämner ’fordist modernity’ till ’flexible postmodernity’. 
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mönster som också är en tillägnelse av vissa temporala mönster som det kom-
mande arbetslivet kräver som vi sett i samband med industrialiseringen. Detta 
har aldrig skett utan konflikter och förhandlingar, vilket t.ex. blir tydligt i Willis 
studie ”Learning to labour” (Willis, 1977). Industrin präglades och präglas fort-
farande av en intensiv tidspolitik kring arbetsveckans omfattning, arbetets tempo 
och intensitet. Likaså har det i skolan pågått en aktiv kamp över tiden i skolan 
(för vidare analys se kap. 3.1-3.5). 

Senmoderniteten har inneburit en rekonceptualisering av dessa förhållanden som 
flera samtida modernitetsteoretiker analyserat: Jean Baudrillard kallar det en im-
plosion av tids/rumsaxeln, Anthony Giddens talar om kollapsade 
tids/rumskoordinater, David Harvey om en tids- och rumskompression, Manuel 
Castells om att flödesrummet har ersatt platsrummet. Denna aspekt av skolans 
tid har endast undantagsvis varit föremål för pedagogisk forskning. Som kapitlet 
förhoppningsvis visat kan emellertid pedagogikens frågor omöjligen förstås 
utanför dess temporala dimensioner i det förflutna, i nutid och i framtid. Sagt 
med andra ord, pedagogikens diskurs skapas i skärningspunkterna mellan dåti-
den, nutiden och framtiden. Tid tycks vara en grundläggande aspekt av de frågor 
som rör pedagogiken. Utan en föreställning om en möjlig påverkan av föränd-
ringar över tid skulle inte pedagogiken kunna finnas. Att den därtill är möjlig att 
planlägga och systematisera är en idé som upplysning i hög grad bidragit med. 
Pedagogik har med upplysningsmoderniteten kommit att bli ett medel att säkra 
och försöka administrera framtiden (Popkewitz, 1991). Utifrån detta betraktelse-
sätt skulle man kunna säga att pedagogik är ett samhälles svar på frågan, hur 
’säkrar vi framtiden’? 

När modernitetens masskola växer fram i mitten på 1800-talet kan det i hög grad 
förstås som ett svar på denna fråga. De genomgripande processer som inte minst 
den moderna statsformeringen, industraliseringen och urbaniseringen innebar 
gav upphov till att de äldre svaren på frågan inte uppfattades tillräckliga. Boli 
(1989) menar, när han söker den moderna masskolans rötter, att folkskolan och 
framväxten av den obligatoriska skolan kom att tjäna som garant för en viss 
tidsmässig progression. Han argumenterar för att se den moderna skolan som den 
viktigaste rituella konstruktionen av medborgare. Den som inte går till skolan 
kan ej heller bli en fullvärdig medborgare. På ett symboliskt plan kan den mo-
derna skolan förstås som dagens svar på stamsamhällets krav på pojkarna att ge-
nomgå vissa manbarhetsriter för att bli medlemmar i samhället och ’säkra’ dess 
framtida samhälle. Den moderna skolan bidrar med vissa temporala hållpunkter 
som upprätthålls med hjälp av en administrativ kontroll över tiden. Med hjälp av 
klockan skapas en rationell ’tidsekonomi’ där varje minut blir viktig.  

Giddens pekar på att skolans timplan kom att spela en särskilt viktig roll i den 
moderna skolans ’tidsekonomi’: 

”The enclosed nature of school life makes possible a strict co-ordination 
of the serial encounters in which inmates are involved. The segments of 
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children´s time that are spent in school are aptially and temporally sealed 
off from potentially intrusive encounters outside. ...The school timetable 
is fundamental to the mobilization of space as co-ordinated time-space 
paths.... like all disciplinary organizations, school operate with a precise 
economy of time. It is surely right to trace the origins of school discipline 
in some part to the regulation of time and space which a generalized tran-
sition to ”clock-time” makes possible” (Giddens, 1984, p. 135). 

Det som framstår som neutralt och objektivt i fråga om tidsstrukturering bör så-
ledes snarare förstås som en form av temporal kontroll av de uppväxande genera-
tionerna utifrån vissa intressen och värdebaserade prioriteringar. Kontrollen av 
tiden och rummet är förankrad i sociala maktsystem som bestämmer och definie-
rar platser och tider för vissa verksamheter och aktiviteter. Skolans tid är således 
även bestående av en politisk dimension. Oscar Negt menar att makten över ti-
den och rummet är grundläggande för alla former av maktutövning: ”Man kan 
definiera makten just så att den alltid är i stånd att föreskriva de regler, efter vilka 
människor är tvungna att dela upp sin tid och bege sig till vissa platser. Makten 
är primärt inget allmänt beroendeförhållande utan en detaljorganisation för rums- 
och tidsdelning, som likt en korsett omspänner den enskilda människan i hennes 
livssfär” (Negt, 1986, s. 20). Detta sätt att studera skolan som institution öppnar 
upp för viktiga frågor om hur makt och kontroll inte bara utövas över skolan utan 
också finns inbäddat i institutionella strukturer av vardagsinteraktion. Skolans 
timplaner och scheman kan således förstås som en form av temporal kontroll 
som tjänar vissa syften och missgynnar andra, som Rutz påpekat: 

“Schedules, by virtue of their routinization of short durations through 
endless repetitions (by the day or week), confine activity by delimiting 
goals. As instrument of ostensible efficiency at the level of the organiza-
tion, schedules are implicated in power relations by virtue of the fact that 
some agent must construct and implement them, appropriating both the 
time of others and other times in the process. Schedules, it would appear, 
are major instruments deployed in the power to discipline and are instru-
mental in the power of surveillance” (Rutz, 1992, p. 5). 

Rutz ser klockor, kalendrar, scheman och normativa koder (med hänvisningar till 
”när”, ”hur länge”, ”före och efter”) som kommunikativa akter som så småning-
om objektifieras och därmed blir möjliga att kontrollera genom maktförhållan-
den. Zerubavel (1981) ser på samma sätt schemat som den dominerande tidstek-
nologin i massdemokratiska samhällen, där de olika “levda tiderna” formas av 
den administrativa makten i formella institutioner som skolan. Modernitetens 
skola, såsom den kommit att formas av industraliseringen, bar tydliga temporala 
mönster i sin administrativa styrning och byråkratiska utformning. Skolklockan 
kom att säkra konformitet till en gemensam takt och samtidigt skapa en skoltid 
som särskildes från ”fritid”. Moderniteten kom att forma en specifik tidskultur i 
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skolan26. Denna tidskultur var inte enbart en formell tidslig organisering, utan 
bidrog också till att forma vissa lärar- och elevroller, som Young påpekar: “Like 
any organization, the school stores temporal templates for the repetoire of roles 
that have to be performed in the right order and at the right times, and enforces 
the translation of the templates into action” (Young, 1988, p. 48).  

Skolans kulturella koder är på detta sätt i hög grad temporala. Dessa inbäddade 
och icke-artikulerade koder i skolan är emellertid många gånger mer svårfångade 
än de formella organistoriska tidsramarna i skolan, menar den amerikanske an-
tropologen Rutz: ”the time hidden in normative codes is more elusive than the 
rationalized and codified temporal relations of formal organizations, but for that 
very reason implicit and consensual codes are some of the most effective instru-
ments of temporal control in relations of power” (Rutz, 1992, p. 5). Samhällets 
temporala strukturer och normer blir på detta sätt en del av den dolda läroplanen 
i skolan, enligt Adams: ”Not explicitly taught but part of the hidden curriculum 
of education, these dominant temporal structures and norms of society are ab-
sorbed, maintained, re-created and changed in daily educational practice” (Ad-
ams, 1995, p. 59). Adams pekar, i citatet oven, på tiden som ett centralt läro-
plansteoretiskt område för hur vissa makt- och kontrollmönster upprätthålls i 
skolan som samhällsinstitution. 

Konklusioner
Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel försökt argumentera för att skolans 
temporalitet är central för att förstå kulturell reproduktion och transformation i 
skolan som samhällsinstitution. Detta perspektiv öppnar också upp för frågor om 
makt och kontroll. Skolan befinner sig indragen i spänningsfältet mellan moder-
nitet och senmodernitet, vilket aktualiserar frågor om hur skolans kulturellt och 
samhälleligt etablerade strukturer och normer möter samtidens krav på flexibili-
tet, öppenhet, snabbhet och innovation. Tre aspekter har i denna modernitetsteo-
retiska exkurs särskilt framträtt som viktiga för denna studies problemställningar.  

För det första har den rationaliserade och standardiserade tid som utmärkt den 
moderna nationella-statliga tidsstyrningen av skolan (t.ex. den statliga timpla-
nen) utmanats av post-fordismens transnationella flexibilitet och en form av libe-
ral självreglering (Rose, 1999; Popkewitz & Brennan, 1998). Bengt Kristensson 
Uggla skriver: ”Den moderna nationalstaten håller i snabb takt på att förlora det 
monopol på organisation av tid och rum som den tidigare hade, eftersom den 
varken äger den ekonomiska, militära, politiska eller kulturella suveränitet som 
nationalstater traditionellt tillskrivits. Makt och kontroll över tid och rum håller i 
ökande utsträckning på att övertas av globala flöden av kapital, varor, teknologi, 
kommunikation och information – samtidigt som lokala och regionala identiteter 
hävdar sin rätt att strukturera tid och rum” (a a, 2002, s. 257).  

––––––––– 
26 Se t.ex. inledningscitatet i detta kapitel från Walter Benjamins självbiografi. 
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För det andra har tidsorganiseringen och tidsstruktureringen av skolans innehåll 
och arbetsformer, dvs. långsiktiga, lineära och rationella tidsprinciper utmanats 
av en polykronisk samtidighet. Det för den moderna skolan så karaktäristiska 
klassystemet byggt på årskurser, ämnen och undervisningsmetoder upprätthöll 
skolordningen som ett sekvensiellt, hierarkiskt, taxonomiskt och progressivt sy-
stem. Detta klassystem bildade sociala och kulturella mönster som idag utmanats 
av krav på flexibilitet. Modernitetens tid var den lineära, kumulativa och långsik-
tiga till vilken läraren hade företräde framför eleven. Lärares auktoritet, skriver 
Bauman (2002), grundade sig i hög grad på deras exklusiva rätt att forma ’läran-
dets logik’ - den tidsföljd i vilken de olika kunskapsmomenten skulle ordnas. 
Icke-variationens ideal som kännetecknar industrisamhällets skola har emellertid 
ersatts med ett variationsideal i det postindustriella samhällets skola som innebär 
en rörelse från en monosekventiell till en multisekventiell organisering av under-
visningen27.

För det tredje implicerar de nya förhållandena en ny typ av tidsdisciplinering
och krav på tidsdispositioner, inte minst planeringskompetenser och förmågor till 
självreglering hos olika skolaktörer. Säljö och Bergqvist (2004) ser ett alltmer 
framträdande tema i den svenska skolan i krav på tidsplanering som kräver nya 
diskursiva färdigheter och skriver: ”this focus, in turn, paves the way for patterns 
of social interaction and work in the classroom that encourage, and require, self-
observation and self-control, and meta-awareness on the part of the individual. 
The students must be encouraged to actively monitor their own progress, evalu-
ate strengths and weaknesses, and they must be prepared to account for their own 
work in order to succeed in a setting” (a a, p. 3-4). Det är alltså dispositioner för 
ett effektivt tidsmedvetande som skolan tillskrivs att fostra i det framväxande in-
formations- och kunskapssamhället. Denna tidsdisciplinering framstår som en 
central pedagogisk problematik att belysa. Som denna modernitetsteoretiska ex-
kurs förhoppningsvis visat är det problematiskt att tillskriva detta tidsmedvetan-
de som något naturligt framsprunget ur givna dispositioner hos den lärande män-
niskan, utan måste förstås utifrån den socio-kulturella och socio-politiska sen-
moderna samhällskontext kontext dagens skola har att verka i.  

––––––––– 
27 Inte minst har denna förändrade tidsuppfattning aktualiserats med den nya informationsteknologin. 

Den har sina egna tidsmått som inte svarar mot de naturligt-organiska tidsrytmerna: dag och natt, 
födsel och död, växtlivets livscykler osv. utan bygger på en presentism och samtidighet (Castells, 
1999; Harvey, 1989).  



45

DEL II 

ATT ORGANISERA KUNSKAP 
OCH TID: 

PEDAGOGISKA OCH 
DIDAKTISKA UTGÅNGSPUNKTER 

”Skolan skapar timmarnas, dagarnas och årens rytm”  
Janusz Korczak 
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2.1 Läroplansreformer och didaktikens 
kunskapsfält

”A didaktik text, therefore, is more than  
a body of knowledge, or a cluster of  

school subjects. It is not a organisational statement  
about schooling; it is a programmatic statement  

about the future of culture and society”  
(Hamilton, 1998, p. 80) 

Pedagogik versus didaktik: En inledande terminologisk 
diskussion

I detta kapitel kommer läroplansteorier inom det didaktiska forskningsfältet att 
behandlas. Inledningsvis kommer en terminologisk diskussion att föras kring de-
finitioner av för avhandlingen centrala begrepp som läroplan, läroplansteori, pe-
dagogik, didaktik, läroplansreform. En sådan diskussion kan föras på flera olika 
sätt. Två konträra strategier skulle kunna benämnas arkivering respektive per-
spektivering28. Den första strategin, vilken ofta ligger implicit i den positiviskt-
empiriska traditionen, går ut på att sortera och arkivera alla förekommande be-
grepp på ett så entydigt och särskiljande sätt som möjligt utifrån en upphöjd me-
taposition. Den andra strategin - perspektiveringen - och som här kommer att till-
lämpas går ut på att kontrastera olika synsätt och göra begreppsliga distinktioner 
beroende på de aktuella forskningsfrågorna. Varje begreppslig distinktion eller 
kategorisering vägs här mot om det är analytiskt fruktbart eller ej, dvs. om det 
klargör den egna tolkningspositionen på ett bättre sätt. I detta kapitel kommer 
några dominerande samtida svenska/nordiska forskningsriktningar inom didakti-
kens kunskapsområde användas som referenspunkter i denna perspektivering. 
Genomgågen ska alltså inte uppfattas som ett försök till arkivering, utan syftar 
till att tydliggöra avhandlingens didaktiska perspektiv. Diskussionen leder fram 
till specifika implikationer för en kritiskt informerad hermeneutisk ansats emane-
rande ur ”The new Sociology of Education” inom den didaktiska läroplansteore-
tiska forskningen om skolans reformer.  

Det kan vara nyttigt att inledningsvis påminna sig om att didaktiska frågeställ-
ningar torde ha funnits och finnas i alla kulturer. I alla samhällen har man ställts 
inför frågor som rör den kulturella reproduktionen och att lära de uppväxande 

––––––––– 
28 De båda strategierna kan förstås svara mot den vetenskapsfilosofiska diskussionen mellan be-

greppsrealism och konceptualism, där den förstnämnda kan sägas utgå från att begrepp existerar 
utanför tid och rum och är oföränderliga. Konceptualismen utgår från att begrepp är kulturella och 
konstrueras av människor i deras olika specifika tids-rums-positioner för specifika ändamål. 
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’det nödvändiga’ för samhällslivet29. Begreppet didaktik kan härledas till verbet 
visa. Didaktiken har så historiskt förståtts vara konsten att förebildligen visa nå-
gon annan det denne ej ännu behärskat (Kroksmark, 1997). Denna förebildliga 
konst har sedan modernitetens upplysning kommit att bli utsatt för försök till 
systematisering och språkligt ordnas i begreppsliga system. Även om didaktik på 
detta sätt kan förstås som ett självklart problemområde i den västerländska kultu-
rens historia har språket och teminologin skiftat beroende på var tids specifika 
problem och de intellektuella och diskursiva resurser som funnits för att hantera 
dessa. När det gäller terminologin på det kunskapsområde som rör pedagogiken 
och didaktiken finns alltså anledning att vara observant. Termerna används ofta 
med olika innebörder och varierar i hög grad med olika forskningsriktningar och 
nationella och kulturella kontexter.  

Didaktik kommer ursprungligen från grekiskans didaskein - att undervisa, vara 
en lärare, att utbilda - och finns som en väl använd term i den grekiska antiken 
och i de judiskt-kristna skrifterna vid vår tideräknings början (Kroksmark, 1997). 
David Hamilton (2001) härleder tudelningen mellan ’pedagogics’ och ’didactics’ 
till framväxten av nya tillämpningsområden för översättningar och olika sam-
manfattningar av texter. Under senare delen av 1500-talet kom olika ”pedagogis-
ka texter” att differentieras mot olika intressenter; dels mot föräldrar som olika 
former av ”självinstruktioner” (autodidaktik) dels mot skollärare. De förra tjäna-
de pedagogiska syften, menar Hamilton, de senare didaktiska.  

En mer systematisk didaktisk teori kan dock först sägas finnas utvecklad i Johan 
Amos Comenius’ magnum Opus ”Didactica Magna” från 1657. Här påbörjas en 
reflektion över de kunskaper som väljs ut och hur de organiseras i skolans un-
dervisning. Comenius ger här tre element av didaktiken i sin latinska fras, omnes
omnia docere, att ”lära alla allt”. Allt det som vi kunde uppfatta i vår värld skulle 
göras till undervisningsinnehåll, vilket den lärande successivt skulle (via de na-
turliga utvecklingsstadierna) tillägna sig. Det låg också en etisk ansvarighet i 
Comenius tankar om att inkludera alla i dessa lärandeprocesser. Comenius var 
med dessa didaktiska idéer inte bara en skolreformator utan bidrog även till stör-
re samhälleliga transformeringar i den framväxande politiska sfären och den mo-
derna statens uppkomst (Hamilton, 2001). De utbildningsidéer som finner fäste 
med den västerländska upplysningsmoderniteten har därför en viktig resonans-
botten i Comenius verk. Men även om konvergenspunkter så kan rekonstrueras 
mellan olika utbildningsfilosofier under upplysningen är det viktigt att synliggö-
ra divergenspunkter mellan olika nationella och kulturella utbildningsdiskurser. 
Gundem & Hopmann (1998) visar på sådana divergenspunkter mellan en anglo-
saxisk, en kontinental och en nordisk didaktik. Dessa olika didaktiska skolbild-
ningar har en lång historiskt-kulturell historik som inte låter sig reduceras till en 
fråga om personliga preferenser, menar Gundem & Hopmann: “Traditions of 
curriculum theory grow out of long-standing cultural habits. They are adapted to 

––––––––– 
29 Dessa frågor kan sammanfattas under vad som kommit att gå under benämningen ’spencers fråga’ 

efter Herbert Spencers eassay från 1883, ”What knowledge is of most worth?”. 
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educational institutions which are also outgrows of cultural habit, and which 
produce schools and teachers, bureaux and administrators, each having their own 
unique characteristics. ‘skole’ is not ‘school’ and ‘laereplan’ is not ‘curriculum’” 
(a a., p. 24).  

Medan didaktik som term och kunskapsområde har en lång historik med start hos 
Comenius’ verk har den didaktiska forskningen svårt att hitta en självklar plats 
inom universitetets discipliner. Läroplansfrågor skär igenom olika disciplinära 
gränser och kan inte heller självklart relateras till en professionell grupp i sam-
hället. Lärare är naturligtvis en självklar målgrupp för didaktiken, men samtidigt 
har alla medborgare en legitim rättighet att delta i det offentliga samtalet om vil-
ka kunskaper, färdigheter och värden som den uppväxande generationen ska ut-
veckla. Det är emellertid tydligt i de senaste decenniernas decentralisering av den 
svenska skolan att läroplansarbete i allt högre grad knyts till den enskilde lära-
rens professionalisering och yrkesutveckling (Gundem, 1997). Didaktik handlar i 
det avseendet om lärares kunskapsbas för att tolka och genomföra och utvärdera 
den nationella läroplanens mål och riktlinjer. I denna utveckling finns ett innebo-
ende spänningsförhållande mellan hurvida det är politiker, de professionella eller 
de bredare medborgarlager av befolkningen som har företrädesrätt till de didak-
tiska frågorna om innehållet i skolan. I det följande vill jag argumentera för att 
det didaktiska forskningsperspektivet behöver vara observant på dessa inneboen-
de motsättningar och dilemman som finns i läroplansfrågorna och i varje läro-
plansreform.  

I analytiskt syfte kan det vara nödvändigt att förstå dessa spänningsförhållanden 
som vertikala makthållanden mellan olika beslutsnivåer. Läroplansarbetet be-
drivs såväl i olika politiska organ på ett internationellt och nationellt plan, den 
enskilda skolan där de politiska besluten om skolans innehåll tolkas och vägs 
mot olika lokala förhållanden som i den specifika undervisningssituationen där 
det personella samspelet också styr didaktiska omdömen och beslut. Det didak-
tiska forskningsperspektivet bör ultimat kunna rymma dessa olika aspekter av lä-
roplansfrågorna, men det verkar rimligt att utgå från att olika didaktiska perspek-
tiv lägger olika betoningar på (i) det som gäller den enskilde eleven eller läraren 
(ii) det undervisningsmässiga (iii) det samhälleligt eller politiskt orienterade (iv) 
det akademiska eller teoretiska området som sådant (Sears & Marshall, 1990 ci-
terat i: Gundem, 1997, s. 260). När det gäller det sistnämnda finns det anledning 
att särskilt uppmärksamma två olika skolbildningar av det teoretiska kunskaps-
området, didaktik. 

En internationell skiljelinje går mellan den anglosaxiska traditionen av “Curricu-
lum studies” och den central- och nordeuropeiska traditionen av “Didaktik”. 
Dessa två benämningar överlappar inte på något tydligt sätt ett gemensamt kun-
skapsområde, men det finns likartade intressen inom de två traditionerna. Den 
svenska och nordiska didaktiken har historiskt haft mer av samarbete med den 
kontinentala didaktiken än den anglosaxiska, men de senaste årtiondena har i 
vissa avseenden förändrat den bilden. En tudelning kan här skönjas, i vilken den 
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svenska didaktiska forskningen har återupptagit samarbetet med kontinental idé-
tradition samtidigt som den allmänna skoldiskussionens idéflöden främst tycks 
härröra från anglosaxiskt håll. Den metodcentrering som är karaktäristisk för 
anglosaxiskt läroplanstänkande har fått ett större genomslag i svensk skoldebatt 
och den mer kontinentala innehållsliga mål- och bildningscentreringen är inte 
lika inflytelserik (Gundem & Hopmann, 1998). Emedan tyskans ’didaktik’, 
norskans ’didaktikk’ och svenskans ’didaktik’ har likartade innebörder har den 
engelska termen ’didactics’ en betydligt snävare och mer metodiskt/instrumentell 
innebörd.  

I huvudsak anknyter avhandlingen till denna kontinentala syn på didaktik, där 
didaktisk kunskap förstås inom intellektuella bildningstraditioner. Undervisning 
kan med denna utgångspunkt inte enbart ses som en teknisk kunskapstillägnan, 
utan är i grunden en tolkningsprocess där kulturella föreställningar och värden 
om vad som är vetvärt (‘worthwhile’) spelar en avgörande roll. Den didaktiska 
analysen blir med andra ord också en kulturanalys (Hamilton, 1998). I ett mång-
kulturellt samhälle som vårt handlar dessa tolkningsprocesser aldrig om ett fär-
digformulerat och enhetligt kulturellt gods för överföring, utan undervisning blir 
ett omstritt begrepp30 (Fritzell, 1999). Didaktiken har alltid att verka i ett kraftfält 
mellan kulturell reproduktion och kulturell transformation. Gallagher (1992) 
skriver: “in educational experience, traditions are continued, not as a reproduced 
past, but as a transformed past, insofar as they are challenged and questioned, 
and insofar as they take on new meanings in our present interpretations” (a a, p. 
99). Om man med Ulf P Lundgren gör definitionen av pedagogik som uppfostran 
och undervisning om den sociala och kulturella reproduktionen i samhället så 
kan alltså didaktik ses som en planlagd och reglerad process av denna offentliga 
fostran i bestämda institutioner (Lundgren, 1992). Den didaktiska analysen rela-
terar i denna definition till både den institutionaliserade skolkontexten och den 
vidare samhällskontext som den är en del av. Didaktik, enligt detta synsätt, bör 
därför inte reduceras till ett ’inifrån-skolan perspektiv’ där analysen isoleras från 
den vidare samhällskontexten, men inte heller begränsas till ett ’utifrån-skolan 
perspektiv’, där skolans inre förhållanden ej tas i beaktning. Ultimat bör, med 
detta synsätt, dessa båda aspekter av skolan kunna rymmas i den didaktiska ana-
lysen (se även Fritzell, 1996).  

Didaktik kan med dessa utgångspunkter förstås som en reflektion (réflexion eng-
agée), i en hermeneutiskt tolkande akt, över organiseringen av undervisning och 
lärande - samhälleligt och institutionellt såväl som i olika undervisningssituatio-
ner. Samtidigt rymmer den en kritiskt reflekterande impuls att söka överskrida 
den befintliga tolkningshorisonten och visa på de samhälleliga maktförhållanden 
som den implicerar. Läroplaner (nationella riktlinjer, kursplaner, timplaner etc.) 
blir med detta synsätt inte endast det statliga formella styrdokument som vägle-

––––––––– 
30 Jfr t.ex. Goodson som skriver: ”The conflicts over the definition of the written curriculum offer 

visible, public and documentary evidence of the continuing struggle over the aspirations and pur-
poses of schooling” (1995, p. 12). 



51

der skolans arbete utan definieras samtidigt som en uppsättning idéer (domine-
rande i samhället) som tillsammans organiserar kunskaper för skolan att överfö-
ra. Läroplaner ’kodifierar’ på detta sätt vissa former för denna överföring i tid 
och rum (Lundgren, 1992). Läroplansbegreppet kommer fortsättningsvis att an-
vändas synonymt med den svåröversatta engelska termen ’curriculum’ som sva-
rar för såväl urvalet, organiseringen och förmedlingen av skolinnehållet och allt-
så inte förstås endast som ett styrdokument i den mer snävare formella bemärkel-
sen (se även Dahllöf, 1992).  

Didaktikens forskningsfält - dess formeringar och 
transformeringar 

Tomas Kroksmark påpekar i ”Pedagogikens vägar fram till dess första svenska 
professur” (1991) att pedagogiken under 1800-talet huvudsakligen var uppdelad i 
”läran om uppfostran” och ”didaktik” (med innebörden läran om undervisning). 
När Bertil Hammer (1877-1929) tillträder den första professuren i ämnet peda-
gogik 1910, är det dessa två tankelinjer som han försöker att kombinera inom sin 
sociala pedagogik. Denna avsåg att studera uppfostran som ett samhällsfenomen 
och förstås som: ”en livsprocess, ett utvecklingsförlopp; den är de nya generatio-
nerna, som ska växa upp och in i samhällsliv och kultur; den är ett stycke histo-
ria; historien om kulturarvets överförande från släktled till släktled” (ur Säf-
ström, 1994, s. 51). Hammer hämtar idégods från tysk humanistisk hermeneutik, 
inte minst från Wilhelm Diltheys arbeten. Detta idéflöde fick emellertid allt 
mindre inflytande allteftersom herbartismens inriktning mot psykologin vinner 
mark i den svenska vetenskapliga pedagogikdisciplinen. Det var till stor del Her-
bart som genom sin kombination av klassisk retorik (formalbildning) och mo-
dern psykologi bidrog till att differentiera ut didaktiken som ett särskilt veten-
skapligt kunskapsområde. Hopmann & Riquarts (2000) menar att det viktigaste 
bidraget från herbartismen bör ses vara att markera ut detta område från allmän-
na utbildningsteorier, skolan från hemmet eller självbildning. Det är dock viktigt 
att påpeka att Herbart själv, likt sin föregångare på lärostolen i Köningsberg, 
Immanuel Kant, var mycket kritisk till instrumentell formalism. Herbart gjorde 
etiken till grundläggande för pedagogiken, vilket sedermera fick en mycket mer 
undanskymd tillvaro i skuggan av psykologin. Det är i slutet av 1800-talet som 
pedagogiken i symbios med psykologin så växer fram som vetenskaplig disci-
plin.

När Fridtjuv Berg och Emil Hammarlund lade motionen i riksdagen om att få in-
rätta en professur i ämnet pedagogik, 1906, var det just med hänvisning till att 
psykologin nu utvecklats till den grad att den kunde användas i lärarseminarierna 
som en form av pedagogisk psykologi. Bertil Hammer gör i sin installationsföre-
läsning, den 8 oktober 1910, en indelning av pedagogiken där psykologin visser-
ligen var en viktig del av den pedagogiken, men där denna skulle samverka med 
en filosofisk pedagogik och en historisk social pedagogik. Denna indelning som 
Hammer gör ger en indelning av ämnet som visat sig vara relevant under hela 
1900-talet (Lundgren & Fransson, 2003): 
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”1. Att söka fastställa uppfostrans mål, för så vitt mänsklighetens histo-
riska bildningsgång ger det vid handen; detta blir uppgiften för en filoso-
fisk eller teleologisk pedagogik 
2. Att studera uppfostringsprocessen på närmaste håll, sådan den ter sig 
hos den enskilde individen; med andrta ord att utreda de biologiska och 
psykologiska betingelser, som bestämma barnets utveckling: individuell 
eller psykologisk pedagogik 
3. Att studera uppfostran i stort såsom ett samhällsfenomen, vars historis-
ka och sociala betingelser det gäller att klargöra: social pedagogik (inklu-
sive historisk)” (ur Lindberg & Berge, 1988, s. 33). 

Det är den andra inriktningen, den psykologiska pedagogiken som får ett domi-
nerande inflytande inom pedagogiken under en stor del av 1900-talet. Den består 
dels av en inriktning mot naturvetenskapliga experiment och dels av den pro-
gressiva pedagogiken. Detta innebar också en omorientering inom det didaktiska 
kunskapsområdet där de kontinentala influenserna förlorar styrka till förmån för 
de anglosaxiska. Inte minst den progressiva pedagogiken formerades i hög grad i 
en amerikansk kontext. Lundgren & Fransson (2003) pekar på tre strukturala ele-
ment från amerikansk progressivism: individualismen, pragmatismen och ratio-
nalismen.  

För den didaktiska forskningens vidkommande kom en naturvetenskapligt orien-
terad positivism att bli vägledande i de första årtiondenas forskning. Inte minst 
kom en rigorös metodik och olika experimentalstudier att känneteckna många av 
de skolstudier som genomfördes (Lindberg, 2002). Efterkrigstidens stora skolre-
former på 1940- och 50-talen baserades i hög grad på stora statistiska analyser av 
t.ex. begåvning och differentiering i skolan31. De politiska utbildningsreformerna
och den pedagogiskt-psykologiska forskningen kom här för första gången att 
kopplas mycket nära samman. Forskningen skulle leverera svar baserade på ex-
periment och utvärderingar för att ligga till grund för skolreformer i ’framstegens 
tjänst’. Deweys progressivistiska pedagogik kom att bli en viktig plattform. 

1946 års skolkommission presenterade 1948 sitt betänkande om den nioåriga ob-
ligatoriska enhetsskolan. Detta resulterade i en försöksverksamhet för att få svar 
på effekter av olika slags differentiering inom enhetsskolans ram. Här gavs före-
träde för de vetenskapliga svaren, vilka den politiska bedömningen skulle följa. 
Den vetenskapliga expertismen blir här ett dominerande inslag i skolreformernas 
diskurser vid denna tid. Till försöksverksamheten, som blivit ett signum för stör-
re svenska skolreformer, kopplades olika undersökningar i vilka mätningar av 
olika effekter blev centrala. Stockholmsundersökningen kom att bli en av de 
mest omfattande och uppmärksammade. Nils-Eric Svensson (1962) genomförde 

––––––––– 
31 De fyra professurerna i pedagogik och psykologisk pedagogik, G.A R. Anderberg, JKG. Elmgren, 

D. Katz och J. Landquist genomförde på uppdrag av 1940 års skolutredning en undersökning vid 
vilken ålder som eleverna skulle förgrenas i olika studievägar baserat på deras studieförmåga. 
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här olika jämförande studier mellan olika skolformer i stockholmsområdet och 
liknande statistiska jämförelser gjordes i Växjö (Carlsson, 1963).  

I försöksverksamheten ställs i huvudsak empiriska frågor, vilka sedan ska besva-
ras med vetenskapliga undersökningar. Det är en i hög grad instrumentell syn på 
vetenskap. Den didaktiska forskningen tar form som del i det nationella välfärds-
system som expanderar kraftigt under efterkrigstiden. 1950-talet kom att inleda 
de stora skolreformernas era och skolutredare och skolforskare kom att börja 
samarbeta på ett nytt sätt. Med den senare dominerande undervisningsteknologin 
eftersträvade forskningen att ur de vetenskapliga rönen härleda omsättningsbara 
handlingsprogram, allt från organiseringen av utbildningssystemet till ämnesun-
dervisningen i klassrummet. Behavioristisk psykologi kan ses som den bas från 
vilken undervisningsteknologin byggdes. Den didaktiska hur-frågan gavs med 
denna en framskjutande ställning. Många av undervisningsteknologins frågor 
hade sitt ursprung i den amerikanska arméns träning under andra världskriget. 
De handlade om hur man skulle kunna tillämpa kunskap från vetenskapliga ex-
perimentet för praktiska ändamål. Än idag finns det föreställningar om att peda-
gogisk forskning ska bidra med anvisningar för handling och det borde till stor 
del kunna tillskrivas undervisningsteknologins inflytande på svensk psykologi 
och pedagogik under 1950- och 60-talen. Ahlström & Wallin (2000) menar att 
denna betonade (i) betydelsen av den detaljerade målspecifikationen i beteeende-
termer som utgångspunkt för planering och som kriterier på prestation (ii) den 
ekleticism som berodde på brist på en integrerad bas av substantiell kunskap och 
på en medveten värdebas samt, (iii) den empiricism som tog sig uttryck i beto-
ningen av utvärdering (Ahlström & Wallin, a a, s. 33). Den didaktiska forskning-
en kom på detta sätt att inordnas under beteendevetenskaperna.  

Det är alltså en didaktisk forskning med starkt fokus på hur-frågornas medel och 
metoder som växer sig stark under 1960-talet. På ett markant sätt särskiljs medel 
och målfrågor från varandra. Den didaktiska forskningen prövar inte heller kri-
tiskt de innehållsliga vadfrågorna eller målrelaterade varförfrågorna i undervis-
ningen. Under 1970-talet växer emellertid kritiken mot denna forskningsriktning 
från olika utgångspunkter. Inte minst blev kritiken mot dolda värdepremisser 
inom forskningen från den framväxande utbildningssociologin betydande. Jürgen 
Habermas blev en av de mest tongivande i den internationella kunskapsteoretiska 
diskussionen (inte minst med den s.k. positivismstriden). Han kom att mynta be-
greppet ’scientism’, med vilket han avsåg ett socialt och politiskt projekt att för-
söka åtskilja det reflekterande förnuftet från en behärskande instrumentell ratio-
nalitet. Habermas, i sin diskussion av kunskapsintressen, definierar på detta sätt 
scientismen som vetenskapens tro på sig själv, d.v.s. att kunskap är vetenskap. 
Andra kunskapsformer reduceras därmed till okunskap. Theodor Adorno hade 
tidigare kritiserat den framväxande vetenskapliga rationaliteten som ett försök att 
isolera fackvetenskaperna (sociologi, pedagogik, psykologi) ifrån filosofin. Den 
didaktiska forskningen kring skolans reformer vilade i hög grad på scientismens 
antaganden: forskaren som upptäcker och avtäcker en given skolverklighet, följer 
en formaliserad metodologi, drar en sträng rågång mellan fakta och värdering 
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och baserar sina resultat på en observation/teori dualism (Marshall & Peters, 
1999). Under grundskolans reformförsök sedan 1960-talet finns ett tydligt drag i 
utbildningspolitiken i dess instrumentella koppling till och förståelse av veten-
skapen. Den statliga reformpolitikens mål var att ’undanröja dysfunktionaliteter’ 
och i detta projekt fick vetenskapen till uppgift att lösa tekniska frågor, som Ha-
bermas benämner det: 

”I den mån statens verksamhet är inriktad på det ekonomiska systemets 
stabilitet och tillväxt, antar politiken en säregen negativ karaktär: den är 
inställd på att undanröja dysfunktionaliteter och att undvika risker som 
kunde äventyra systemet, den är alltså inte längre inställd på att förverkli-
ga praktiska målsättningar utan på att lösa tekniska frågor” (Habermas, 
1984, s. 93). 

Reformsträvandena har på detta sätt kommit att präglas av en ändamåls- och in-
strumentell rationalitet. Innehållet har varit underkastat en instrumentell logik, 
där mer fundamentala värdefrågor ej getts utrymme. Ett krav på forskningen har 
därmed blivit att den ska vara ’nyttig’. Fritzell skriver: ”much Swedish research 
on schooling has been initiated, performed and reported in close liaison with 
various branches of the state administration. It is, for instance, generally ac-
knowledged that research within this pattern has played an important role in the 
development of policies on the comprehensive school during the last decades” 
(1981, p. 178). Fritzell (1989) argumenterar för en relativ autonomi för pedago-
giken visavi statlig reformpolicy där föreställningar om objektivitet och neutrali-
tet och nyttigheten som högsta mål bör överges för en kritisk didaktisk forskning 
som erkänner och blottlägger de motsägelser och komplexiteter som utbildning 
och undervisning rymmer. Fritzell initierar med sin avhandling (1981) en ny typ 
av didaktisk forskning, men det sätt på vilket termen didaktik ges innebörder i de 
offentliga skoldiskussionerna vid mitten av 1980-talet (då termen ’återlanseras’) 
kan i hög grad fortfarande sägas bära den tekniskt vetenskapliga rationalitetens 
signum, med en sträng tudelning mellan vad och hur, mål och medel, fakta och 
värden.  

Det är främst i samband med talet om att forskningsanknyta lärarutbildningen 
som beslutsfattare börjar nyttja termen och den dyker upp i olika utredningar om 
lärarutbildningen vid denna tid. Didaktik användes då som begrepp för att bredda 
en tidigare vad beslutfattare ansåg försummad forskning med direkt anknytning 
till undervisningspraktiken och lärarprofessionalismen. Det är alltså i ett spän-
ningsfält mellan vetenskap och politik som didaktiktermen på nytt lanseras. 
Lundgren menar (1992) att didaktiken kom som en tydlig reaktion mot den do-
minerande pedagogiska forskningen som formats i ett behavioristiskt veten-
skapsideal med krav på objektivitet, mätbarhet etc. När ordet didaktik kom att 
inordnas i politiska projekt och policydiskurser kom det också att förlora mycket 
av sitt innehåll och sin historia, menar Lundgren. Den svenska didaktiska forsk-
ningen kom under 1980-talet och 1990-talet att expandera och förgrenas i huvud-
sakligen två större riktningar, dels läroplansteorier som problematiserar innehål-
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let och dess organisering i utbildning och undervisning utifrån kultur- och sam-
hällsteoretiska perspektiv och dels undervisningsmetodiken som orienterar sig 
mot förmedling och tillägnan av kunskaper (Rosengren & Öhngren, 1997). Det 
är den förstnämnda läroplansteoretiska forskningsriktningen som avhandlingen 
anknyter till och vars formering därför kommer att behandlas vidare. 

Läroplansteori och studiet av skolreformer  
Läroplansteoretisk forskning, där inte bara utbildningens organisering och struk-
tur står i fokus utan där även mål- och innehållsfrågor ställs i kritisk belysning, 
växer fram med grundskolans framväxt. Den svenska didaktiska läroplansteore-
tiska forskningen där empiriska undersökningar genomförs har sitt ursprung i 
Urban Dahllöfs samt Ulf P. Lundgrens arbeten32. Stockholmsstudien (Svensson, 
1962) som studerade effekter av nivågrupperingar kan förstås i linje med denna 
nya typ av didaktisk forskning i den svenska pedagogiken. Kännetecknande för 
denna var dess nära koppling till den politiska sfären. Förhållandet kan i flera av-
seenden beskrivas i termer av beställare och utförare. Den didaktiska forskningen 
skulle ge svar på politikernas frågor. Inte minst kom differentieringsfrågorna i 
den gemensamma obligatoriska grundskolan att bli föremål för den didaktiska 
läroplansforskningen. Dahllöf genomförde bl.a. reanalyser av Stockholmsstudi-
erna baserade på tidsanvändningen inom olika ämnesområden (1967, 1971). 
Dessa låg sedan till grund för ramfaktorteorin, som haft en avgörande betydelse 
för den svenska läroplansteorin och didaktikforskningen. Dahllöf lyckades med 
denna teori förklara samband mellan organisatoriska ramar, undervisningspro-
cesser och utfall. Den didaktiska forskningen tog steget in i klassrummet och 
förenade politiskt beslutsfattande med empiriska frågor om skolinnehållets orga-
nisation33.

Ramfaktorteorin genom företrädesvis Lundgren (Lundgren, 1972) vidareutveck-
lade och omsatte kunskaper från det sociolingvistiska forskningsfältet vad gäller 
språk och kulturell reproduktion. Forskningsskolan kom att få en institutionell 
förankring vid Stockholms universitet och forskningsgruppen: Curriculum studi-
es and cultural reproduction. Lundgren (1972, p. 12) pekar på tre ramfaktorer 
som styr undervisningsprocesser: (i) factors given in the curriculum – goals and 
content, (ii) time available for instruction, (iii) the composition of the class ac-
cording to the time different pupils need to reach a certain goal. De teoretiska 
och historiska frågor som låg bakom denna forskningsriktning innebar ett brott 

––––––––– 
32 Till de viktigaste hör: Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967), Ability grouping, con-

tent validity and the teaching process (1971) av Dahllöf samt Framefactors and the teaching process 
– A contribution to curriculum theory and theory on teaching (1972) och Model analysis of peda-
gogicial processes (1977). 

33 Inte minst kom tiden att uppmärksammas i forskning som en viktig konstituerande faktor i under-
visningen: “The concept of process implies that time is of decisive importance for both definitions 
and analyses. A process is made of actions having a position in time and prolongation in time. We 
hold that time also limits the process and by limiting becomes decisive for the formation of the 
process” (Lundgren, 1972, p. 40) 
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mot den tidigare dominerande positivistiska survey-studierna, baserade i huvud-
sak på deskriptiva korrelationsanalyser. Forskningen bars emellertid fortfarande 
på en stark tilltro till statlig utbildningsplanering i vilken de pedagogiska studier-
na skulle leverera svar om reformers effekter. Ramfaktorteorin kom att ge myck-
et viktiga bidrag till förståelsen för hur interna skolorganisatoriska faktorer sam-
spelar med olika externa socio-politiska ramar där också frågor om jämlikhet och 
likvärdighet kom att införlivas i den pedagogiska och didaktiska forskningen34.

Dahllöf visade i sin studie ”Skoldifferentiering och undervisningsförlopp” 
(1967) hur förhållanden mellan skolans organisatoriska ramar och matematikun-
dervisningens förlopp och dess resultat måste förstås i relation till tidsdimensio-
nen. Jämfört med en homogen klass av den traditionella enhetsskolans karaktär 
nådde en homogent sammansatt klass av realskolekaraktär upp till målen på kor-
tare tid. De tidigare input-output-modeller som präglat pedagogiska studier av 
skolresultat kom därmed att ifrågasättas och den nya typen av ramfaktorteoretisk 
pedagogisk forskning betonade istället en vidare reception av verksamma socio-
politiska processer. Det råder ingen tveksamhet om att det ramfaktorteoretiska 
tänkandet banade väg för en vidare samhällsvetenskaplig öppning inom pedago-
giken, där Lundgrens arbeten fortfarande är av stor betydelse (Broady, 1999).  

Med rambegreppet kom den didaktiska forskningen att fokusera ”constraining 
and directing conditions in the teaching process” (Lundgren, 1972). Med detta 
begrepp kunde således den utbildningsadministrativa dimensionen kopplas till 
undervisningsprocesser som hinder (constraints), läroplanen som styrandet av 
dessa samt det juridiska systemet som reglerande dessa. Utrymme lämnas också 
på detta sätt till den interna regleringen av den pedagogiska diskursen via de ak-
törer, det innehåll och de pedagogiska processer som är verksamma. Med det 
ramfaktorteoretiska tänkandet blir inte bara de externa ramfaktorerna utan också 
kontextuella villkor som de dominerande didaktiska handlingsgrunderna styran-
de. Det handlar också om de sätt på vilka de presenteras, genom verbalt tal, 
skrift, visuellt medium, kroppsspråk, klädesstil etc. Det antogs alltså bakom, eller 
i varje pedagogisk praktik finnas vissa styrande struktureringsprinciper som gui-
dar val av arbetssätt, innehåll etc. i undervisningsprocessen. På ett banbrytande 
sätt i den pedagogiska forskningen förenades i den ramfaktorteoretiska didakti-
ken både mikro- och makroaspekter av undervisning och utbildning och skapade 
en ny inriktning inom pedagogiken med både teoretisk förankring och historisk 
analys. Inte minst kom Basil Bernsteins teorier att spela en viktig roll. Han me-
nade att vissa ”priviligierade texter” (Bernstein, 1996/2000) underbyggs som ne-
utrala, objektiverade försanthållanden. Dessa blir vägledande för hur den peda-
gogiska kommunikationen artar sig i relation till köns-, klass-, etnicitets- och ål-
dersaspekter. Således grundar sig den officiella klassrumsdiskursen på relationer 
som etablerats genom kontroll av specialisering och distribution av vissa me-
ningsmönster som vinner officiell legitimitet. Bernstein har vidare under en om-

––––––––– 
34 Det kan hävdas att svensk läroplansforskning med denna skolbildning kom att få en ledande inter-

nationell position. 
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fattande forskningsproduktion analyserat genom begreppen klassifiering och in-
ramning, hur dessa didaktiska processer upprätthåller symboliska strukturer inom 
och mellan olika klassrums- och pedagogiska diskurser. Begreppet inramning 
avser den grad av kontroll läraren och eleverna har över urvalet och organiseran-
det och den takt som kunskapen förmedlas och mottas i den pedagogiska relatio-
nen. Klassificering åsyftar de gränser som skapas och återskapas mellan lektion 
och rast, olika ämnen, lärare och elever etc. Genom reglering av starkare eller 
svagare klassificering och inramning skapas vissa maktförhållanden och kon-
trollprinciper. En stark inramning kännetecknas av en explicit reglering av inter-
aktionsrelationerna mellan lärare- elev- innehåll- arbetsform som konstituerar 
den kommunikativa kontexten (Bernstein, 1996/2000). En svag inramning läm-
nar mer utrymme för elevens kontroll över val av innehåll, organisering, kriterier 
för kommunikation etc.  

Med Bernsteins begreppsapparat kunde på detta sätt värdefull kunskap erhållas 
om de struktureringspriciper som styr pedagogisk kommunikation. En pedago-
gisk diskurs, med dess specifika grammatik, lever emellertid inte i ett vakuum, 
utan konstitueras av rekontextualiseringsregler (a a) vilka härrör ur andra specia-
liserade diskurser (ämnesdiscipliner etc.). Genom dessa pågår en transformering 
av abstrakta tankesystem till skolkunskap. Den vardagliga skolkontexten konsti-
tuerar och upprätthåller på olika sätt skillnader genom att vissa kulturellt grunda-
de kunskaper och identiteter får officiell legitimitet. Denna rekontextualisering, 
menar Bernstein, utgår alltid från vissa didaktiska handlingsgrunder gällande 
vad, hur och varför. Vad-frågan refererar till vilket stoff som väljs, hur detta or-
ganiseras och kategoriseras och relateras till andra ämnesområden, d.v.s. hur de 
klassificeras (Bernstein, 1996/2000). Den didaktiska hur-frågan berör således de 
sätt på vilka kunskapen transformeras, i Bernsteins terminologi framing. Det 
finns således, enligt Bernstein, inga givna struktureringsprinciper som kan for-
muleras i ett metaperspektiv, utan dessa härrör från en konfliktarena där olika in-
tressen gör sig gällande beträffande skolans kultur- och kunskapsförmedling. Det 
handlar om skilda ideologiers intresse av symbolisk kontroll över skolan, enligt 
Bernstein. Han menar vidare att det råder en dubbel relation mellan formule-
ringsarenan, ”the field of production and symbolic control”, och realiseringsare-
nan, ”recontextualising field”. På ett olyckligt vis kom denna tudelning att fixe-
ras till en nivådelning där vad–frågor relateras till en vidare socio-historisk sam-
hällskontext och där hur–frågor, till vilka t.ex. tidsaspekterna oftast räknas, rela-
teras till en snävare klassrumskontext.  

Trots det viktiga teoretiska bidrag Bernstein har lämnat till läroplansteorin inne-
fattar det även vissa svårigheter för den didaktiska forskningen, inte minst relate-
rat till samhällets och skolans förändringar. Tre mer generalla problem, förtjänar 
särskilt att lyftas fram. För det första kom teoribildningen att fixera en nivådel-
ning som senare visat sig problematisk att utgå från. Inte minst gäller detta att 
förklara skeenden på skol- och klassrumsnivå. Som reproduktionsteori finns flera 
kopplingar till Durkheims strukturfunktionalism (kanske mer indirekta än direk-
ta). Samhällets sociala och kulturella reproduktion utgjorde således en utgångs-
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punkt för Bernstein. Inte minst uppmärksammade Bernstein tidsregleringen i 
skolan som av central betydelse för de maktmönster som skolan upprätthåller. 
Han diskuterar tidsreglering såväl i termer av klassifikationen av skolinnehållet 
och i termer av inramning; hur detta innehåll kommuniceras. En stark klassifika-
tion av innehållet definierade han som rymmande isolerade tidsenheter. Innehål-
let i en tidsenhet är med andra ord väl isolerat från innehållet i en annan tidsen-
het. Svag klassifikation kännetecknas på motsvarande sätt av att innehållet över-
lappar olika tidsenheter. Klassifikationen beror på graden av isolering mellan in-
nehållet. På ett mer teoretiskt plan kopplat till denna studies problemställningar 
kan det utifrån Bernsteins teorier hävdas att den nationella tidsregleringen (i 
form av t.ex. timplaner) i grundskolan upprätthållit en stark klassifikation av sko-
lans innehåll och med denna vissa makt- och kontrollmönster. Bernstein ger 
emellertid få svar på hur en svagare klassifikation (t.ex. en förändring eller ett 
borttagande av timplanen som styrinstrument) skulle förändra dessa makt- och 
kontrollmönster. Det finns på detta sätt en problematik som rör hur förändringar i 
klassifikation och inramning på ett struktureringsplan ska förstås och ges förklar-
ingsvärde på skol- och klassrumsnivå. Vi skulle kunna referera till detta som ni-
vådelningsproblemet.

För det andra tenderade den didaktiska forskningen, i Bernsteins efterföljd, fo-
kusera externa, observerbara faktorer som skulle förklara relativt entydiga utfall. 
Komplexiteter och motstridigheter kunde genom olika ’by-pass-operationer’ fri-
läggas i en entydig vetenskaplig systematik. Detta kan till viss del förklaras ut-
ifrån de mer strukturfunktionella element som Bernstein inkorporerar från Durk-
heim. Senare tids studier av kulturella reproduktionsprocesser i samhällets olika 
institutioner har emellertid visat att dessa också måste förstås rymma ambivalen-
ser och motsägelser som är nödvändiga att ta hänsyn till i de teoretiska rekon-
struktionerna. Mer tolkande ansatser gör gällande att olika aktörer lärare, elever, 
skolledare, beslutsfattare torde hantera dessa motsägelsefulla imperativ på olika 
sätt. Det kan därför riktas kritik mot att skolprocessers inre dynamiska aspekter, 
såsom de uppfattas och förstås av lärare och elever, inte i tillräcklig grad tagits i 
beaktande hos Bernstein. Det skulle kunna förstås som problemet med tolknings-
dynamik som alltför statiska teorier tenderar att reducera bort. 

För det tredje så var det problematiskt att utifrån Bernsteins teorier visa hur den 
symboliska konflikten mellan sociala grupper i samhället på ett ’makroplan’ kunde 
förstås på ett ’mikroplan’. Då denna språkliga och kulturella dominans utspelar sig på 
ett makroplan återstår på ett mikroplan endast som Bernstein själv formulerar det: 
”create for the individual the possibility of utilitazing a formal language” (Bernstein, 
1971, p. 54). Vad som på ett samhällsideologiskt plan framstod som konfliktartad 
symbolisk dominans, framstod på klassrumsnivå som mer konsensusartad förmed-
ling av språkligt givna normer. Bernstein ger således ett begränsat utrymme, med sin 
’språkbristhypotes’ för individer och grupper att göra motstånd, överskrida och om-
forma villkoren för den pedagogiska kommunikationen och den pedagogiska diskur-
sen. Denna tredje invändning rör således vad som skulle kunna kallas transforme-
ringproblemet; hur villkoren för överskridande handlande skapas och förändras. 
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Med Bernsteins reproduktionsteorier växte det fram en bred samhällsorienterad di-
daktisk forskning i Sverige. Inte minst i den läroplansteoretiska forskningen inom 
”The new sociology of education” fick Bernsteins teorier en central roll. Även Pierre 
Bourdieus teorier som introduceras företrädesvis i svensk pedagogik av Donald 
Broady (1990) och Staf Callewaert bidrog till att vända intresset mot frågor om social 
och kulturell reproduktion i utbildningsfältet i förhållande till andra kulturella fält och 
visa hur kulturellt kapital förvärvas och omsätts av olika sociala grupper i samhället. 
Carlgren & Kallós konkluderar när de tittar i läroplansteorins backspegel att den 
framväxande utbildningssociologin innebar ett brott gentemot andra mer instrumen-
tella forskningsriktningar som varit dominerande: 

”Swedish curriculum research reintroduced a critical perspective. The 
domain of educational research was viewed as dividied between the tradi-
tion of instrumentalistic research (R & D model) one hand critical ori-
ented (or explanations oriented) research on the other (Carlgren & Kallos, 
1997, p. 421). 

Läroplansteori och “The new sociology of education” 
Även om mer samhällsorienterade analyser av utbildning, undervisning och upp-
fostran - vad allmänt ofta uppfattas som pedagogikens kunskapsobjekt - kan sä-
gas ha sitt ursprung i Rousseaus verk Emile – or on education (1762) är det först 
med Durkheim som detta samhällsteoretiska perspektiv på skolan får mer ut-
vecklade former (Izquierdo & Minguez, 2003). Inom den skolbildning som 
kommit att benämnas “The new sociology of Education” har Durkheims arbeten 
tagits upp för ny behandling. Här söktes banden till samhällsteorin och sociolo-
gin återupprättas inom pedagogiken och didaktiken. Dessa hade, menade före-
trädrare för skolbildningen, blivit underutvecklade under den tid då psykologin 
varit dominerande hjälpdisciplin. Michael Young (1971) och hans ”Knowledge 
and control” blev en brytpunkt i denna forskningsinriktning. Boken blev start-
punkten för ett nytt ”interpretive paradigm” i denna sociologiskt präglade utbild-
ningsforskning (Torres & Antikainen, 2003). Här vänds ett kritiskt intresse mot 
urvalet och organiseringen av ’den officiella kunskapen’ och på vilka sätt de sva-
rar mot samhällets kulturella reproduktion. Inte minst utvecklades ”The new so-
ciology of education” i reaktion till den dominerande funktionalismen inom ut-
bildningssociologin. I skarp reaktion till denna forskning växte det i USA under 
1980-talet fram en rad viktiga studier där produktionen, organiseringen och dis-
tributionen av kunskaper (innehållet) i klassrummet sattes i fokus, snarare än 
strukturer som var fallet tidigare (se t.ex. Popkewitz, 1981; Wexler, 1987; Apple, 
1982). Viktiga referenspunkter inom denna skolbildning blev Alfred Schutz, 
Karl Mannheim och inte minst Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Makt- och 
kontrollfrågor görs här till prioriterade angelägenheter för den didaktiska forsk-
ningen. Young stipulerar två Durkheimianska teser om kollektiva representatio-
ner som sedan radikaliseras i en socialkonstruktivistisk riktning: 
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“It is necessary to examine first in more general terms the implications of 
a meta-theory or doctrine of control, and secondly what is involved in tre-
ating the knowledge (transmitted in education) as neither absolute, nor ar-
bitrary, but as ’available sets of meanings’, which in any context do not 
merely ‘emerge’, but are collectively ‘given’” (Young, 1971, p. 3). 

I forskningsriktningen söktes fruktbara föreningar av strukturfunktionalismen 
(Durkheims), kunskapssociologin (Mannheims och Berger & Luckmanns) och 
reproduktionsteorierna (företrädesvis Althussers neomarxistiska teorier). Den di-
daktiska forskningen börjar nu att gå i dialog med utbildningssociologin, utbild-
ningsekonomin och statsvetenskapen om hur skolan och utbildningssystem bi-
drar till den sociala och kulturella reproduktionen. Young gör i ett senare arbete 
”Society, state, and schooling” (1977) en distinktion mellan två olika sätt att för-
stå läroplaner (curriculum). Den första benämner han som ”Curriculum as fact” 
där läroplanen betraktas som en uppsättning givna mål, kunskaper och färdighe-
ter som förmedlas. ”Curriculum as practice” är i stället inriktad på att ”unders-
tanding the historical emergence and persistence of particular perceptions, of 
knowledge and particular conventions (school subjects for example)” (1977, p. 
58). Här blir det viktigt att, argumenterar Young ”situatize the problems of con-
temporary education historically”. Young argumenterar för att se kunskaper som 
inget annat än socio-historiska konstruktioner. Olika riktningar inom skolbild-
ningen lade emellertid olika emfas vid dels socio-historiska processer och dels 
personers transformativa kapaciteter att förändra och överskrida de sociala, kul-
turella och politiska villkor inom vilka de verkar. 

Fritzells (1981) avhandling ”Teaching, Science and Ideology” kan ses som den 
avhandling som kom att introducera en kritisk pedagogik och en ”Sociology of 
pedagogy” i svensk didaktik. Denna kom att ifrågasätta den statscentrerade re-
formforskningen som pedagogiken och didaktiken i hög grad svarat för. Fritzell 
riktade kritik mot en ensidig undervisningsteknologi som gjorde anspråk på att 
leverera en effektiv undervisning, utan att reflektera över egna ideologiska inve-
steringar. Långt senare kom också den s.k. Gulbenkian-kommittén att formulera 
en sådan kritik:  

”Den säkra kunskap som samhällsvetenskaperna hade förespeglat oss 
tycktes vara en självklar konsekvens av deras framstegstro. Denna tog sig 
uttryck i tron på stadiga förbättringar som genomföras av ”experter” och 
där den ”möjliggörande” staten skulle spela en nyckelroll i ansträngning-
arna att reformera samhället. Samhällsvetenskaperna förväntades med-
verka till detta rationella och gradvisa framåtskridande” (Gulbenkian-
kommittén, 1998, s. 76). 

Den forskning som växte fram med ”The new sociology of Education” kom att 
ompröva dessa grundläggande antaganden om expertbaserad och rationell ingen-
jörskonst. Arbetsdelningsmodellen – och den nivådelning som den implicerade – 
mellan den ’möjliggörande staten’, den ’expertbaserade didaktiska forskningen’ 
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som dess instrument och ’läraren som tillämpare’ har här kommit att ifrågasättas. 
Inte minst har kritiken riktat in sig på att de pedagogiska studierna av social och 
kulturell reproduktion i ett alltmer komplext samhälle inte kan utgå från en sådan 
statisk arbetsdelningsmodell mellan stat (politik), vetenskap och utbildning. Ut-
ifrån Habermas samhällsteorier kunde de rationalitetsformer som arbetsdelning-
en krävde förstås och förklaras utifrån tekniskt-instrumentella former av makt 
och kontroll (Fritzell, 1989). 

I ljuset av en tilltagande samhällelig differentiering och fragmentisering har kod- 
begreppet som varit ett av den svenska läroplansteorins nyckelbegrepp blivit 
alltmer problematiskt. Kodbegreppet refererar vanligtvis till de samlande princi-
per som gestaltas i ett konkret styrinstrument som läromedel, kursplaner, lärarut-
bildning etc. Kodbegreppet, när det används i denna breda kulturella mening, 
förutsätter en kulturell homogenitet som i dagens pluralistiska samhällen tvingats 
omprövas. Kodbegreppet i läroplansforskningen kan på detta sätt kritiseras mot 
bakgrunden av de samhällsförändringar i de senmoderna, postindustriella möns-
ter som implicerar en annan strukturell komplexitet av sociala relationer. Di-
stinktioner mellan externa och interna faktorer och processer framstår inte längre 
som lika entydiga mot denna nya komplexitet. Popkewitz (1997) kommenterar i 
sin genomgång av didaktiskt tänkande och politiska rationaliteter:  

”Whereas the previous ‘frame factors’ theory investigations concerned 
structural, organizational and ideological factors that limited school re-
form, the ‘linguistic’ studies give greater attention to the systems of ideas 
of schooling inscribed in educational systems. Ideas are viewed as social 
practices through the generation of systems of representation that order 
the construction of the identities of teachers and students” (Popkewitz, 
1997, p. 50).  

Det kan vidare ses angeläget att den läroplansteoretiska forskningen också inne-
fattar diskontinuiteter och konjunkturella brott inom de mer övergripande läro-
planskoder som dominerar inom vidare tidsepoker. Luke (1997) framhåller att 
läroplansteorin ofta tagit en monokokulturell utgångspunkt för given och att den 
därmed riskerar att missbedöma den föränderliga dynamik som kännetecknar det 
”postindustriella samhället”: 

”However, many prevailing social and cultural theories of education and 
their affiliated practices are based on historical critiques of industrial-era 
schooling and work, and sociological analyses of the late nineteenth and 
early twentieth century monocultural and mono-lingual nation-state. The 
move towards discourse analytical approaches to education thus begins 
from the assumption that many of these challenges can only be addressed 
by a focus on how language, discourse and text figure in educational pro-
cesses, practices, and outcomes” (Luke, 1997, p. 51). 
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Det har utvecklats flera olika riktningar inom “The new sociology of education”. 
Under 1990-talet kom skolbildningen att förgrenas dels i en strukturalistisk rikt-
ning och dels i en tolkande etnografisk riktning. Den senare söker en kritisk för-
ståelse av hur vardagslivets villkor i skola och undervisning samspelar med sam-
hälleliga förändringar. Inom dessa ansatser ges ett centralt utrymme för den me-
ning som skolans aktörer tillskriver förändringar och hur de kan förstås i termer 
av kulturell reproduktion och transformation. Det går emellertid ett huvudstråk 
genom flertalet av dem som kan förstås som en diskursiv vändning. Luke (1997, 
citatet ovan) menar att denna förstås som en kritisk respons på utgångspunkter 
tagna i en monokulturell nationalstat som den primära för organiseringen av ut-
bildning och undervisning. Diskursbegreppet har en förändringsdimension som 
kodbegreppet i sin statiska konnotering saknar. Diskursbegreppet inbegriper en 
mer dynamisk syn på hur kultur, språk och samhälle samspelar. En sådan beg-
greppsvändning kan också spåras i Bernsteins arbeten, där senare studier allt 
mindre bygger på kodbegreppet och där istället diskursbegreppet ges en mer 
framskjuten position.  

Izquierdo & Minguez (2003) menar i sin internationella genomgång av ”The new 
sociology of education” som didaktiskt forskningsfält att de olika teorier som ut-
vecklats inom skolbildningen hittills inte tillfredställande lyckats förklara de pro-
cesser som skapar motstridigheter eller på vilka sätt de personer involverade i 
utbildnings- och undervisningspraktiker kan använda transformativa kapaciteter 
att skapa pedagogiska utfall av de dilemman som de ställs för. En tydlig makro- 
mikro polarisering är mycket framträdande inom forskningen, menar de: 

”The paradoxes facing education in post-industrial democratic society are 
framed within the context of the social, economic and cultural change 
which is taking place in developed Western society. These contradictory 
processes occurring in the so-called society of knowledge are projected 
onto the theoretical and methodological body of the sociology of educa-
tion, which is today more dualized than ever” (Izquierdo & Minguez, 
2003, p. 36). 

Den typ av samhällsorienterad pedagogisk forskning som bryter fram med den 
s.k. diskursiva vändningen inom samhällsvetenskaperna innebär att instrumentel-
la förhållanden mellan politiska frågor och vetenskapliga svar kommer att om-
prövas från andra kunskapsteoretiska grunder där makro-mikro distinktionen lö-
ses upp. Här omprövas också uppfattningen som kom att befästas med efterkrigs-
tidens pedagogiska forskning att didaktiska teoriers värde är avhängigt deras 
praktiska tillämpbarhet och ’nytta’ i pedagogisk verksamhet. Lundgren skriver 
att till skillnad från grundskolereformernas genomförande då utbildningsforsk-
ningen i hög grad handlade om att besvara empiriska frågor så har idag, med en 
förändrad omvärld, ”behovet av överblick och teoretisk analys blivit allt mer vik-
tig för att analysera alternativ och konsekvenser (Lundgren, 1999, s. 37). 
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Den diskursiva vändningen inom läroplansforskningen
De senaste decennierna har diskursbegreppet florerat i de vetenskapliga samtalen 
och debatterna tvärs över disciplinära gränser och ämnesfållor, allt som oftast 
utan preciserade innebörder och definitioner. Det vore ändå ingen överdrift att 
påstå att den diskursiva eller lingvistiska vändningen inom samtida filosofi och 
samhällsvetenskap har fått stort genomslag och omformulerat stora delar av de 
klassiska frågorna om individen och samhället (Winch, 1958; Bernstein, 1991; 
Brown, 1987; Baynes et al, 1987). Den tidigare ’monologiska’ tradition av med-
vetandefilosofi har utmanats av en dialogiskt orienterad förståelse av människan 
som språk- och samhällsvarelse. Inte minst ifrågasätts den subjekt-objekt polari-
sering som kännetecknat den positivistiska idétraditionen och arvet från Descar-
tes (Bernstein, 1991). Denna diskursiva vändning har också fått konsekvenser 
vad gäller studiet av meningsskapande i sociala praktiker, vilket får en omedel-
bar konsekvens för pedagogikens och läroplansteorins centrala frågor. Inom di-
daktiken har frågor om mening och makt, språk och samhälle blivit viktiga ange-
lägenheter.

Charles Taylor (1989) benämner den diskursiva vändningen som ett övergivande 
av “the representational model” i den moderna samhällsteorin. Vändningen kan 
också ses som svar på vad Norman Denzin (1997) kallat ”the crisis of representa-
tion” inom samhällsvetenskaperna. Relationen mellan ”the signifier” (subjekt) 
och ”the signified” (objekt) låter sig inte längre förstås som entydig utan proces-
sen av ”signifying”, meningsskapandets villkor, har kommit att fokuseras i högre 
grad. Inom svensk pedagogik har diskursanalyser företrädesvis funnit fäste inom 
läroplansteorin (Popkewitz, 1997), i vilken den pedagogiska praktiken perspekti-
veras som social, kulturell och politisk arena. Inom detta didaktiska forsknings-
fält har fokus således förskjutits mot: ”the systems of ideas of schooling in-
scribed in educational systems………Ideas are viewed as social practices 
through the generation of systems of representation that order the construction of 
the identities of teachers and students” (Popkewitz, 1997, p. 50). Här ses varje 
kommunikativ akt som en social handling som tar form i en social praktik, som 
Burbules & Bruce (1997) formulerar det:  

”This tradition explores discourses as forms of sociohistorically consti-
tuted relations among people, activities, texts, and situations. Participating 
in a discourse then means assuming a role within a community of prac-
tice, rather than simply producing a pattern of decontextualized utter-
ances” (Burbules & Bruce, 1997, p. 88). 

Den diskursiva vändningen inom pedagogiken kan på detta sätt ses i kontrast till 
det monologiska paradigm som i regel tar utgångspunkt i individers kognitiva 
processer, kommunikation som informationsöverföring eller språk som givna 
koder. Den diskursiva vändningen fäster istället fokus på kommunikation och in-
tersubjektivitet kring de didaktiska och pedagogiska frågor lärare dagligen mö-
ter. Det handlar i vid bemärkelse om att studera pedagogiska processers språkli-
ga konstituering genom att dekonstruera/rekonstruera vissa bärande principer i 
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institutionella praktiker där lärande äger rum och påvisa dess villkor. Pedagogi-
ken som vetenskaplig disciplin kan i stora stycken sägas ha lidit av en dekontex-
tualism som har sina rötter i den positivistsiska psykologins dominans inom äm-
net (Säljö, 2000). Stora delar av den pedagogiska forskningen inom den ’mono-
logiska medvetandefilosofin’ har studerat attityder, handlingar, beteenden, upp-
fattningar frånkopplade eller dekontextualiserade från sitt språkliga sammanhang 
och dragit slutsatser om aktörers intentioner och motiv. Detta är emellertid en 
problematisk utgångspunkt, om vi följer Habermas: 

”En empirisk relation mellan handlingar och intentioner kan inte finnas, 
eftersom de inte är storheter som kan identifieras oberoende av varandra. 
De förhåller sig snarare till varandra som tecken och betydelse hos ord. 
Handlingar uttrycker eller, bättre, framställer intentioner på samma sätt 
som språksymboler framställer sina betydelser” (Habermas, 1988, s. 97). 

Habermas framhåller att språkhandlingar också är sociala handlingar och inte 
endast neutrala eller passiva kategoriseringar. Som sådana språkhandlingar im-
plicerar de en värdemässig dimension. Världen blir förtolkad för oss genom de 
diskursiva mönster vi exponeras för. Diskurser lever således inte ett fritt svävan-
de liv i samhället, utan de utvecklas och reproduceras av institutioner, d.v.s. or-
ganiserade och varaktiga miljöer med ekonomiska, intellektuella och andra re-
surser att utveckla kunskap som svarar mot de egna intressena och ansvarsområ-
dena (Säljö, 2000). I det komplexa samhället utvecklas nya diskurser och kon-
flikter mellan olika sätt att benämna och konstituera företeelser ökar. Inom den 
senare tidens läroplansteori har allt fler forskare kommit att självkritiskt fråga om 
inte det framväxande informationssamhället har mer djupgående implikationer 
för språkets transformeringar i ett alltmer ’semiotiskt samhälle’ (Wexler, 1987; 
Popkewitz, 1991).

Inom samhällsvetenskaperna har också ’diskursen om diskurs’ fått snabb sprid-
ning. Diskursbegreppet används ofta som synonymt med språk i en vid generell 
bemärkelse. I denna studie avses emellertid en mer specifik betydelse, nämligen 
det använda språket i dess situerade sociala praktik. Med andra ord är diskurs 
ett sätt att tala, skriva och agera i världen. Fraser & Bartky (1992) understryker 
också denna relation genom sitt konstaterande att diskurser är betydelsebärande 
praktiker: 

 “Discourses are historically specific, socially situated, signifying prac-
tices. They are the communicative frames in which speakers interact by 
exchanging speech acts. Yet discourses are themselves set within social 
institutions and action contexts” (Fraser & Bartky, 1992, p. 185). 

Den lingvistiska eller diskursiva vändningen har fått följdverkningar i flera olika 
riktningar. Flera av diskursteorierna/analyserna kan i många avseenden ses som 
en postmodern kritik av modernitetens och upplysningens instrumentella och 
värdeneutrala rationalitet. Inom läroplansforskningen kan denna positionering 
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säga representeras av poststrukturalismen och neopragmatismen, vilka ser öpp-
ningar i en fragmentering och differentiering i det postmoderna samhället. I de 
följande resonemangen ses dessa ansatser som företrädande dekonstruktionistis-
ka teorier. I kontrast till dessa kommer den sociokulturella och den kritiskt her-
meneutiska att här representera rekonstruktvistiska teorier. I dessa återfinns också 
en kritisk udd mot moderniteten, men här uppfattas den ändå rymma inneboende 
möjligheter till att utveckla centrala värden i det senmoderna samhället. Dessa 
ansatser behandlar på olika sätt de utbildningssociologiska frågorna om kulturell 
reproduktion och transformation i relation till de läroplansteoretiska frågorna om 
skolans och undervisningens innehåll och organisering. De har kommit att inra-
ma de problem som lyftes tidigare i samband med Bernsteins läroplansteori, ni-
vådelningsproblemet, tolkningsdynamiken och transformeringsproblematiken på 
på delvis nya sätt. 

Dekonstruktionismen, såsom den kommer till uttryck hos bl.a. Richard Rorty, 
Michel Foucault, Jacques Derrida, avvisar att det a priori finns några förnuftiga 
svar på några grundläggande frågor och betonar istället att varje svar är en utöv-
ning av politisk makt (Taylor et al, 1995). Dekonstruktionen handlar således om 
att bryta ner meningssystem och visa på dess makt- och dominansstrukturer. Det 
finns en pluralitet av riktningar35 inom denna breda kategorisering, men för de 
utsatta syftena här kan det ändå vara en klargörande distinktion. Inom den rekon-
struktiviska utgångspunkten finns antaganden om att människan är dialogisk till 
sitt väsen och att hennes försök att artikulera sina tolkningar av världen kan ver-
ka öppnande över kulturella och språkligt-diskursiva gränser mot intersubjektiv 
förståelse. Habermas (1988) använder på detta sätt begreppet reconstructive sci-
ence som term för samhällsvetenskapernas metodologi för att rekonstruera de 
grundläggande förutsättningar för kommunikation mellan individer i ett samhäl-
le. Rekonstruktionen handlar på detta sätt om att artikulera de kulturella inbädd-
ningar och systemfaktorer som ligger implicit och ofta oartikulerade i det sociala 
samspelets praktik. Sammantaget bidrar de fyra nämnda ansatserna på olika sätt 
och med olika betoningar till flera viktiga utgångspunkter för den svenska läro-
plansteorin. 

De olika teoretiska ansatserna som jag nedan kommer att diskutera skär emeller-
tid också in i varandra i flera avseenden, vilket naturligtvis gör alla former av ka-
tegoriseringar problematiska36. Texten är emellertid inte, som påpekades inled-
ningsvis, ett försök till epistemologisk arkivering av ansatser utan ska snarare ses 
som en epistemologisk/metodologisk problematisering av dessa. Det finns natur-
ligtvis också andra pedagogiska forskningsriktningar som studerar det språkliga 
samspelet och dess sociala, kulturella och politiska implikationer, men där dis-

––––––––– 
35 Emedan Derrida i sin textualism ser vetenskap och filosofi som olika litterära genres, studerar t.ex. 

Foucault i sina dekonstruktivistiska analyser de vidare nätverk av makt/kunskap så som de kommer 
till uttryck i olika vetenskapliga teorier, rationaliteter, lagar och regleringar, handlingsstrategier etc. 

36 Andra t.ex. Hjälmeskog (2000) gör skillnad mellan en strukturalistisk, en kognitivistisk, en socio-
kulturell samt en postmodern diskursanalys.  
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kursbegreppet ej används. De olika ansatserna kommer att bli exemplifierade av 
några enskilda arbeten, vilka måste förstås just som exempel och inget annat. De 
behandlas endast inom ramen för de frågeställningar som utgör avhandlingens. 

Kommunikation och kultur - det sociokulturella perspektivet 
Ur den kulturpsykologiska forskningstraditionen kring den ryske psykologen 
Leon Vygotskij springer flera olika skolbildningar. Bland pedagoger har det so-
ciokulturella perspektivet på lärande vunnit gehör i den internationella pedagogi-
ken (bl.a. Rogoff, 1990; Wertch et al, 1995; Lave & Wenger, 1991). I Sverige 
företräds denna skolbildning främst av Säljö (1999, 2000). Denna kulturoriente-
rade psykologi placerar kommunikationen, länken mellan individuella och kol-
lektiva erfarenheter, och dess institutionaliserade uttryck under en historiskt pro-
blematiserande belysning. Mänskligt tänkande och handlande förstås som situe-
rat i sociala kontexter. Dessa sociala kontexter kan ses bestående av fysisk kon-
text, kognitiv kontext, kommunikativ kontext och historisk kontext. Vi rör oss på 
tre olika beskrivningsnivåer inom det sociokulturella perspektivet: individen, 
redskapen (intellektuella/psykologiska, språkliga/diskursiva och fysiska artefak-
ter) samt kontexten. 

Forskningsansatsen kan ses som en kritisk reaktion på stora delar av den peda-
gogiska forskningen som behandlat undervisningens och lärandets villkor utifrån 
monologiska antaganden, vilka går tillbaka på en lång djupgående tradition i det 
västerländska tänkandet. Inte minst har I-R-E modellen (initiation - respons - 
evaluation) av klassrumsinteraktion byggt på föreställningar om individen som 
den absoluta källan och auktoriteten av handlingar i diskursen. Här har olika dis-
tributions- och transportmetaforer underbyggt föreställningar om ett relativt en-
tydigt överförande av kunskap och värden mellan människor. Kommunikation 
har handlat om att ’få rätt information till rätt adressat i rätt tid’ (Linell, 1998). 
Dessa individualistiska utgångspunkter för de pedagogiska studierna har också 
förtingligat undervisningens innehåll som något relativt givet. Den alternativa 
utgångspunkt Säljö (2000) presenterar är förståelsen av undervisning som dialo-
gisk-diskursiv, som en process mellan individer i en given praktik.  

Säljö anknyter till den vidare diskursiva eller lingvistiska vändningen inom ve-
tenskap och filosofi som inneburit en fokusförflyttning: från monologism till dia-
logism, från medvetande till kommunikation, eller från subjektivitet till intersub-
jektivitet. En sådan omprövning av människan och hennes språkliga vara-i-
världen får en rad ontologiska, epistemologiska och metodologiska konsekven-
ser. Den sociokulturella ansatsen utgör bara en av flera möjliga riktningar av 
dessa. Gemensamt för dem är att språkets konstitutiva funktioner fokuseras, 
kommunikativa handlingar är också sociala handlingar. Vi gör saker med våra 
ord. Diskurser, de meningssystem inom vilka vi kommunicerar, byggs in i våra 
institutioner och kommer att fungera reproducerande av samhällelliga och kultu-
rella mönster. Inom postmodern teoribildning, inte minst foucaultiansk, har makt 
och differens tjänat som överordnat tema just på dessa grundvalar. Den sociokul-
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turella teoribildningens forskningsintressen är svåra att koppla till en sådan kritik 
av de moderna institutionernas maktmönster som Foucault företräder. Snarare 
bör nog ansatsen förstås som ett försök att förstå och förklara centrala pedago-
giska frågeställningar. Dock inte i en essentialistisk bemärkelse ”så här är det”, 
utan i en mer analytisk mening: ”det är möjligt att se det så här”. Som forsk-
ningsriktning kryssar den mellan farvattenmärkena kritik och nytta. 

Även om inte det sociokulturella perspektivet explicit ägnar sig år diskursanalys 
är det möjligt att betrakta dess metodologiska implikationer i linje med vad som 
här har fått den benämningen. Såsom Säljö beskriver perspektivet (1999, 2000) 
är dock inte syftet att dekonstruera makt- och differensmönster i modernitetens 
institutioner, utan snarare att rekonstruera såväl individuella, intersubjektiva som 
institutionella villkor för kommunikation. Det sociokulturella perspektivet kan 
således i första hand ses som ett teoretiskt perspektiv där frågor kring teo-
ri/praktik och över huvudtaget metodologiska frågor blir underordnade. Säljö 
lämnar i sin framställning få svar på frågor hur det är möjligt att studera skolan 
som diskursiv praktik. De empiriska utsnitten som presenteras får snarast en de-
skriptiv och exemplifierande funktion, vilket ger ansatsen närmast en deduktiv 
orientering. Forskningsansatsen har även en epistemologisk angöring i social 
konstruktionism, även om referenserna till denna sällan är explicita i Säljös skrif-
ter. Möjligen kan förklaringen till detta ses som ett avståndstagande från social- 
konstruktionismens konfliktteoretiska utgångspunkter där kamp mellan världs-
bilder och verklighetsdefinitioner står i fokus för istället orientera sig mot en mer 
konsensusorienterad historisk kulturpsykologi. 

För denna avhandlings problemställningar har det sociokulturella perspektivet 
bidragit med viktiga insikter i förståelsen hur socio-kulturella konfigurationer 
samspelar med villkor för pedagogisk kommunikation i skolan som samhällsin-
stitution. Här är det sociokulturella perspektivet centralt för läroplansteorin. Per-
spektivet problematiserar emellertid aldrig frågor om makt och kontroll i spän-
ningsfältet policy och undervisningspraktik, vilket för denna studies vidkom-
mande blir en allvarlig brist. Dessa frågor har emellertid kommit att fokuseras 
inom inom det sociopolitiska perspektivet och neopragmatismen.  

Pedagogik och läroplansteori – ett sociopolitiskt perspektiv 
Det sociopolitiska perspektivet med anknytning till neopragmatismen utgör en 
annan viktig teoretisk skolbildningen inom den svenska och internationella läro-
plansteorin. Englund, som är en av dem som mest konsekvent arbetat med att vi-
dareutveckla perspektivet, betraktar med bl.a. anknytning till pedagogikens för-
sta professor Bertil Hammer, pedagogik som en bildningsvetenskap där filosofin 
utgör plattform (1997). Pedagogikens uppgifter menar Englund kan härledas till 
analyser av socialisations- och kommunikationsprocesser som meningsskapande. 
Ansatsen söker en relativt autonom och kritisk prövning av mål och innehåll i 
den svenska skolan och för samman denna urvalsfråga med en politisk-filosofisk 
diskussion om vilken roll och funktion skolan som samhällsinstitution kan och 
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bör ges i ett demokratiskt samhälle (hos Englund benämnd som institutionsfrå-
gan). Med denna sociopolitiska orientering vänds intresset mot den amerikanska 
pragmatismen och framför allt John Deweys och George Herbart Meads arbeten, 
samt den nypragmatiska skolbildningen kring Richard Rorty och Cleo Cherry-
holm. Uppgiften blir att ställa utbildningsfrågor mot en deliberativ och kommu-
nikativ demokratisyn och påvisa hur skolkunskapen implicerar olika uppfatt-
ningar och uttolkningar av ett innehåll och att urvalet således har politisk-
moralisk grund. Forskningsfrågorna, den institutionella frågan och urvalsfrågan, 
sökes besvaras via historiskt-filosofiska undersökningar och textanalyser av oli-
ka slag. Det är ett i huvudsak sociologiskt-samhällsteoretiskt raster som anläggs 
och särskild emfas ges åt textanalyser av läroböcker och utbildningspolitiska do-
kument.  

Den pedagogiska forskningen sprungen ur denna skolbildning strävar efter att 
föra en kritisk, autonom argumentation riktad mot utbildningspolitiken och det 
offentliga samtalet om skolan, men också enligt Englund att göra studenter och 
lärare mer medvetna om olika innebörder av skolkunskaper och förse dessa med 
redskap för denna diskussion. Det kan förstås som en kritisk respons mot didak-
tikens instrumentalisering och den utbredande synen på kunskap som ’välför-
packade paket’ i enlighet med någon distributionslogik. Därmed riktas också en 
kritisk udd mot riktningar inom pedagogiken med alltför snäv nyttoinriktning. En 
sådan forskning riskerar att endast bli ett instrument i statsmaktens tjänst. Till te-
oribildningens uppgifter hör då också att ange mål för pedagogiken; värden och 
kunskaper betraktas med andra ord oskiljaktiga. Englund avsåg med avhandling-
en ”Curriculum as a political problem” (1986) introducera medborgarbegreppet 
som riktningsgivande för skolans uppdrag som dittills saknats inom ’den nya ut-
bildningssociologin’.  

Denna neopragmatiskt diskursanalytiska orientering riktar sitt kunskapsobjekt 
mot problematiseringen, eller relativiseringen av mål- och innehållsfrågor. Eng-
lund avser vidareutveckla Lundgrens läroplansteori (och hans vidareutvecklingar 
av ramfaktorteorin) från den typ av strukturanalys som den representerar mot en 
innehållsfokuserad läroplananalys, d.v.s. analyser av: ”not of the strucutre of a n 
outer meaning but of an inner contigent, not a priori given meaning bearing con-
tent of education” (Englund, 1998, p. 216). På så sätt anknyter neopragmatismen 
till den textfokuserade postmoderna teoribildningen och en relativt långt driven 
decentrering av subjektet. I antologin ”Textanalys” (Säfström & Östman, 1999) 
där olika pedagoger diskuterar epistemologi och pragmatism vävs tanketrådar 
från såväl (ny)pragmatismen som poststrukturalismen samman under epitetet 
postmodern teoribildning. Med dessa utgångspunkter har en rad avhandlingar 
lagts fram de senaste åren. Westlin (2000) hämtar sina vetenskapsteoretiska och 
metodologiska utgångspunkter i pragmatisk filosofi och till viss del poststruktu-
ralistisk meningsteori när han analyserar förhållandet mellan individ och teknik i 
utbildning. Hjälmeskog (2000) gör i sin analys av hemkunskapsämnet en femi-
nistisk pragmatisk diskursanalys med utgångspunkt i postmodern teoribildning 
(t.ex. Fraser et al, 1992). Dessa söker, genom dekonstruktivistiska utgångspunk-
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ter, påvisa kommunikationens kontingenta, pluralistiska och maktimmanenta 
villkor. En långt dragen textualism riskerar emellertid att förbise den institutio-
nella kontext inom vilken kommunikationen får mening. Här förmår den socio-
kulturella teorin vara mer lyhörd för kontextuella villkor.  

Den neopragmatiska läroplansanalysen kan vidare diskuteras mot vilket kun-
skapsobjekt som fokuseras. Problematiseringen, eller relativiseringen av mål- 
och innehållsfrågor, tenderar att placera de individuella och sociala förutsätt-
ningarna för undervisning och lärande i bakgrunden. Detta kan givetvis hänvisas 
till som ett annat forskningsområde som också är av vikt. Men frågan är om ett 
sådant löskopplande är hållbart i längden. ”Texts work within interactions” som 
Fairclough (1999, p. 46) påpekat. Risker finns att pedagogiken åter blir ett prax-
isområde fast nu inte underordnat psykologin utan tillämpningsområde för den 
samhällsteoretiska kunskapssociologin. Den textfokuserade postmoderna teori-
bildningen som genom sin vida textkonception tenderar att avskriva sig empirisk 
relevans, går i alla fall i den riktningen. I denna relativt långt drivna decentrering 
av subjektet, vilket är ett av poststrukturalismens huvudprojekt, blir allt till teck-
en och språk. Den neopragmatistiska läroplansteorin följer detta huvudspår, men 
mer implicit tycks detta teoretiska projekt inte helt vilja ge upp det rationella, au-
tonoma subjektet. 

Den socio-politiska ansatsen tar utgångspunkt i en ’sträng pragmatism’ och radi-
kal pluralitet: all kunskap måste legitimeras genom dess praktiska konsekvenser 
och dess värde kommer an på huruvida kunskapen hjälper oss att komma tillrätta 
med situativa problem här och nu. Detta stränga krav på applicerbarhet riskerar 
att reducera kunskap till ett tekniskt kunskapsintresse (Gustavsson, 1996). En så-
dan radikal kontingens (som företrädesvis skrivits fram av Richard Rorty) förut-
sätter att alla stabila band mellan människor i det postmoderna samhället blivit 
upplösta och satta i flux. Det finns emellertid flera faktorer som pekar på att me-
dan vissa band löses upp stabiliseras andra, både genom oreflekterade konven-
tioner och traditioner och genom reflexiva och diskursiva omtolkningar. Struktu-
rella (i denna mening icke-diskursiva) villkor torde alltjämt vara viktiga frågor 
för läroplansteorin att behandla.  

När det gäller de forskningsfrågor föreliggande avhandling ställer har det neo-
pragmatiska perspektivet bidragit med en vidare kunskap om språkets konstitue-
rande element och dess konsekvenser för skolan som diskursiv praktik. Kritik 
kan emellertid riktas mot att frågor om hur diskurser materialiseras ej explicit-
görs inom ansatsen. När det gäller de frågor som rör skolreformers genomföran-
deprocesser framstår detta som ett problem.  

Makten över texten – poststrukturalism och läroplaner 
Poststrukturalismen har sina rötter i den franska filosofin utvecklad av företrä-
desvis Roland Barthes, Jacques Derrida och Michel Foucault under 1960- och 
1970-talet. Av dessa är det främst Foucault som kommit att influera svensk pe-
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dagogik. Luke (1997) ger denna diskursanalytiska orientering följande karakter-
istika: ”poststructuralist discourse theory examines how writing, texts and dis-
courses are constructive phenomena, shaping the identities and practices of hu-
man subjects” (Luke, 1997, p. 12). Foucault är problematisk att etikettera, hans 
teorier är snarast att betrakta som nomadiska (Couzens Hoy, 1986). Den senare 
Foucault, den som skulle kunna kallas ”den genealogiska fasen” (Winther 
Jørgensen, & Phillips, 1999) brukar oftast ses som ett brytande med struktura-
lismen och har därför i olika sammanhang kommit att benämnas som poststruk-
turalistisk teori. 

Poststrukturalismen är ett ifrågasättande av det rationella, autonoma agentskapet 
som modernitetens upplysning vill göra gällande. Den poststrukturalistiska sam-
hällsvetenskapens epistemologi, menar Luke (1997), innebär två premisser: all 
kunskapsbildning är per definition en form av diskursanalys och all forskning in-
nehåller en läsning och omläsning av en serie av texter från en specifik historisk 
och epistemologisk utgångspunkt. Diskurser konstituerar således de sociala reali-
teterna. Subjektet är decentrerat och splittrat och bör därför studeras utifrån de 
maktmönster som upprätthåller skenet av ett ”fast subjekt”. Fixerade idéer, dua-
lismer och binariteter i specifika diskurser dekonstrueras och destabiliseras. Med 
lingvisten Ferdinand de Saussure kan sägas att tecken får sin mening i förhållan-
de till andra tecken snarare än i referens till ”verkligheten”. ”Texterna” ses som 
”heteroglossic” artikuleringar (d.v.s. mångtydiga och ambivalenta konstruktio-
ner) av olika sociala, politiska, kulturella intressen. Framställning blir därför po-
lyfonisk byggd på differenser (différance). Denna textualitet dras dock olika 
långt inom olika ansatser. Gemensamt för ansatser inom det poststrukturalistiska 
fältet kan emellertid sägas vara att de söker dekonstruera meningar som fixerats 
och konserverats av traditioner och konventioner.  

Diskurser förstås här som språkspel som upprätthålls genom språkets maktmönster. 
Subjektet står inte fri vid sidan av dessa utan är inflätat i dess praktik. Diskurs blir såle-
des i Foucaults terminologi nära knutet till maktförhållanden: ”It is in discourse that 
power and knowledge are joined togheter” (1982, p. 100). Diskurser blir därmed till en 
tvingande ordning. Makten studeras som medel för dominans och manipulering, vilket 
tenderar att relativisera all kommunikation till maktfördelning. Kritik kan också riktas 
mot en alltför ensidig förståelse av samhälleliga institutioner som enbart repressiva 
maktcentra. Posttrukturalistiska ansatser inom läroplansteorin ger en särskild emfas åt 
textanalysen. Läroplanen (vare sig det är kursplaner, policydokument eller läroböcker) 
förstås som hybrida texter rymmande motstridigheter och ambivalenser och som upp-
rätthåller vissa språkspel och diskursiva hegemonier. Texter som på olika sätt ges privi-
ligerad mening bör därför, menar poststrukturalisten, förstås i sitt döljande och maske-
rande sken av entydighet och konsensus. De antas mer implicit upprätthålla vissa poli-
tiska, sociala, ekonomiska etc. förhållanden i samhället. Den poststrukturalistiska läro-
plansteorin vägleds på detta sätt av att rikta en radikal misstänksamhet mot talet om 
samstämmig dialog eller tolkande förståelse. Utifrån denna studies utgångspunkter kan 
kritik därmed riktas mot att bristande utrymme ges för att kunna överskrida och tran-
formera skolans villkor (jfr vad som tidigare benämndes transformeringsproblemet).
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Skolan som samhällsinstitution konstitueras med detta synsätt av och genom dis-
kurser som konstruerar och definierar ”den professionelle läraren” eller ”den 
välpresterande eleven”. Dessa diskursiva konstruktioner fungerar, efter post-
strukturalistiska premisser, som både ”technologies of power” genom att utgöra 
”officiella etablerade sanningar”, och som ”technologies of the self”, d.v.s. inter-
naliserade medium för självdisciplinering (Foucault, 1982). På detta sätt finns 
det inga pedagogiska fenomen som kan studeras ’utanför’ dess diskurs, då dessa 
förutsätts vara textuellt medierade genom olika diskurser.  

Som ansats inom läroplansteorin ges textbegreppet en framskjuten position. Med 
ambitionen att avslöja hur olika diskursiva hegemonier verkar avser poststruktu-
ralismen visa vilka slags synsätt och identiteter som läroplanstexter (i dess vidare 
betydelser) möjliggör och samtidigt också omöjliggör. Dessa bör förstås som 
priviligierade meningar och inom den sociala och politiska ordning inom vilka 
de verkar. Hultqvist (1995) har tagit upp Foucaults genealogiska ansats i studiet 
av hur konstruktionen av barnet i välfärdsstaten positionerats diskursivt. Han vi-
sar hur de epistemologiska grunderna för hur barndomen begreppsliggörs skiftat 
i olika historiska perioder. Det har möjliggjort en viss förståelse av barnet, men 
samtidigt omöjliggjort alternativa synsätt. Dahlberg (2000) har också valt denna 
form av historisk diskursanalys när hon analyserat vilka stridande diskurser som 
dominerat på den pedagogiska arenan i efterkrigstidens svenska välfärdsstat.  

Den poststrukturalistiska forskningen kan sägas söka förändrade politiska ratio-
naliteter som inte bygger på universalism och instrumentalism. Denna forskning 
har bidragit till en kritisk uppmärksamhet på hur språket finns inskrivet i olika 
samhälleliga maktförhållanden, vilket inte minst är en viktig insikt i studiet av 
läroplansreformer. Det kan emellertid riktas kritik mot att all kunskapbildning 
reduceras till en form av maktutövning och det lämnas begränsat utrymme för 
autonomt agentskap, transformativt handlande eller fördjupad förståelse.  

Samhälleliga och diskursiva processer - ett kritiskt tolkande 
perspektiv

Den kritiska hermeneutiken har en förankring i företrädesvis Paul Ricoeurs 
(1985, 1988) och Jürgen Habermas’ (1988, 1996) arbeten37. För dessa förstås 
samhällsvetenskaplig teoribildning utifrån intersubjektiva och språkligt narrativa 
utgångspunkter där människan på samma gång är författare av och författad av
sin värld (Brown, 1987), eller som Norman Fairclough (1992) formulerar samma 
tes: diskurs skapar människor lika mycket som människor skapar diskurs. I fråga 
om avhandlingens intresseriktning är det särskilt intressant att ur detta kritiskt tolkan-
de perspektiv studera olika skolreformer visavi olika samhällsförändringar för att se 

––––––––– 
37 I den kritiskt informerade hermeneutik som föreliggande studie utgår från har även Charles Taylor 

(1989, 1995), Anthony Giddens (1984), Vattimo (1997) och Bernstein (1991) lämnat viktiga bi-
drag.
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hur olika diskurser mobiliseras och rekonstituerar/konstituerar förhållanden i skolan. 
Genom olika diskurser och narrativer upprätthålls på detta sätt vissa maktförhål-
landen och institutionella strukturer. Samtidigt lämnas inom ansatsen utrymme 
för transformeringar av dessa diskurser. 

Den ”kritiska” dimensionen kan i enlighet med Morrow & Brown (1994) ses ut-
ifrån två bärande aspekter, dess reflexiva och dess dialektiska karaktär. Pedago-
giken som kritisk samhällsvetenskap utgår från att dess egen position måste ut-
märkas av en självreflexiv hållning om dess värdeorientering och ständigt över-
väga alternativa tolkningsmöjligheter och vokabulärer (vad som tidigare be-
nämndes för problemen kring tolkningsdynamiken). Forskningen eftersträvar en 
lyhördhet inför dominansförhållanden i ambitionen att inte oreflekterat legitime-
ra rådande sociala ordning och diskursiva hegemonier. Den vetenskapliga teori-
bildningen innefattar, som Bernstein (1991) påminner oss om, även normativa 
antaganden i det att den innehåller föreställningar om ett (forskar-) samhälle med 
vissa styrande normer.  

Med utgångspunkt i en kritiskt tolkande ansats förstås diskurser varken som fritt 
flytande meningssystem såsom en traditionellt tolkande ansats tenderar att fram-
ställa dem eller som strukturella variabler i en positivistisk bemärkelse (Morrow 
& Brown, 1994). Fairclough, som utarbetat vad han kallar ”en kritisk diskursana-
lys”, är också kritisk till alltför långgående konsekvenser dragna ur olika diskurs-
teorier där en dekonstruerad fragmentisering av meningssystem dras alltför långt 
(som t.ex. vissa ansatser inom poststrukturalismen). I vissa fall tenderar dess ide-
alistiska och relativistiska giltighetskriterier att utesluta möjligheten om en verk-
lighet utanför språket och begreppen. Utifrån en kritiskt tolkande position hand-
lar det snarare om en viss fokusförskjutning: från att betrakta språket som verk-
tyg för att representera verkligheten till att rikta uppmärksamheten mot språkets 
konstituerande och performativa funktioner. Här erkänns också, till skillnad från 
de dekonstruktivistiska ansatserna, att kommunikativa händelser har både diskur-
siva och icke-diskursiva konstituenter. 

Denna epistemologiska orientering skulle kunna sägas följa två hermeneutiska 
antaganden: dels att tolkningen har en inre logik och dels att tolkningen har ett 
anspråk. För det första följer all interaktion vissa grundläggande regler, annars 
skulle vi inte känna igen och förstå interaktion som en viss praktik. Det finns 
dock alltid ett visst förhandlings- och förändringsutrymme. För det andra handlar 
kommunikation om något, den har ett innehåll med vissa anspråk på giltighet och 
meningsföreträde framför andra tolkningar. Detta gör också att all interaktion 
implicerar socio-politiska dimensioner. Den kritiska hermeneutiska utgångs-
punkten skulle med Ricouers distinktioner kunna beskrivas som en dialektik 
mellan misstankens och försoningens hermeneutik, till skillnad från den post-
strukturalistiska radikala misstanken mot varje språkspels inneboende maktför-
hållanden. Denna dialektik innebär att ansatsen varken vilar på någon ’absolut 
tillit’ eller ’absolut misstänksamhet’, utan förutsätter en pendling mellan de båda 
polerna. Den absoluta misstänksamhet som Foucault förespråkar leder i sin för-
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längning mot en icke-position som omöjliggör dialog och samförstånd. En ’ab-
solut tillit’ (som vissa mer traditionalistiska hermeneutiska ansatser utgår 
från) skulle oreflekterat inordna sig i och konservera rådande maktstrukturer. 

Det återfinns emellertid vissa konvergenspunkter mellan en kritiskt tolkande po-
sition och de poststrukturalistiska ansatserna. Mycket översiktligt skulle dessa 
förenande teman kunna beskrivas vara: (i) hur praktiker reproduce-
ras/transformeras, (ii) hur praktiker är inflätade i makt- och kontrollmönster, (iii) 
hur diskurser skapar villkor för individers språkliga samspel. En kritiskt tolkande 
diskursanalys skiljer sig emellertid också i flera viktiga avseenden åt från post-
strukturalistiska (t.ex. Foucaults). De senare tar sin utgångspunkt i reproduktio-
nen av diskursens maktförhållanden och subjekten blir endast effekter av denna 
diskursiva formation. Fairclough (Fairclough & Wodak, 1997) eftersträvar att 
upprätthålla en dialektik mellan diskurs och subjektivitet där sociala subjekt for-
mas av diskursiva praktiker, men där dessa samtidigt ses som möjliga att 
överskrida och omformas av den enskilde aktören. Den kritiska diskursanalysen 
positionerar sig således i kontrast till den poststrukturalistiska genom att upprätt-
hålla en dialektisk relation mellan vad Bakhtin (1986) benämnt de centripetala 
respektive centrifugala aspekterna av diskurs, d.v.s. dess tendens att bevara och 
reproducera strukturer men också dess centrifugala tendenser att transformera 
och diversifiera diskurser. Varje diskurs rymmer således både reproducerande 
och producerande element som Gallagher påpekar: 

”The fact that every discourse (conservative or deconstructive) is open to 
deconstruction may in fact prove the point that every discourse involves 
both a partial reproduction (appropriation of the traditional framework) 
and a partial production (a transcendence and transformation of that 
framework” (a a, 1992, p. 316).  

Den kritiskt-tolkande ansatsen intar på detta sätt en dialektisk syn på den peda-
gogiska praktiken. En sådan avvisar stränga strukturalistiska antaganden om 
korrespondens, koherens och stabilitet såväl som handlingsorienterad volumta-
rism med dess antaganden om individers totala handlingsmöjligheter. Istället för-
stås pedagogisk praktik och kommunikation som beroende och begränsad av vis-
sa relativa permanenser (Fairclough & Chouliaraki, 1999) där både kulturell re-
produktion och transformation samspelar. En sådan relativ permanens måste för-
klaras med någon slags institutionsteori, menar Fairclough & Chouliaraki 
(1999)38. Till skillnad från poststrukturalismen som i Foucaultiansk anda radikalt 
misstror de samhälleliga institutionerna, neopragmatismen som tenderar att redu-
cera dem till ’tomma former’ för social interaktion och kommunikation så be-
tecknar de i den kritiskt-tolkande ansatsen vanligtvis en varaktig, ordnad social 
enhet som vi knyter stabila normer och förväntningar till (Karlsén, 2002; Gus-

––––––––– 
38 Begreppet institution har en lång och besvärlig historia, som Liedman och Olausson (1988, s. 10) 

påpekar. Mer allmänna utredningar av begreppet institution riskerar leda till ’teoretiska subtiliteter’, 
menar de, och föreslår att definitioner bör göras inom ramen för de aktuella forskningsfrågorna. 
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tavsson, 1996). Skolan som institution tillskrivs med andra ord vissa etablerade 
handlingsnormer som skapat sin egen ’logik’, ej reducerbar till avspeglingar av 
övergripande samhälleliga strukturer eller till skolaktörers handlingsstrategier. 
De systemvillkor och institutionella faktorer som strukturerar handlingskontex-
ten tas alltså med i analysen, utan för den skull determinera handlingsmöjlighe-
terna. Istället uppmärksammas deras systemiska motsägelser, inneboende spän-
ningsförhållanden och dilemman, vilket gör dem öppna för överskridande och 
transformering.  

Den didaktiska forskningen om skolans reformer, med förankring i en kritiskt in-
formerad hermeneutik, avser på detta sätt både fokusera kontinuiteter och dis-
kontinuiteter, strukturell tröghet och faktisk förändring, stabilitet och tolknings-
kamp om/i skolan. Reformer förstås som diskursiva praktiker och processer som 
har såväl situationella, institutionella som samhälleliga villkor. Olika reformak-
törer kan inta olika diskursiva positioner i dessa reformdiskurser: (i) tolkning i 
enlighet med rådande definitioner (ii) förhandling och skapande av situationella 
handlingskriterier vilket lämnar utrymme för ambivalenser och kamp om defini-
tioner (en destabilisering) samt (iii) motstånd och kamp om diskursen (transfor-
mering) (Gustavsson, 2003). 

Forskningen försöker således bidra till en fördjupad förståelse för hur olika ut-
bildningsdiskurser definierar kategorier och distinktioner som konstituerar vårt 
sätt att tala, tänka och organisera innehållet i skola och undervisning och samti-
digt bevara en öppenhet för kreativa omartikuleringar och omtolkningar av de re-
surser som strukturerar den diskursiva praktiken. Det är alltså skolans diskursiva 
praktiker och hur olika diskursiva brott över tid har förändrat pedagogis-
ka/didaktiska relationer och förhållanden som ställs i fokus. I nästföljande kapitel 
kommer jag att närmare behandla vilka konsekvenser en sådan orientering får 
vid studiet av reformprocesser. 
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2.2 Läroplansreformer och 
genomförandeprocesser: Ett kritiskt 
tolkande perspektiv

 “What is at stake in evaluating reforms as human actions is not simply an 
epistemological question of valid knowledge of program effects, but a vi-

sion of society and how social life is to be lived and understood. In this 
way it emphasizes a critical-hermeneutical understanding of education 

and evaluation, i.e., the social and communicative sides of the continual 
formation of intersubjective understanding of human affairs”  

(Schwandt, 2003, p. 171) 

Ett kritiskt tolkande perspektiv på skolans reformer 
I detta avsnitt ämnar jag klargöra innebörderna av avhandlingens kritiskt tolkan-
de reformperspektiv. Vad gäller det första ledet av en sådan läsangivelse om ett 
kritiskt tolkande perspektiv så gjordes i föregående kapitel en mer allmändidak-
tisk positionsbestämning. Detta kapitel avser klargöra de mer specifika innebör-
der för studiet av skolreformer och genomförandeprocesser39 och lägga fram ar-
gument för att det dominerande tekniskt-rationalistiska implementeringsperspek-
tivet i studiet av utbildningsreformer bör vidgas till att inbegripa vidare samhäl-
leliga och historiska perspektiv där också motstridigheter, spänningsförhållanden 
och dilemman ryms i analysen. I nästföljande kapitel (2.3) kommer avhandling-
ens problemområde – tid och skolinnehållets organisering – att behandlas utifrån 
ett sådant kritiskt tolkande reformperspektiv.  

Hur ska då ett kritiskt tolkande reformperspektiv förstås? Etymologiskt kommer 
ordet kritik av det grekiska substantivet krisis och verbet krinein, sålla, särskilja. 
Verbet reformera kan huvudsakligen förstås som att återställa till ursprunglig 
form alternativt att omskapa till nya former. Det är den senare betydelsen som 
kommit att bli den dominerande (Williams, 1985). Den kritiska funktionen vid 
studiet av reformer skulle med dessa etymologiska innebörder kunna ses vara att 
särskilja de innebörder av förändrade förhållanden mellan stat, samhälle och in-
divid som reformen implicerar och kritiskt reflektera över makt- och kontroll-

––––––––– 
39 Jag använder begreppen utbildningsreformer, skolreformer och läroplansreformer med något olika 

innebörder. Det mer övergripande begreppet utbildningsreformer använder jag för att referera till 
systemiska reformer som genomförs i stort inom utbildningssystemet. Med skolreformer avser jag 
mer begränsade reformer som anknyter till skolan som genomförandearena. Begreppet läroplansre-
former ses delvis överlappande med begreppet skolreformer, men svarar mer specifikt mot skolans 
innehåll och dess organisering. 
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mönster. Termen reform kan förstås som regleringen av dessa förhållanden. 
Denna innebörd av termen reform går troligen tillbaka till Immanuel Kant som i 
sin ”Metaphysik der Sitten” (1797/1994) gjorde en distinktion mellan reform och 
revolution. Den förstnämnda såg han som refererande till förändringar i statskon-
stitutionen och således initierad av statsmakterna. Revolutioner däremot genom-
förs av folket. Denna distinktion och innebörd av termen reform har varit fram-
trädande inom liberalismen och den socialreformatoriska diskursen (Thörn, 
1997). I dessa diskurser har reformer kommit att bli synonymt med gradvis mo-
dernisering.  

Skolhistorikern David Hamilton skriver om hur reformbegreppet kommit att bli 
nära kopplat till en politisk rationalitet som konnoterar till framsteg och utveck-
ling: 

”Equally, reform is a more sophisticated concept than change. In a pro-
found sense, reform is inconceivable until such time as the goals of 
change can be harnessed to a rationale for the ‘deliviery’ of such change. 
Like ‘advancement’ and ‘progress’, the political notion of reform pre-
sumes that appropriate route maps and appropriate vehicles are made 
available. Deprived of such resources, social change remains – quite liter-
ally – a disorderly affair” (Hamilton, 1989, p. 151). 

Hamilton pekar på att reformbegreppet blivit synonymt med framsteg och ut-
veckling i det politiska språkbruket, vilket är en problematisk utgångspunkt för 
forskningen om reformer. Med det kritiskt tolkande perspektiv inom det didak-
tiska forskningsfältet kring läroplansreformer följer en syn på förändring som 
inte ska uppfattas ’monolitisk’ och entydig, snarare är förändring med Hamiltons 
ord –”a disordely affair”. Det innefattar således ett brott med den politiska inne-
börden av begreppet. Popkewitz (1991) argumenterar för att reformer istället bör 
uppfattas som mångtydiga och instabila, snarare än entydiga och verkande i en 
bestämd riktning:  

”Instead of viewing change as a singular monolithic entity, we can study 
the patterns in which school reform occur as plural and unstable. There 
are different layers of institutional conduct that interact in a manner in 
which conflict, tensions and contradictions inhere” (Popkewitz, 1991, p. 
29). 

Reformer ses därmed inte som utveckling per se, utan måste kritiskt tolkas ut-
ifrån de samspelande samhällsförändringar inom vilka de verkar och rymma oli-
ka tolkningar. Reformbegreppet har blivit en semantisk magnet i samtida utbild-
ningspolitik, men i begreppsanvändningen görs oftast förändringsproblematiken 
polariserad, entydig och lineär. Tyack och Cuban (1995) påpekar att det tal om 
framsteg och misslyckanden som dominerat reformdiskurser förvränger den fak-
tiska förändringen av skolan i viktiga avseenden. För det första tenderar de att 
förstora de samtida problemen sedda i ett historiskt perspektiv. För det andra er-
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känner de inte svårigheterna med att förändra utbildningssystemet eller skolan 
som institution. Ofta leder detta till cynism och skepticism hos lärare, menar Ty-
ack & Cuban (1995). Snarare än att se reformer som lösningar på samhällets 
problem måste vi, menar skolforskaren Andy Hargreaves, försöka se att varje 
lösning har också problem: “reform is often guided by the belief that every pro-
blem has a solution. Perhaps the real challenge of reform as a continuous proc-
ess, though, is acknowledging that every solution has a problem. This is the ul-
timate perversity of postmodernity” (Hargreaves, 1994, p. 138). Sarason ifråga-
sätter därför om frågan om hur reformer förändrar skolan inte ska förstås som 
hur skolan förändrar reformer (1991).  

Diskussioner kring skolreformer och pedagogisk förändring rör sig vanligtvis, 
menar Hamilton, kring två kontrasterande referenspunkter: dels att skolan endast 
reproducerar förutbestämda sociala strukturer (ojämlikheter vad gäller t.ex. so-
cio-ekonomisk fördelning, köns- och etnicitetsförhållanden etc.), dels att skolan 
är en autonom och självständig praktik för pedagogisk förändring som står fri 
utanför sociala strukturer (Hamilton, 1989). I det första fallet kommer förändring 
av skolan utifrån (t.ex. näringsliv och marknad). I det andra fallet är det lärare 
och övriga skolaktörer som fritt och obetingat skapar sin förändring. Båda dessa 
positioner är problematiska, menar Hamilton. Skolan såväl ’återskapar’ som 
’nyskapar’ samhället, som också Fägerlind & Saha har påpekat: 

”Education (in the sense of western type organised mass schooling) is 
both determined and a determinant of the society in which it is lo-
cated…both and agent of social mobility and an agent for the reproduc-
tion of the social order” (Fägerlind & Saha, 1983, p. 155) 

Här kommer jag att försöka undvika de determinerande reproduktionsteoriernas 
och de voluntaristiska förändringsteoriernas reduktionismer, som Hamilton 
uppmärksammat och argumentera för att båda dessa aspekter måste hållas sam-
man inom en tolkningsram. Skolinnehållet och dess organisering påverkas av så-
väl de rådande socio-ekonomiska strukturerna och de kulturella mönsterna (sam-
hälleliga som lokala), den statliga utbildningspolicyn och skolsystemets nationel-
la ramar och kontrollsystem som skolans aktörer (handlingsstrategier, värdering-
ar, attityder etc.). Skolans förändring är inte bara ett resultat av utbildningspoli-
tiska överenskommelser och kompromisser som implementeras, det är processer 
som i hög grad bärs upp av samhälleliga institutioner och diskurser som produce-
rar och reproducerar vissa förhållanden40 (Carlgren, 1995). Diskursiva resurser 
såsom texter och andra språkhandlingar är de medel med vilka policies konstrue-

––––––––– 
40 Carlgren omprövar i den viktiga artikeln ”National curriculum as a social compromise or a discur-

sive politics” föreställningen om läroplaner som kompromisser mellan grupper i samhället och ar-
gumenterar för att gruppers inflytande handlar snarare om huruvida de relaterar till dominerande 
styrningsdiskurser: ”Depending on whether an interest can be connected to the dominant discourse, 
it can be expressed and thereby negotiated. The question of whether or not the debate over the writ-
ten curriculum can be understood as a social compromise is a question of whether the different in-
terests and purposes can be connected with this new discourse” (Carlgren, 1995, p. 427). 
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ras, förhandlas och förlänas en varaktig form. Studiet av läroplansreformer kan 
därför aldrig inta en upphöjd, distanserad ’utifrån-position’, utan är i en mer 
grundläggande mening en del av den reformprocess som analyseras. En kritiskt 
tolkande utgångspunkt för analysen av rådande reformdiskurser är en form av re-
flexiv kritik. Den är en del av samhället inom vilket den kritiske observatören 
verkar. Det handlar emellertid om att systematiskt artikulera de sätt på vilka dis-
kursen involverar vissa sätt att tänka, värdera och agera i praktiken. 

Analyser av utbildningspolicy kan med andra ord ses som en form av ”politics of 
interpretation” (Marshall & Peters, 1999) där ingen diskurs ensam kan besvara 
didaktikens frågor (Gundem & Hopmann, 1998). Reformforskning och policy-
analyser har generellt följt utvecklingen från positivism som skett inom samhäll-
vetenskaperna: ”It has passed through a positivistic phase where policy problems 
were seen in predominantly technical or administrative terms to admit the rele-
vance of hermeneutical and critical modes of analysis (Marshall & Peters, 1999, 
p. 137). Det innebär en fokusförskjutning från reformimplementering som ett 
tekniskt–instrumentellt problem till reformer som ett socialt organisationspro-
blem. Ett kritiskt reformperspektiv innebär att den vetenskapliga tekniska ratio-
nalitet som oftast utgör utgångspunkt i reformdiskurser omprövas och reform-
forskningen söker påvisa de moraliskt-politiska grundvalar som är i rörelse. 
Haug (1992) gör en distinktion mellan interventionistiskt kontra kritiskt reform-
perspektiv i detta sammanhang. Relationen mellan pedagogisk forskning och po-
licy under grundskolans historia har sedan efterkrigstiden i hög grad burit inter-
ventionistiska kännetecken, menar Haug. Det dominerande perspektivet har varit 
vad som inom statsvetenskaperna kallas ’implementeringsforskning’ (Blomqvist 
& Rothstein, 2000). I denna förutsätts policyarenan vara skild från implemente-
ringsarenan, praktiken. Senare tids forskning med mer kritiska inslag har emel-
lertid visat på svårigheterna att förklara hur de olika arenorna samspelar och att 
utbildningspolicy också kan förstås som en praktik41. Johansson skriver: “Re-
search was carried out to explain this gap with the aim of eliminating it. The 
conclusion was that standardized solutions could not be applied to a complex and 
refractory reality” (a a, 2003, p. 578). Det diskursteoretiska perspektiv som tidi-
gare kapitel redogjort för omprövar en sådan sträng tudelning mellan policy och 
praktik (vad som tidigare benämndes ’nivådelningsproblemet’). Ett kritiskt re-
formperspektiv avvisar rationella kalkyler i skolans styrning och i genomföran-
det av reformer, som har varit dominerande i den pedagogiska reformforskning-
en.

Dale (1986) gör klargörande distinktioner mellan tre olika inriktningar i studiet 
av utbildningspolicy: ett social-administrativt projekt (’the social administration 
project’), ett policyanalysprojekt (’the policy analysis project’) och ett samhälls-
vetenskapligt projekt (’the social science project’). I det förstnämnda, som Dale 

––––––––– 
41 Den traditionella distinktionen mellan ’top-down’ kontra ’bottom-up’ perspektiv har visat sig vara 

alltför grovhuggen för att utveckla den nödvändiga förståelsen för de komplexa processer som re-
former innebär (se t.ex Gustavsson, 2003; Lindensjö & Lundgren, 2000). 
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menar var det dominerande från 1940- till 1970-talet, används forskningen för att 
planera, förändra och förbättra utbildning genom vad som kommit att benämnas 
den sociala ingenjörskonsten. Denna typ av forskning hade ett tydligt ’top-down-
perspektiv’ och den pedagogiska reformforskningen blev ett av statens viktigaste 
medel för att driva sin politik. Policyanalysprojektet, menar Dale, kännetecknas 
av en utfallsorienterad forskning som eftersträvar att: ”Ensuring the effective and 
efficient delivery of social policies irrespective of their content” (Ozga, 1999, p. 
39). Dale menar att denna forskning, vilken kommit att bli mycket tongivande 
efter 1980-talet, är mer intresserad av att hitta lösningar, snarare än nå en fördju-
pad förståelse. Det sistnämnda projektet, det samhällsvetenskapliga i Dales ter-
minologi, svarar mot vad jag här beskrivit som ett kritiskt tolkande reformper-
spektiv. Dale (a a) argumenterar för att denna forskning vägleds av strävan efter 
fördjupad förståelse för de mer djupliggande problem som reformerna implicerar 
och nöjer sig därmed inte med hur problemet inramas och definieras i officiell 
policy.

Ett kritiskt tolkande reformperspektiv innebär här, i linje med Dales definition av 
det samhällsvetenskapliga policyprojektet, alltså att en kritiskt reflekterad förstå-
else har företräde framför effektivitets-, kostnads-, eller nyttoperspektiv. De 
etiskt-moraliska frågorna som inbegrips i varje reform ges en framskjuten plats i 
detta perspektiv eftersom alla reformer aktualiserar på något sätt förändrade för-
hållanden mellan medborgare och stat, eller med andra ord mellan den enskildes 
privata autonomi och den gemensamma offentliga samhörigheten (Hamilton, 
1989). Denna kritiska reformforskning löser således inte problemen åt skolans 
aktörer eller beslutsfattare på olika nivåer, utan påvisar den förgivettgna utveck-
lingens och framstegens ’illusoriska karaktär’ och söker blottlägga de mer grund-
läggande dilemman som reformen implicerar. Framsteg är möjliga, men i regel 
mer komplext sammansatta än vad olika reformaktörer vill göra gällande: 

“Progress is possible, despite the often illusory nature of progress, its con-
tentiousness persisting ethical, moral and political dilemmas associated 
with the concept (curriculum, förf. anm.) and its technological dangers” 
(Pinar, 1998, p. 281). 

Med det kritiskt tolkande perspektiv som här används kommer ett historiskt för-
ändringsperspektiv på skolan att utgöra en viktig utgångspunkt. Skolan präglas 
av såväl kontinuiteter (social och kulturell reproduktion) och diskontinuiteter 
(social och kulturell transformering), regulariteter och kontingenser, common-
sense och förhandlingar. En central uppgift för den läroplansteoretiska reform-
forskningen utifrån ett kritiskt tolkande perspektiv torde vara att utveckla ett 
språk för att hantera dessa motstridigheter och komplexiteter. Fritzell (1999) har 
formulerat ett sådant didaktiskt kunskapsintresse i termer av teoretisk rekon-
struktion av den komplexa och dynamiska realitet som kännetecknar varje un-
dervisningssituation och som kan vägleda ”i en strid ström av dilemman”. Han 
skriver: ”traditionella forskningsintressen kopplade till strikt objektivitet, säker-
het och kontroll kan sällan tillgodoses, men lika lite kan ambitionerna ensidigt 
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grundas i subjektivistiska förståelseformer” (Fritzell, a a, s. 54). Fritzell föreslår 
istället ett teoretiskt problematiserande forskningsintresse som söker ”rekonstru-
era de principiella skärningslinjerna i de motstridiga föreställningar, kommunika-
tionsformer och handlingsmönster som det pedagogiska arbetet kan uppvisa” 
(Fritzell, 1999, s. 54).  

Ett sådant perspektiv på skolans reformer avser bidra med ett mer realistiskt 
språk för att hantera förändringar i samhället och i skolan och de komplexa frå-
gor som skolans aktörer dagligen har att hantera. Det hjälper oss att se att ’quick-
fix’-lösningar på skolans bestående dilemman - professionella och politiska - en-
dast har begränsade konsekvenser. Därmed ställer det sig i stark kontrast till ett 
interventionistiskt perspektiv som deskriptivt försöker återge effekter av en 
genomförd reform och även normativ skolutvecklingsforskning, i vilken rationel-
la modeller målar upp ’söndagsporträtt’ av skolan i ett samhälleligt vakuum och 
därmed bortser från de samhälleliga spänningsfält skolan är inskriven i. Här är i 
regel ett tekniskt kontrollintresse, en metodologisk individualism och en pragma-
tisk-empiricistisk resultatorientering vägledande.  

Det kritiskt tolkande reformperspektivet skiljer sig på detta sätt från policyorien-
terad utvärdering av reformer som i första hand fokuserar utfall, snarare än pro-
cesser. Det jag här valt att kalla ett kritisk tolkande reformperspektiv avser att 
studera reformer som historiska, samhälleliga processer. Det kan ses som en re-
aktion mot både en snävt instrumentell organisationssociologi och olika former 
av rational-choice-teorier å ena sidan och struktur-funktionalistiska å andra si-
dan. De första tenderar att tillskriva skolans förändring och icke-förändring de 
aktörer som verkar i skolan. De andra (funktionalistiska) tenderar att tillskriva 
skolans förändringar och icke-förändringar samhällsfunktioner bortom påverkan, 
vilka verkar efter någon social ’nödvändighet’.  

Inom pedagogisk forskning har med dessa utgångspunkter förändringsproblema-
tiken ofta fått en strängt pragmatisk utgångspunkt: bidrar reformen till ökad ef-
fektivitet, mer tillfredsställda avnämare, ett mer kontrollerbart skolsystem?42 Det 
kritiskt tolkande reformperspektivet utgår istället från att de många motsägelse-
fulla samhällsförändringarna ställer skolan inför en rad olika motsättningar och 
dilemman, vilka påkallar ett särskilt omdöme grundat i en såväl situativ kontext-
känslighet som en vidare historisk kritisk analys. Det ligger i linje med vad 
Rothstein & Sveinmo (2002) beskriver som ett neo-institutionalistiskt perspektiv, 
i vilket de ser den samhällsvetenskaplige forskarens uppgift som att avtäcka de 
historiska mönster som samspelar: 

––––––––– 
42 Codd (1988) karatäriserar en sådan tekniskt-rationell reformforskning i termer av en given arbets-

delning mellan dess olika aktörer: ”It is a form of analysis which is frequently part of an instrumen-
talist approach to the whole policymaking process. Discrete functions are assigned to the policy re-
searcher (who is a disinterested provider of information), the policymaker (who produces the pol-
icy) and the policy recipient (who interprets and implements the policy)” (Codd, 1988, p. 237). 
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“History should not be seen as some sort of linear trajectory motivated by 
a set of constant casual variables. Instead political and policy outcomes 
are the product of the complex interactions of a number of historically 
embedded factors. Thus the objective of the social scientist is to unpack 
or unravel the historical patterns in order to examine, explore and, one 
hopes, understand the processes that bring about the particular outcomes 
or events of interest” (a a, 2002, p. 2) 

För att förstå statlig utbildningspolicy krävs således en tolkningsram som erkän-
ner denna dynamik mellan utbildningspolitik, statliga policydokument och sko-
lan som samhällelig och politisk institution. Rothstein och Sveinmo (a a) argu-
menterar för att en historiskt informerad processanalytisk forskning av institiu-
tioner är nödvändig för att förstå vilken verkan statlig policies och reformer har. 
Skolan som institution formas både av långsiktiga kulturella utvecklingsförlopp i 
samhället (som t.ex. modernisering) och av mer kortsiktiga svängningar och 
trender (Brunsson & Olsen, 1990). Municio (1995), som också förespråkar denna 
typ av institutionsperspektiv på reformer, menar att det adekvata begreppet där-
med inte är implementering utan genomförande: ”Det ger en bestämning till den 
del av policyprocessen som innebär att en reform konkretiseras som åtgärder i en 
verksamhet. Därmed problematiseras genomförandet av reformen liksom infö-
randet av förändringar i organisationen” (a a, s. 4). Hon argumenterar mot smala 
forskningsfält och historielöshet i studiet av reformer där forskningen ofta spelar 
en roll i nya trender och diskurser snarare än ett fördjupat prövande av dessa.  

”I Sverige är nämligen tron på reformer och på makten att reformera oer-
hört starkt. Det finns god grund för att påstå att denna tro är institutionali-
serad som en samhällelig överideologi. När det brister i genomförandet 
dras det därför slutsatsen att nya försök till reformer måste göras” (Muni-
cio, 1995, s. 9-10) 

Den starka tilltro till reformer som Municio uppmärksammar torde vara en viktig 
förklaring till att ett interventionistiskt policyperspektiv varit dominerande i re-
formdiskurser i svensk utbildningspolitik. Här har utbildningssystemet och sko-
lan betraktats som alltigenom rationell både vad gäller dess medel och dess mål. 
Det kan gälla såväl samhälleliga mål (utifrån en struktur-funktionalistisk posi-
tion) som vissa sociala gruppers mål (utifrån ett ideologiskt, konfliktteoretiskt 
perspektiv). Det kritiskt tolkande perspektivet utgår från att reformprogram inte 
bör förstås som entydigt ideologiskt påverkansverktyg med enkla förhållanden 
mellan ’sändare’ och ’mottagare’, utan att reformer måste förstås inom en sam-
hällelig diskursiv dynamik där olika och motstridiga handlingsimperativ gör sig 
gällande. Det påkallar att, vad reformforskaren Thomas Schwandt kallar ’theory 
of the phenomen’ studeras visavi refomers socio-politiska och historiska kontext: 

 “A concern with an explicit theory basis of the reform that takes account 
of value orientations in the construction and implementation of the reform 
as well as that might be called the ‘theory of the phenomenon’ – that is 



82

the normative and explanatory political and social theories that are em-
bedded in the reform; analysis of the processes and results of the reform; 
consideration of socio-political and historical context of the reform; and 
critical analyses of the interests served both by the reform and the evalua-
tion itself” (Schwandt, 2003, p. 170-171). 

Schwandt argumenterar för att reformforskningen inte bör bedrivas utifrån i ett 
distanserat expertfält där fakta om utfall levereras, utan i ett gemensamt intersub-
jektivt lärandefält där det pågående samtalet om hur samhället och skolan bör or-
ganiseras blir vägledande. Det betyder inte att maktfrågor exkluderas, utan tvärt-
om att de integreras i de olika analysnivåerna: den lokala, institutionella och 
samhälleliga kontexten och inte stannar vare sig på en aktörsorienterad mikroni-
vå eller ideologikritisk makronivå.  

Utbildningsreformer som diskursiv praktik 
Läroplansreformer är inte enbart politiska idéer och texter, utan kan utifrån en 
diskursteoretisk utgångspunkt även förstås som diskursiv praktik, vilken formar 
vårt sätt att uppfatta och resonera om skolan43. Som klargjordes i föregående ka-
pitel tas olika multipla diskurser med i en kritiskt tolkande analys av reformpro-
cesser. Det betyder emellertid inte att det finns ett oändligt antal språkspel och 
diskurser inom vilka de kan förstås och förklaras. Inte heller att det skulle vara 
en fråga om subjektiva preferenser hos observatören, som postmodern diskurste-
ori ibland tycks göra gällande. Diskurser är meningsbärande praktiker där en viss 
social interaktion konstitueras och rekonstitueras genom vissa etablerade sätt att 
representera omvärlden. Policydiskurser kan på detta sätt förstås som samman-
hängande kluster av teman, uttalanden, idéer och ideologier (Rogers, 2004) som 
bildat en auktoritativ allokering av vissa värden (Ball, 1994). Det diskursteore-
tiska perspektiv som utgör utgångspunkten i föreliggande avhandling betonar att 
diskurser är institutionaliserade språkspel som kommit att bli dominerande ’pre-
missleverantörer’ för hur vi uppfattar, tolkar och värderar reformer. Lundgren 
poängterar att den som har makten att reformera också är den som har makten 
över språket: 

”It can be argued that the meaning of educational terms has to be under-
stood as a tool for power and control over the practice of education. How-
ever, the distinctions made in the language of education are not to be un-
derstood as being made to master educational practice as such, but to 
master the language about education” (Lundgren, 1989, p. 205) 

––––––––– 
43 Westbury et al (1998) konkluderar från den internationella dialogprojektet ”Didaktik meets cur-

riculum” där den kontinentala och den anglosaxiska läroplansteorin diskuterats: ”The organization 
of curriculum occurs in the lives of educators and students, involving political, racial, gendered, 
phenomenological, autobiographical, aestetic, theological, international configurations as well as 
institutional ones. Schools curricula are discursive formations and configurations of facts, feelings 
etc. which reflect the temporality, historicity and provinsionality of knowledge (Gundem & Hop-
mann, 1998, p. 282).  
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Makten att reformera knyts till makten över dominerande styrningsdiskurser. 
Den diskursiva dimensionen av reformer framstår därmed som central. Det hand-
lar därmed inte enbart om att åstadkomma önskvärda förändringar och visa på 
resultat av reformer. Snarare, menar Brunsson & Olsen (1993), måste reformer 
diskursivt övertyga genomförare av reformen att viljemässigt och känslomässigt 
ansluta till reformprogrammet: ”It is difficult to legitimize reforms by demon-
strating that particular decisions will produce appropriate results. Thus legiti-
macy depends as much on the willingness to reform, on rhetoric and on the na-
ture of the reform process as it does on eventual outcomes” (Brunsson & Olsen, 
1993, p. 25). Reformer bör med andra ord inte förstås som entydiga handlings-
program, utan kan snarare uppfattas som ‘tillfälliga fixeringar’ av de domineran-
de styrningsdiskurserna, vilka upprätthålls på alla nivåer i systemet som Johans-
son påpekar: 

“Curriculum reform work is a meaning creating activity and this is true at 
all levels of the system. However meanings are unstable and produced by 
a multifold of discourses” (Johansson, 2003, p. 586).

Den diskursteoretiska utgångspunkten kan uppfattas som en kritik mot reform-
forskning där reformer studeras som instrument eller medel att förverkliga poli-
tiska mål och visioner. Istället framhålls att reformer bör ses som en social prak-
tik där styrning och reglering av handlingar och aktörer, innehåll, rum och tid 
äger rum. Att särskilja mål och medel som den traditionella interventionistiska 
reformforskningen gjort ter sig därmed som alltför snävt instrumentellt. Refor-
mer kan snarare uppfattas som viktiga strategiska arenor i samhället där olika 
och motstridiga perspektiv på samhälle och skola söker vinna legitimitet. I det 
senmoderna, pluralistiska samhället är denna makt och kontroll över skolans 
språk inte homogen och entydig. Skolans aktörer är inskrivna i en ‘diskursiv dy-
namik’ där olika premissleverantörer bidrar med olika tolkningsrepertoarer. Hit 
hör rationella argument, men även slagord, myter och symboler spelar en roll i 
hur diskurser formeras (Brunsson & Olsen, 1990). Utbildningspolicy förstås och 
omsätts m.a.o. i diskursiva sammanhang, i vilka de tolkas och omtolkas, som 
Ball (1994) poängterar: 

“We read and respond to policies in discursive circumstances that we 
cannot, or perhaps do not, think about…Thus, in these terms the effect of 
policy is primarily discursive, it changes the possibilities we have for 
thinking otherwise: thus it limits our response to change, and lead us to 
misunderstand what policy is by misunderstanding what it does” (Ball, a 
a, p. 23) 

Ball uppmärksammar särskilt utbildningspolicy som en diskursiv praktik där vis-
sa sätt att tänka och tala om skolans förhållanden uppmärksammas, men samti-
digt omöjliggör andra. Jag kommer fortsättningsvis att definiera de språkspel 
som kommit att bli dominerande sätt att förstå, tolka och värdera skolan för 
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styrningsdiskurser. Jag använder, i linje med Karlsen (2002), begreppet i bety-
delsen: ”de forestillinger, droftinger, synsmåter og tenkesett som er knyttet til 
styrning av utdanningsområdet” (a a, s. 89). Det kritiskt tolkande reformperspek-
tivet innebär att statlig utbildningspolicy inte bör ses som neutral leverantör av 
nödvändiga reformer, utan som varierande svar mot olika samhällsförändringar. 
Den diskursteoretiska utgångspunkten omprövar rationalistiska modeller av poli-
cyprocesser där det finns (i) en dominerande beslutsfattare (staten, kommunen), 
(ii) entydiga, stabila mål (läroplaner och kursplaner etc.) (iii) klar åtskillnad mel-
lan mål och medel, (iv) fullständig information of samtliga medel/alternativ och 
deras konsekvenser (v) beslut i form av optimering (mer målstyrning, mer lokalt 
beslutsfattande etc.) (Premfors, 1989). Snarare framhålls att reformer är inskriv-
na i olika dynamiska spänningsförhållanden där entydiga reformprocesser eller 
utfall av reformer blir missvisande. En sådan modernistisk och rationalistisk mo-
dell över policyprocesser tenderar att förbise och missbedöma de mer komplexa 
och dynamiska samband mellan t.ex. stat, kommun, skola och olika skolaktörer. 
I linje med Karlsens definition av dominerande styrningsdiskurser förstås dessa 
samband som en mer komplex process mellan statlig policyformering och lokal 
implementering med ömsesidiga verkningsriktningar än vad det rationalistiska 
reformschemat; intentioner – genomförande – utfall gör gällande.  

Statlig utbildningspolicy från diskursteoretisk utgångspunkt 
I reformpolicy framstår staten som en problemlösande aktör som rationellt och 
effektivt ska leverera lösningar på problem uppkomna i olika politikområden och 
samhällsinstitutioner. Det finns flera problem med en sådan konception som vi 
redan varit inne på. Ett alternativ till en sådan förståelse är den diskursteoretiska. 
I linje med denna, här förankrad i den kritiskt tolkande reformforskningens anta-
ganden, är staten inte någon entydig och homogen entitet. Snarare kan statlig ut-
bildningspolicy förstås som en artikulering av en rad olika och inte sällan mot-
stridiga diskurser, som Hall (1996; se även Gustavsson 2003) påpekar, då de: 

”sammanför eller artikulerar en mängd politiska diskurser eller sociala 
handlingsmönster som vid olika platser rör överföring och omvandling av 
makt – en del av dessa handlingsmönster har föga med politiska domäner 
i sig utan snarare med domäner som trots allt är förenade med sta-
ten….Staten är ett exempel på förverkligande av en koncentration (kon-
dencering) som gör det möjligt för gränsytan mellan olika handlings-
mönster att förvandlas till en systematisk regleringspraxis rörande nor-
mer, regler och normalisering inom samhället (Hall & du Gay, 1996, s. 
19) 

Hall (1998) har utarbetat en teori om hur diskursordningar uppstår och befästs 
genom vad han kallar artikulering, som ter sig fruktbar i studiet av statlig utbild-
ningspolicy som en diskursiv praktik. Artikuleringsprocessen innebär här språk-
liga kopplingar mellan olika handlingsarenor som hela tiden måste stöttas av 
specifika processer och konstitueras/rekonstitueras under dessa betingelser för att 
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inte försvinna eller förstöras. Det är emellertid viktigt, menar Hall att: ”en för-
bindelse mellan olika handlingsmönster inte leder till att de blir identiska eller att 
den ena upplöses och blir ett med det andra. Varje förbindelse ska bibehålla sina 
distinkta egenskaper och existensbetingelser. När en förbindelse väl skapats, kan 
de två handlingsmönstren fungera ihop, inte som en ’omedelbar identitet’ (med 
Marx ord) utan som en ’distinktion inom en enhet’ (Hall, 1998, s. 19). Detta kan 
också (som togs upp i kapitel 1.2) förstås i ett tidsperspektiv där statlig utbild-
ningspolicy framställer skolans utveckling efter en entydig, lineär utvecklingslin-
je och motstridiga diskurser om skolans förhållanden harmoniseras i en mer en-
hetlig diskurs om ’den nödvändiga förändringen för framsteg’. 

Inom den brittiska cultural studies-traditionen där artikulationsbegreppet44 blivit 
ett viktigt teoretiskt begrepp har en dynamisk syn på språkets diskursiva verkan 
etablerats, vilket onekligen har påtagliga konsekvenser i studiet av utbildningsre-
former. Lawrence Grossberg ger i sin definition av begreppet viktiga nycklar till 
hur det utbildningspolitiska språket verkar i ett föränderligt kraftfält där det söker 
upprätthålla och bevara en position i den dominerande diskursordningen. 

”Att artikulera är att konstruera en samling relationer av en annan samling 
relationer; det handlar ofta om att lösa upp eller avbryta förbindelser för 
att knyta eller foga ihop nya. Att artikulera är att ständigt försöka bevara 
en praktiks position i ett föränderligt kraftfält, att omdefiniera livets möj-
ligheter genom att omdefiniera det fält av relationer - kontexten - där en 
praktik har sin plats” (Grossberg, citerad I: Bauman, 2002, s. 18). 

Staten är således inte någon neutral instans där samhällsförändringar transforme-
ras till givna reformer, utan bör snarare med Grossberg förstås som ett föränder-
ligt kraftfält av interrelaterade institutioner där olika relationer mellan individer, 
aktiviteter, platser och tider förbinds i diskurser med styrande verkan. De domi-
nerande styrningsdiskurserna svarar för vissa koordineringsmodaliteter som i ett 
dynamiskt spänningsfält upprätthåller vissa förhållanden mellan stat och skola, 
trots att utbildningspolicy och reformprogram ofta framställs som den enda möj-
liga alternativa responsen till samhällsförändringarna, som Taylor et al (1997) 
påpekar:  

”The state itself puts forward its policy initiatives in the rhetorical lan-
guage of reform, often presented as the only plausible response to the so-
cial and economical changes described......In this way, therefore, the state 
is not neutral with respect to the changes occurring in the society, and its 
own interest in sponsoring some changes and preventing others is re-
flected in policy” (Taylor et al, 1997, p. 5) 

––––––––– 
44 Artikulationsbegreppet har en viktig förankring inom hermeneutiken och här har t.ex. Charles Tay-

lor använt artikulationsbegreppet med denna dynamiska betydelse. ”Vi använder språket för att 
fånga in fenomen i vår uppmärksamhet, få ut dem i ett offentligt rum och för att skapa åtskillnader 
som utgör grundvalar för mänskliga angelägenheter och som därför öppnar oss för dessa (Taylor, 
1995, s. 33). 
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Ett sådant diskursteoretiskt perspektiv omprövar föreställningen om staten som 
den överordnande styrningsaktören som använder utbildningspolicy och läropla-
ner som byråkratiska instrument för att svara mot allmänhetens förväntningar på 
utbildningen. Istället förstås staten som en diskursproducent bland flera där poli-
cyformering är ett dynamiskt och komplext samspel med omgivande samhälls-
förändringar (politiska, ekonomiska, sociala och kulturella). Taylor et al argu-
menterar för att detta behöver uppmärksammas i reformforskningen. Torres 
(2004) argumenterar på liknande sätt för att rationella tolkningsmodeller av poli-
cyformering och genomförandeprocesser leder fel när det gäller att komma till 
rätta med mer grundläggande dilemman i skolan: 

”Particulary in liberal-democratic societies, the state always will try to 
reconcile its contradictory guiding patterns of activity within a corpus of 
state policies. Then, the process of policy formation will never reach a 
steady state situation nor will it be completely coherent: it will always ex-
press conflicts, implementing contradictions and a fragile stability in pol-
icy formation” (a a, 2004, p. 168) 

Det reformperspektiv som här redogörs för försöker undvika att förlägga styr-
ningen av skola enbart till staten som en autonom aktör, vilket ligger implicit i 
ett rationalistiskt implementeringsperspektiv. Snarare har jag argumenterat för en 
mer komplex förståelse av skolans styrning. Roger Dale har utarbetat ett sådant 
perspektiv och drar slutsatsen att utbildningspolicy måste förstås utifrån det 
samhälleliga spänningsfält inom vilka de är diskursivt inskrivna: ”So, education 
systems do not set their own agendas. They are framed by the national institu-
tional congeries, which set particular limits to the possible interpretations of edu-
cationa´s mandate, capacity and governace” (Dale, 2003, p. 107). På så sätt kan 
staten ses som en viktig diskursproducent, men policystudierna måste innefatta 
lokala närstudier, som Ball framhåller:  

”But serious attention needs to be given to the play of state power within 
disaggregated, diverse and specific (or local) sites and to the ways in 
which particular fields of knowledge are sustained and challenged in 
these settings, around particular events” (Ball, 1994, p. 22). 

Ball argumenterar för att den lineärt enkelriktade modell som ligger implicit i 
reformforskning med rationalistiska antaganden (intentioner-genomförande–
utfall) måste omprövas för de olika lokala tolkningar som görs. En modernis-
tisk förståelse av staten som en stabil och entydig institutionell struktur tende-
rar med en sådan förståelse reducera reformforskning till en teknik för pro-
blemlösning i den sociala regleringen av samhällets institutioner, i vilken en 
empirisk realism blir den enda legitima utgångspunkten. En diskursteoretisk 
utgångspunkt tar fasta på att utbildningspolicy och reformprogram alltid är 
öppna för olika tolkningar. Dels är de sammansatta diskurser och rymmer skil-
da tolkningar som officiella texter och dels så omtolkas de i lokal praxis efter 
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den kulturella kontext, de diskursiva resurser och de aktörers uppfattningar 
som dominerar.  

Policyprocessen – text och trajektorier 
Utbildningspolicy och reformprogram sammanbinder, som tidigare avsnitt för-
sökt redogöra för, olika diskurser och söker ”harmonisera” olika element till han-
terbara idéprogram och genomförandescheman45. Brunsson & Olsen (1990) me-
nar att reformer kännetecknas av enkelhet och klarhet. Reformidéer som ska 
övertyga reducerar komplexiteter till hanterbara problemlösningsstrategier. De är 
också normativa i den meningen att de ska bringa ordning i komplexiteter ”sna-
rare än beskriva dem” (a a, s. 28). De tenderar vidare, enligt Brunsson & Olsen, 
vara ensidiga och utgår från en grupps någorlunda konsistenta värderingar i 
”motsats till praktiken som ofta måste hantera motstridiga värderingar och upp-
fattningar” (a a, s. 28). Reformer skall emellertid också visa på handlingsrationa-
litet inom offentligheten, vilket påkallar en enkel och tydlig agenda för offentlig 
legitimitet. Detta reformdilemma är påtagligt, menar Brunsson & Olsen: 

”Simplicity and complexity pose a dilemma for reformers: simple reforms 
gain support easily, but are difficult to implement, while reforms complex 
enough to reflect reality are more suited to being carried out, but more 
difficult to secure support for” (1990, s. 115). 

Samtidigt som mycket forskning visat på svårigheterna att genomföra reformer 
måste således politiska reformprogram för att vinna gehör framställas med en 
tydlig reformbeställare som har kontroll över de specifika processer som refor-
men innefattar. Vanligtvis baseras reformprogrammen i modeller som antingen 
är ’top-down’ eller ’bottom-up’. Gustavsson (2003) konkluderar emellertid att: 
”både top-down-perspektivet och bottum-up-perspektivet har dock svårt att för-
klara policyprocessens komplexitet på ett tillfredställande sätt i och med att de 
utgår från ett lineärt skeende. I den lineära tankemodellen finns det enbart två 
arenor som betraktas autonoma från varandra. En arena där policytext skapas och 
en arena där policytexten tolkas och verkställs… Intressant att notera är att både 
top-down-perspektivet och bottum-up-perspektivet negligerar institutionen och 
institutionens roll i policyprocessen” (Gustavsson, 2003, s. 39). Gustavsson före-
slår mot denna bakgrund att institutionen som medierande nivå bör ges en mer 
framskjuten position i studiet av policyprocesser. Det ligger också i linje med 
vad som argumenterats för i föregående kapitel.  

––––––––– 
45 Jag kommer vidare använda policybegreppet i enlighet med Codds definition, vilken inbegriper 

såväl mål, värden som resurser och ser språket som centralt för legitimering: “Policy here is taken 
to be any course of action (or inaction) relating to the selection of goals, the definition of values or 
the allocations of resources. Fundamentally, policy is about the exercise of political power and the 
language that is used to legitimate this process” (Codd, 1988, p. 235 citerat i: Marchall & Peters, 
1999, p. 19). 
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Ett mer fruktbart teoretiskt perspektiv på policytexters genomförandeprocesser 
kan erhållas med begreppet policytrajectorier (se t.ex. Ball, 1994). Ett sådant 
synsätt håller flera möjligheter öppna för olika riktningar och verkningar av hur 
policy förstås, emottas och införlivas i pedagogisk praktik. Därmed tas inte en 
given lineär implementeringsordning som utgångspunkt för studiet av utbild-
ningspolicy (Intentioner-Implementering-Utfall). Istället förstås dynamiska pro-
cesser inflätade i varandra. Vidare påkallar ett sådant perspektiv ett historiskt an-
greppssätt där olika policytrajektorier förstås utifrån olika samverkande historis-
ka förändringsprocesser. Utifrån Taylor et al (1997) skulle vi kunna sammanfatta 
några av de dessa utgångspunkter i följande sju punkter: 

Policy är mer än texten – policy är del av en kontext som ger texten mening; 
text – kontextförhållandet är dynamiskt och kommunikativt 
Policy är multidimensionell – den rymmer många möjliga läsarter och tolk-
ningar
Policy är värdeladdad – den rymmer inga neutrala, objektiva innebörder; den 
skrivs utifrån ett visst perspektiv 
Policy existerar i en kontext – den rymmer alltid en historik som gör den 
tolkningsbar 
Policyformering är en statsaktivitet – men sker i samspel med andra fält som 
ekonomins och det civila samhällets 
Policy implementering är aldrig lineär – det är en dynamisk tolkningspro-
cess i vilken policy kan institutionaliseras på olika sätt 
Policy resulterar i oavsedda och avsedda konsekvenser – det finns många 
kontexteulla faktorer som påverkar 

Studiet av policytrajektorier förutsätter med andra ord en vidare teoretisk tolk-
ningsram som förmår begreppsliggöra det dynamiska spelet av samverkande fak-
torer till den studerade policyn. Det finns också mycket reformforskning som 
pekat på behovet av mer långvariga undersökningsstrategier för att studera hur 
policy införlivas, omtolkas och så småningom institutionaliseras i skolans struk-
turer och kulturer. Lingard & Garrich (1997) konkluderar t.ex. i sin fallstudie av 
policytrajactorier och reformgenomförande i en australiensisk skola att:

”The research confirms that effective organisational change requires po-
litical will, structural and cultural change and the appointment of new 
personnel. However often more energy is expended in the internal state 
micropolitics necessary to the production of a policytext than to its insti-
tutionalisation. Such institutionalisation demands a long term strategy of 
embedding all elements of the policy into strucutures, practices and cul-
ture of the organisation” (a a, 1997, p. 735). 

En viktig distinktion i studiet av läroplansreformer och genomförandeprocesser, 
som också Lingard & Garrich ovan uppmärksammar, blir implementering versus 
institutionalisering. Med den förstnämnda avses vanligtvis den mer synliga pro-
cessen av organisatorisk förändring som direkt konsekvens av reformarbetet. 
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Institutionalisering står för en indirekt förändring i institutionens mer grundläg-
gande strukturer och kultur. Den senare är med andra ord en mer djupgående och 
långtverkande aspekt av förändring. Emedan den förstnämnda kan förstås i ter-
mer av aktörers individuella handlingsrationaliteter (såsom det t.ex. inom den 
skolbildning som ofta refereras till som ”Rational choice-skolan”), förstås insti-
tutionalisering i termer av komplexa sociala och kulturella processer av införli-
vande och motstånd. Bland didaktikforskare har implementeringsperspektivet 
och de organisatoriska aspekterna på skolans förändring utgjort huvudfokus. Här 
har emellertid argumenterats för att den institutionella aspekten är en förutsätt-
ning för att förstå villkoren för organisatorisk förändring. Dessutom finns det 
mycket forskning om skolan och dess komplexitet i beslutsfattande och föränd-
ringsincitament som talar för att en stor del av handlingsgrunderna måste förstås 
utifrån kulturella värden, tysta normer och etablerade vanemönster snarare än 
explicita och entydiga rationella handlingsgrunder. Läroplansteoretikerna Smith 
& Lovat (1996) menar att det rör sig om olika faser av reformprocesser och sär-
skiljer tre faser i genomförandet: (i) initiering, (ii) implementering och (iii) insti-
tutionalisering. Den sistnämnda utgör den process med vilken implementeringen 
fullgörs och blir en accepterad och rutiniserad del av skolans praxis. Smith och 
Lovat (a a) menar att det gjorts lite forskning just kring institutionaliseringen. 
Lundgren (1983; 1989) har varit en av de didaktiska forskare som mest systema-
tiskt brukat ett institutionsperspektiv på skolans reformer och förändring. Han 
argumenterar: ”Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv där skolans styrning diskute-
ras måste varje form av styrning av skolan måste förstås i förhållande till skolan 
som institution. Skolans har sina egen historia och sin egen tradition” (Lindensjö 
& Lundgren, 2000, s. 26). Här spelar, som nästa kapitel avser behandla, skolans 
tidsstrukturer och tidskonventioner en central roll. 
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2.3 Tid, makt och kunskap i 
läroplansreformer

“The politics of time are present in discussions over  
how comprehensive high schools are going to manage  

their limited resources. Politics of time are not played out 
 among teachers only, but between teachers and  

policymakers or administrators”  
(Cambone, 1994, opaginerad) 

I föregående kapitel redogjordes för det kritiskt tolkande reformperspektiv som 
avhandlingen bygger på. Syftet var att klargöra hur reformprocesser kan förstås 
utifrån en sådan ansats. Centralt för ett sådant perspektiv blir att olika ’policytra-
jektorier’ måste förstås utifrån de lokala villkor inom vilka de genomförs. ’Re-
formimplementering’ är inte en enkel tillämpning av centrala direktiv. Snarare 
genomförs skolreformer i lokala processer som innefattar omtolkningar och 
kamp om olika definitioner och innebörder. I detta kapitel kommer jag att, ut-
ifrån ett sådant perspektiv, argumentera för att skolans tidsförhållanden är centra-
la för hur reformer genomförs och införlivas. Varje skolreform kan förstås aktua-
lisera skolans tidsförhållanden, vare sig det handlar om tid för reformimplemen-
tering, skapa längre undervisningsblock eller om att införa nya bedömningsruti-
ner på en skola. Reformer kan införlivas i rådande tidsstrukturer eller omstruktu-
rera tidsförhållanden i något avseende. I det följande kommer det redovisade re-
formperspektivet att riktas mot skolan och frågor om skolans kontinuitet och för-
ändring, makt- och kontrollförhållanden kommer särskilt att tematiseras. 

Skolans reformer och kampen om tid
Inledningsvis kommer jag att ta upp externa förhållanden som styr skolans tid. 
Jag kommer här att skilja mellan en sociokulturell tid och en sociopolitisk tid och 
visa hur dessa är centrala aspekter i varje skolreform och dess genomförande 
processer. För det första är skolan en samhällsinstitution med djupt institutiona-
liserade tidsstrukturer. Denna aspekt av skolans sociokulturella tid framstår som 
viktig för att förstå varför det är svårt och tar lång tid att förändra inre förhållan-
den i skolan. För det andra är tid inte bara en resurs som ska styckas upp i han-
terbara bitar, utan är samtidigt en av de viktigaste konstituenterna av undervis-
ning inskriven i en intressekamp mellan politiker och professionella, skolledning 
och lärare, olika ämnen och ämneslärargrupper, lärare och elever etc. Tid är allt-
så inte enbart en extern ramfaktor som strukturerar undervisningsprocesser utan 
även en styrningsmodalitet genom vilken meningsstrukturer genereras och ge-
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nom vilken vi koordinerar och reproducerar vardagliga mellanhavanden. Tiden 
är också en ständigt återkommande ’intern förhandlingsfråga’ i den dagliga pla-
neringen och genomförandet av undervisningen. I det avslutande avsnittet i före-
liggande kapitel kommer jag att ta upp avgörande interna förhållanden som styr
skolans tid. 

Skolans inbäddade tider
Skolan har, som tidigare kapitel försökt visa, ett speciellt förhållande till tid. Den 
upprätthåller en viss temporal infrastruktur i samhället och en viktig del av skol-
gången är denna form av tidssocialisering, som Pettersson & Åsén påpekar: 
”Skolan har av tradition ett speciellt sätt att förhålla sig till tid. Sättet att lägga 
upp arbetet styrs bl. a av lärares arbetstid, timplan, lektioner och raster. I skolan 
är det en dygd att passa tiderna för att inte komma för sent till lektionerna” (Pet-
tersson & Åsén, 2003, s. 85). Vi skulle kunna säga att skolan som samhällsinsti-
tution har en inbäddad temporalitet, som ofta förblir en tyst förutsättning för hur 
vi uppfattar skolans undervisning (Westlund, 1996). Vinao framhåller att tid till-
sammans med rum och språk är centrala dimensioner i all institutionaliserad un-
dervisning, då de påverkar oss direkt:  

”….these three dimensions or aspects – space, time and language or 
modes of communication – affect human beings directly, in their own in-
terior consciousness, in all of their thoughts and activities, individually 
and in groups, and as species in relation to nature of which it is a part. 
They shape minds and actions. They form and are formed by educational 
institutions. Thus, their importance” (Vinao, 2001, p. 135). 

Våra common-sense-föreställningar om vad skolan är ligger inbäddade i en so-
cio-kulturell tid. Denna är historisk och har försett skolan med vissa temporala 
mönster under en lång tid (sommarlov, schemat, ’fråga-svars’-mönster i klass-
rumskommunikationen etc.). Svaren på frågorna när? hur ofta? hur länge? i vil-
ken ordning? i vilket tempo? tillhandahålls till stor del delar av tysta för-givet-
tagna samhälleliga tidsnormer och utgör en tyst infrastruktur i skolans institutio-
nella ordning och liv. Skolans temporala ordning svarar på detta sätt också mot 
en social ordning och kulturell kontinuitet i samhället. Basil Bernstein har i sina 
teorier om skolan och den kulturella reproduktionen i samhället särskilt fokuserat 
tidsaspekter i den pedagogiska kommunikationen. Han pekar på att dessa kan 
vara mer eller mindre explicita och att det återspeglar olika maktförhållanden. 
Varje barn, menar han, skrivs in i ett temporalt projekt (’temporal project’) i sko-
lan. En tydlig och ofta explicit sekventiering i detta projekt är åldersindelningen i 
skolan: “These sequencing rules may be inscribed in syllabuses in curricula, in 
behavioral rules, in rules of punishment and reward and are often marked by 
transitions rituals. However sequencing can be implicit” (Bernstein, 2000, p. 72).  

Detta temporala projekt är således inte skapat av lärarna eller av skolan på ett 
medvetet och strategiskt sätt för att åstadkomma en funktionell organisation utan 
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är historiskt institutionaliserade interaktionsformer som upprätthålls av vissa kul-
turellt etablerade föreställningar om vad skolan är och hur undervisningen bör 
vara organiserad. Denna socio-kulturella tidsdimension är, menar Bernstein, cen-
tral för att förstå kontinuitet-förändring i skolan som samhällsinstitution. Den 
svarar mot etablerade rutiner, sociala rytmer, tidsliga strukturer för social inter-
aktion och synkroniseringen av handlingar. Den sociokulturella tiden kan på det-
ta sätt säga utgöras av de självklara och socialt etablerade vanor som upprätthålls 
genom skolans struktur, organisation och kultur. Jag ska fortsättningsvis definie-
ra denna sociokulturella tid, i enlighet med Vinao: 

“A time that is socially and culturally organized and constructed as that 
specific time, but which simultaneously, is lived not only by teachers and 
students but also by families and the community taken together, by way 
of their insertion into and relations with the remaining social rhythms and 
times” (Vinao, 2001, p. 136). 

För varje reformförsök av skolan framstår denna inbäddade temporalitet och tys-
ta infrastruktur i skolans institutionella ordning som central. Reformer kan både 
införlivas i de rådande tidsstrukturerna eller utmana och ompröva dessa. De kan 
på detta sätt antingen verka gränsbevakande eller gränsöverskridande (Berg, 
1999). De institutionaliserade och rutiniserade tidsstrukturerna i skolan formar 
också i hög grad skolans olika aktörer och svarar för en individuell personlig 
kontinuitet (Lewis & Weigart, 1990). Den möjliggör en viss erfarenhet av en mer 
permanent identitet som lärare, elev eller skolledare då en viss ordning ”sätter sig 
i ryggmärgen”. Den: “works as a mechanism making the experience of self-
continuity, a permanent identity across differing situations, plausible” (a a, 1990, 
p. 100). Cambone (1994) menar att denna aspekt av skolans temporalitet är cen-
tral för att förstå varför förändringar av rådande tidsstrukturer i skolan ofta möts 
av motstånd: 

 “When we try to rearrange time as school reformers are wont to do - by 
changing order of activities, adding more minutes to a period, or changing 
the purpose of a given time slot - we end up adjusting a phenomenon that 
people use to structure their thinking, indeed their very being” (Cambone, 
1994, opaginerad). 

Skolans institutionaliserade tidsstrukturer kan på detta sätt förstås som djupt so-
cialiserade i skolledar-, lärar- och elevidentiteter. Även om dessa tidsstrukturer 
många gånger är tysta normer för skolans tidsmässiga koordinering och synkro-
nisering kommer också de till viss del till uttryck i olika dokument som befäster 
den temporala ordningen, som t.ex. timplanen, arbetstidsavtalen och lektions-
schemat.  
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Timplanen kan till exempel på detta sätt förstås som uttryck för vad Liedman & 
Olausson (1988) benämner som frusen ideologi i skolan46. Dessa inbäddade 
mönster, skriver Liedman och Olausson, utgör inte någon harmonisk enhet eller 
en serie av varandra oberoende egenskaper hos organisationen. De konkurrerar 
med varandra, motsäger varandra, skaver på varandra” (1988, s. 21). Denna insti-
tutionalierade tidsstruktur är alltså varken entydig eller oföränderlig. Det står 
emellertid klart att skolans temporalitet har svarat för en mycket kraftfull latent
styrning och där skolans sätt att planera, mäta och dela upp tiden i hög grad 
strukturerat vårt sätt att tänka om skola och undervisning, som Vinao påpekar:  

“Academic time, then, is at once personal time and institutional, organiz-
ing time. On the one hand, it has become, from this dual perspective, one 
of our most powerful instruments for making generalizations, for present-
ing as natural and unique in our societies a conception and experience of 
time as something measurable, fragmented, sequenced, linear, and objec-
tive, which carriers implications of goals and future” (Vinao, 2001, p. 
135).

Vianao (a a) menar att den ’akademiska tiden’ i hög grad kan förstås som en 
kvantitativ syn på skolans tid, vad tidssociologen Johannes Fabian (1983/2002) 
kallar för en allkronisk diskurs. En sådan diskurs kommer också till uttryck i den 
pedagogiska forskningen. Skoleffektivitetsforskning, vilken haft en internatio-
nellt inflytande i den pedagogiska forskningen, tar en kvantitativ tid för given 
och gör tidsrationalisering till en av sina huvudfrågor (se t.ex. den mycket infly-
telserika studien av Michael Rutter ”Fifteen thousand hours”: Rutter, 1979). Ut-
ifrån ett kritiskt tolkande reformperspektiv, vilket argumenterats för här, blir ett 
sådant synsätt alltför reducerande. Istället vill jag argumentera, i linje med Har-
greaves, för att skolans tidsförhållanden bör teoretiseras och förstås genom ’en 
syntes av olika men förenliga teoretiska synsätt’.  

”För att man ska kunna förstå komplexiteten och de inre sambanden krävs 
en syntes av olika men förenliga teoretiska synsätt, som gör att vi kan se 
att tidsaspekterna i undervisningen både är en tekniskt hanterbar resurs, 
en subjektiv upplevelse och en politisk stridsfråga” (Hargreaves, 1999, s. 
32). 

Den sociokulturella tiden i skolan har av Hargreaves och andra skolforskare 
uppmärksammats som central att förstå i studiet av skolreformers genomföran-
deprocesser. Vissa reformer införlivas i de rådande strukturerna medan andra bi-
drar till att transformera dessa i nya konfigurationer som att fyrtiominuterslek-
tionerna (vilka har ett historiskt förflutet tillbaka till de benediktanska klostren 
under medeltiden) ersätts med längre arbetspass, att terminssystemet bryts upp i 

––––––––– 
46 I reformen ”Utan timplan i grundskolan” som utgör fokus för avhandlingens fallstudier har en van-

lig kommentar varit att man menar sig arbeta utan timplan samtidigt som man också konstaterar att 
timplanen ”sitter i väggarna” och verkar i en form av latent styrning i de olika organisatoriska ar-
rangemangen (Sigfridsson & Sundberg, 2005; Sundberg, 2003; Sigfridsson, 2003). 
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mindre perioder, eller att traditionella fråga-svar-mönster i klassrummet förskjuts 
mot mer tid till eleverna. Dessa tidsmönster tar emellertid tid att förändra då de 
är djupt institutionaliserade i skolan och kulturellt etablerade i vårt samhälle. Sa-
rason (1991) argumenterar för att det är helt avgörande att ha ett realistiskt tids-
perspektiv klart för oss vid alla försök till förändring och reform: 

”Time perspective and institutional change – how clearly and realistically 
we integrate these two concepts will be fateful for how we justify any 
proposal for educational change. If we have learned anything the last dec-
ades, it is that changing mission statement, curricula, procedures, or laws 
in no way guarantees desired outcomes…. Nothing will be more subver-
sive of the process than an unhistorical, unrealistic conception of the rela-
tionship between time perspective and institutional change” (Sarason, 
1991, p. 63). 

Skolans inbäddade tider är emellertid inte bara förutsättningar för upprätthållan-
det av skolan som samhällsinstitution, utan verkar samtidigt i en socio-politisk 
kontext till att upprätthålla vissa makt- och kontrollförhållanden i skolan och i 
samhället. I en senmodern tid då samhällets institutioner allt mindre vilar på in-
lagrade delade kulturella föreställningar om hur skola och undervisning bör vara 
organiserad47 aktualiseras makt- och kontrollfrågor i de nya former av tidsstryr-
ning och tidsdisciplinering som det postindustriella samhället bär med sig. 

Makten över skolan – makten över tiden
Skolans undervisning styrs emellertid inte enbart av vissa tysta och för-givet-
tagna institutionaliserade tidsstrukturer. De temporala strukturerna och förhål-
landena har alltid varit ett ämne för maktkamp mellan olika aktörer i, men även 
utanför skolan. Olika intressenter har försökt kontrollera tidsförhållandena i en-
lighet med egna intressen och idéer om vad som är utmärkande för den goda ele-
ven, medborgaren, skolan och samhället. I den svenska obligatoriska skolan har 
staten svarat för en viktig del av kontrollen av hur tiden organiseras och används. 
Denna dimension av skolans tid kommer jag fortsättningsvis att referera till som 
skolans socio-politiska tidsdimension. Den handlar således om makt- och kon-
trollförhållanden i skolan som samhällsinstitution. Hargreaves argumenterar för 
att denna dimension är helt central för att förstå läroplansreformer och deras ge-
nomförandeprocesser: 

”Tidens socio-politiska dimension, som handlar om hur vissa former av 
tid blivit de administrativt dominerande, är ett centralt element från den 
administrativa styrningen och kontrollen av lärarnas arbete och i genom-
förandet av läroplansförändringar” (Hargreaves, 1999, p. 120). 

––––––––– 
47 Jämför t.ex. med hur industrisamhället formade skolans tidsstrukturer genom sträng klassificering 

och inramning för att använda Bernsteins begrepp (1996/2000). 
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Hargreaves menar att tid i dess sociopolitiska mening är ett centralt läroplansteo-
retisk problem. Styrningen av skolan handlar i hög grad om makten över och 
kontrollen av tid. Utifrån Rutz (1992) kan hävdas att denna socio-politiska tid, 
eller vad han kallar ’politics of time’, rymmer tre olika centrala aspekter av styr-
ning: en viss dominerande tidsform som institutionaliseras, vissa maktförhållan-
den som legitimeras genom en viss tidskontroll, samt en viss tidsdisciplinering 
som åstadkoms genom denna tidsstyrning. Rutz definierar följaktligen den socio-
politiska tiden, eller tidspolitiken som: 

”A politics of time is concerned with the appropriation of the time of oth-
ers, the institutionalization of a dominant time, and the legitimation of 
power by means of the control of time. And above all, a politics of time is 
focused on the struggle for control and forms of resistance and acquies-
cence” (Rutz, 1992, p. 7). 

Den intressanta frågan utifrån ett sådant socio-politiskt tidsperspektiv blir med 
andra ord inte primärt hur mycket tid som allokeras till olika ämnen, till olika lä-
rare eller till undervisning respektive undervisningsfri tid, utan snarare vilken
slags tid som ges, hur denna fördelning och kontroll går till och vilken slags di-
sciplinering som förutsätts och åstadkoms (Woods & Jeffrey, 1996). Det är såle-
des tid som medium för social mening som avses snarare än tid som kvantitativ 
resurs. Den sociokulturella och den sociopolitiska tiden som jag här lyft fram ska 
emellertid inte förstås som pekande på två olika processer, utan ska snarare för-
stås som olika dimensioner av skolans styrning. Skolsociologen Anders Persson, 
menar till exempel att etablerade samhälleliga tidtabeller (etablerade sociokultu-
rella tidsmönster): ”ger en viss tidsstruktur åt samhällslivet och gör därmed indi-
vidflödena mellan bl. a. familj, barnomsorg, skola, högre utbildning och arbets-
marknad kalkylerbara” (Persson, 2003, s. 140). Därmed får även de institutiona-
liserade tidsmönstren socio-politiska implikationer.  

Persson (a a) gör motsvarande distinktion mellan vad han kallar för temporala 
vanemönster respektive tidtabellsproduktion. Han menar att de temporala vane-
mönstrena är sociala tider som institutionaliserats i skolan och pekar t.ex. på att: 
”I skolåret fortlever på sätt och viss fortfarande den tid när barnens arbetskraft 
behövdes i jordbruket” (Persson, 2003, s. 131). Det formas också olika sanktio-
ner mot dem som bryter mot dessa tidsnormer. Att bryta de etablerade tidsstruk-
turerna genom skolk eller att komma för sent utmanar de rådande makt- och kon-
trollförhållandena i skolan. Skolans institutionella ordning möjliggörs endast ge-
nom någon slags temporal kontroll. En sådan kan förstås, med Lewis och Wei-
garts ord, som: “a mechanism making the experience of self-control and social 
control, the organisational power or interactional sanctions attached to confor-
mity or deviations from that time” (Lewis & Weigart, 1990, p. 108).  

Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv med intresse riktat åt organiseringen av sko-
lans innehåll kan de makt- och kontrollförhållanden som upprätthåller vissa tids-
strukturer förstås som etablerade och konsoliderade förhållanden mellan både ex-
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terna (samhälleliga) och interna intressen i skolan. Denna skolans tidspolitik (den
socio-politiska tidsdimensionen) formas i en extern och intern dynamik där föl-
jande förhållanden framstår som centrala: 

Extern dynamik: 
Mellan stat och skola: förhållandet rör regleringen mellan det politiska kont-
ra det professionella, mellan centralt och lokalt kring frågor som när ska 
man börja skolan? Vem bestämmer hur länge man ska gå i skolan? Vilken 
undervisningstid ska staten garantera och vilken ska regleras av den enskilda 
skolan? Etc. 

Mellan lokalsamhälle och skola: förhållandet rör hur vissa ’tidsförhandling-
ar’ uppstår mellan mellan lokalsamhälle (föräldrar, organisationer och före-
ningar etc.) och dess förväntningar och krav på innehåll och organisering 
(t.ex. mer tid till idrott) och skolan. 

Intern dynamik: 
Mellan skolledning och lärare: förhållandet handlar om kontrollen över tids-
fördelningen vad gäller aktiviteter inom skolan: undervisningstid kontra un-
dervisningsfri tid, elevvårdsarbete kontra klassrumsarbete, tid för gemen-
samt utvecklingsarbete kontra tid för lärares individuella kompetensutveck-
ling.

Mellan lärare-lärargrupper: förhållandet rör kontrollen över tidsfördelning-
en mellan ämnen och ämnesövergripande tema-arbete kring hur undervis-
ningstiden ska fördelas och organiseras mellan olika ämnen och lärare.  

Mellan lärare och elever: förhållandet utgörs av kontrollen över/regleringen 
av tiden i klassrummet och i förhållande till aktiviteter utanför klassrummet, 
klassrumsinteraktionens inramning och temposättning etc. 

I takt med att kulturellt etablerade föreställningar om skolans tidsstrukturer och 
tidsorganisering förlorar sin självklara legitimitet blir dessa externa och interna 
förhållanden mer dynamiska och ställs under omprövande, som Cambone påpe-
kar:“The politics of time are present in discussions over how comprehensive 
high schools are going to manage their limited resources. Politics of time are not 
played out among teachers only, but between teachers and policymakers or ad-
ministrators” (Cambone, 1994, opaginerad). 

Skolans reformer aktualiserar detta förhållande mellan de inbäddade tider som 
insitutionaliserats och som blivit inarbetade rutiner i skolans vardag och den 
tidspolitik mellan olika intressen som kan finnas i skolan. En tilltagande intensi-
fiering som kommit att bli ett centralt tema i förändrade villkor för skolans un-
dervisning kan förstås som att de institutionaliserade tidsmönster som bildat en 
avlastningsstruktur för lärare genom att rutinisera vissa arbetsmoment har utsatts 
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för ett allt större externt förändringstryck, vilket skapat en intensifierad arbetssi-
tuation. Dessa maktförhållanden (i fråga om intensifieringen mellan skoladmi-
nistratörer och lärare) är viktiga att studera enligt Sarason, då de gör oss upp-
märksamma på att utebliven förändring av genomförda reformer inte i första 
hand handlar om att lärare skulle vara mindre förändringsbenägna än andra yr-
kesgrupper, utan snarare att skolans makt- och kontrollförhållanden är djupt in-
stitutionaliserade och komplexa:  

 “Schools and school systems are political organisations in which power 
is an organizing feature. Ignore (power) relationships, leave unexamined 
their rationale, and the existing system will defeat efforts at reform. This 
will happen not because there is a grand conspiracy or because of mulish 
stubbornness in resisting change or because educators are uniquely uni-
maginative or uncreate (which they are not) but rather because recogniz-
ing and trying to change power relationships, especially in complicated, 
traditional institutions, is among the most complex tasks human beings 
can undertake” (Sarason, 1991, p. 7). 

Även om skolans olika tidsstrukturer är djupt institutionaliserade och kulturellt 
etablerade och därmed svåra att förändra så ska de inte uppfattas som en gång för 
alla givna, utan snarare att de förändras långsamt och i relation till sociala, poli-
tiska och kulturella förändringar. Även om denna inbäddade temporalitet i skolan 
bör förstås utifrån historiska och samhälleliga förhållanden så ska det emellertid 
inte uppfattas som att aktörer i skolan inte kan förändra dessa. Snarare ska det 
förstås så att knappast inte är någon enkel teknisk-organisatorisk fråga, utan att 
det även innefattar en kamp om tid mellan olika aktörer och intressen i skolan. 
Vi ska nu studera dessa inre förändringsprocesser i samband med reformers ge-
nomförandeprocesser närmare.  

Reformer och skolans mikropolitik 
Vid en första betraktelse kan en skolas tidsorganisering framstå som klar och en-
kel. Den finns ofta presenterad i timplaner, lektionsscheman och arbetstidsredo-
görelser. Den ger intryck av att vara rationell och logisk. Som argumenterats för 
tidigare kommer emellertid bara en begränsad del av de tidsstrukturer som sko-
lan är del av till uttryck i sådana officiella tidsplaner. Skolans socio-temporala 
strukturer som reglerar när, i vilken omfattning och i vilken ordning osv. är i hög 
grad ’glasväggar’ som är obemärkta ända tills någon försöker ’ta sig igenom’. I 
studier av skolors förändringsprocesser framstår det som viktigt att tränga bakom 
dessa fasader, som Brunsson & Olsen poängterar:  

“Organisationer visar upp fasader mot omvärlden som har lite att göra 
med dess inre strukturer, processer och ideologier. Det gäller inte minst i 
samband med reformer. Det är viktigt att forskare inte bara registrerar fa-
saderna utan också tränger bakom dem” (Brunsson & Olsen, 1990, s. 26). 
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En reformforskning som endast ”registrerar fasaderna” lyckas aldrig förklara de 
villkor som strukturerar de studerade förändringsprocesserna. Brunsson & Olsen 
(a a) påtalar vikten av att se reformer i ett vidare samhälleligt och historiskt per-
spektiv: ”Eftersom reformer vanligen tar tid och involverar många kräver studier 
av reformer ofta en omfattande empiri. Ofta är ordentliga kunskaper om en orga-
nisations historia nödvändiga för att man ska kunna förstå även den senaste re-
formen” (Brunsson & Olsen, 1990, s 26). Utifrån det kritiskt tolkande reformper-
spektiv som jag argumenterat för är detta en viktig utgångspunkt. Reformer är 
inte ’direktiv från ovan’ som enkelt kan implementeras i skolans organisation 
och verksamhet. De tolkas och omtolkas i en specifik skolkultur och införlivas 
ofta under olika former av kamp. Skolans styrning är inskriven i en diskursiv dy-
namik, som Ball poängterar:  

“Teachers are enclosed in a web of discourses which sometimes addresses 
them, sometimes speaks about them, or impose canonical bits of knowl-
edge on them, or use them as a basis for constructing a science that is be-
yond their grasp- all this together enables us to link an intensification of 
the interventions of power to a multiplication of discourse” (Ball, 1994, p. 
62). 

För att komma åt och kunna studera hur läroplansreformer införlivas genom om-
tolkningar, kamp och förhandlingar snarare än implementering och tillämpning 
har jag lyft fram den diskursteoretiska utgångspunkten. Vidare har jag argumen-
terat för att olika policy- och reformdiskurser tolkas olika beroende på kontextu-
ella förhållanden på olika skolor, där skolors kulturer framstår som centralt. 
Denna inre dynamik i skolan har inom läroplansforskningen och ”The sociology 
of education” varit ett försummat forskningsområde. Makro-strukturella sam-
hällsförändringar har oftast stått i fokus. Esland gör emellertid i den omnämnda 
antologin ”Knowledge and Control” (1971) detta område till centralt forsknings-
fält för ”The new sociology of education”. Han argumenterar här för att reformer 
och förändringar är inskrivna i vissa maktförhållanden som alltid medieras i en 
konkret social interaktion inom instituioner, snarare än som en ideologisk påver-
kan över institutioner:  

“Innovation arises in, and acquires legitimacy through, gruop definitions 
and an appropriate structure of relationsships. It is, therefore, a cultural 
phenomenon. Like any other idea-system, it is subject to the constraints of 
power distribution and the interactional opportunities, which are available 
to the participating members. Even if the innovation originated at a time 
and place far removed from a specific institution, its realization inside
that institution will netherless be mediated through its appterns of social 
interaction” (Esland, 1972, p. 103, förf. kursivering). 

Esland uppmärksammar särskilt den kulturella aspekten av varje innovation, för-
ändring och reform, vilket dock har blivit en relativt begränsad del av forskning-
en inom ”The sociology of education”. Denna har istället ofta kommit att fokusera 
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mer strukturella betingelser. Skolans kultur är emellertid ett svårfångat fenomen 
och har många olika benämningar. Lortie (1975) refererar t.ex. till skolans ethos,
Bourdieu till habitus och Arfwedsson & Arfwedsson till skolkod för att fånga in 
aspekter av informella sociala fenomen i skolan. Olika teoretiska traditioner fo-
kuserar olika aspekter av det ’kulturella’. Bland didaktikforskare som studerar 
skolkulturer utgör det ibland en samlingsbeteckning för det som inte är bestän-
digt eller entydigt i skolan. Trots svårigheterna att konsekvent ringa skolkulturer 
som fenomen och ge dem ett rimligt förklaringsvärde i fråga om skolors föränd-
ring eller brist på förändring så finns det flera viktiga argument för att inkludera 
skolans kultur i reformforskningen: 

Skolor existerar inte i ett vakuum, utan påverkas av såväl globala, na-
tionella som lokala kulturella influenser. Dessa har en socio-kulturell 
historia som berör politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i 
samhället. 

Skolan som samhällsinstitution skiljer sig dock från andra samhällsinsti-
tutioner (som sjukhus, fängelser, banker, familjer etc.). Med samhällets 
differentiering till ett komplext nätverk av olika institutioner har det 
formats olika institutionella kulturer. 

Skolans aktörer besitter möjligheter att tolka och rekonstruera den skol-
kultur de verkar inom såväl som möjligheter att överskrida och förändra 
skolkulturella gränser. En del av skolans kultur förblir emellertid en tyst 
infrastruktur och oreflekterad common-sense i skolan. 

Skolkulturer verkar sammanbindande och bidrar också med att hålla 
spänningar och dilemman i hanterbara positioner. 

När det gäller förändring och reformering av skolan så förmår inte ett 
aldrig så stort förändringstryck ’utifrån’ förändra skolan utan att samti-
digt involvera skolans aktörer och de specifika dominerande kulturerna 
vid skolan. 

Här kommer jag att definiera skolkulturer i enlighet med en hermeneutisk, antro-
pologisk utgångspunkt, där det handlar om regelbundenheter, temporala cykler, 
mönster i mänsklig interaktion (form), men också de kunskaper, värderingar och 
normer som skolan överför och som är både av explicit (läroplanens och kurs-
planers kunskaper) och implicit (dold läroplan och institutionell förtrogenhet) ka-
raktär. Dessa har lokala karaktäristika, men utgör samtidigt också en vidare ge-
mensam kultur om de studeras i sitt historiska och samhällstrukturella samman-
hang (Berg, 1999). En skolkultur består alltså av en samling av normer som or-
ganiserar de olika förgreningar av kunskaper och handlande som förs samman i 
skolan samt en samling av praktiker som tillåter en överföring av sådan kunskap 
och en integrering av sådant handlande (Nouva, 2001, p. 50). 
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I denna definiering av skolkultur ryms alltså värderingar och försanthållanden, 
beteendenormer, sociala strukturer mellan olika grupper, status och roller, kon-
trollsystem, ritualer, rutiner och traditioner. Det blir viktigt att betona att skolkul-
turer formas och konstitueras genom såväl responser till externt förändringstryck 
som genom intern samordning och integration av olika intressen och inflytanden. 
Skolforskning med mikropolitiska förtecken (se t.ex. Ball, 1987) har emellertid 
riktat kritik mot en konsensuspräglad förståelse av skolans kultur som det finns 
anledning att uppmärksamma i reformforskningen. Mikropolitiska stragegier, 
vilka kan förstås som den informella och formella användningen av maktmedel 
för individer och grupper att uppnå sina mål inom en organisation, är nödvändiga 
att uppmärksamma då de på olika sätt möjliggör/svårliggör styrning via formali-
serad utbildningspolicy. 

Skolkultur kontra subkulturer i skolan 
Senare tids forskning om skolkulturer har visat att vi måste komplettera traditio-
nell skolkulturforskning, t.ex. Rutter et al (1979) som talar om ”school ethos” 
och Mortimore et al (1988) som utgår från begreppet ”school climate”, med sub-
kulturella perspektiv. Skolans kultur är dynamisk och spänningsfylld, snarare än 
homogen och statisk. Forskningen om effektiva skolor och managementteorier 
om skolans styrning och organisering tenderar att framställa skolans kultur som 
manipulerbar till vissa utfall. Det har emellertid visat sig i en rad av internatio-
nella studier (se t.ex. Nias, 1989) att skolans kultur spelar en avgörande roll för 
hur reformer införlivas och institutioneliseras – blir en del av skolan. Vi behöver, 
menar Nias: 

”a clearer definition of the term; greater attention to the beliefs and values 
at the heart of all cultures; detailed studies of particular school cultures 
and the creation of appropriate typologies; empirical and conceptual ac-
counts of school cultures which allow for micro-political activity and in-
ternally initiated change; and detailed explorations of the link between 
particular cultures and macro-societal forces” (Nias, 1989, p. 143). 

Gunnar Berg med kollegor har ingående studerat skolkulturer och hävdar att 
denna faktor är kritisk att ta hänsyn till när vi försöker förstå skolans förändring, 
men också motstånd till reformer: 

”Skolkultur är således en väsentlig…’styrkälla’ för den verksamhet som 
den enskilda skolan bedriver, och därmed utgör den en nyckelfaktor för 
att förstå förekommande aktörsberedskaper, d.v.s. förmågan och viljan att 
genomföra en förändring (reformering)” (Berg, 1999, s. 117). 

Det kan utifrån en kritiskt tolkande position riktas invändningar mot det kultur-
begrepp som Berg använder, då det kan anses vara en relativt konsensuspräglad 
förståelse av skolans kultur. Det framgår inte heller i Bergs analyser hur olika 
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samhällsförändringar förändrar eller konserverar vissa skolkulturer48. Å andra si-
dan finns det uppenbara risker med en alltför konfliktpräglad förståelse av olika 
subkulturer i skolan. Skolans kultur präglas i relativt hög grad av intern samord-
ning och koordinering. Den sociokulturella tiden i skolan har vissa sociotempo-
rala cykler med tydliga demarkationer om start och slut; skoldagen, skolveckan, 
terminen, skolstart och examen. Brott mot dessa ofta osynliga gränser väcker 
ofta starka känslor. Skolledare, lärare och elever har ofta olika sociotemporala 
cykler som bildar ett komplext nät i skolkulturens infrastruktur. Lärarstatus i för-
hållande till uppdrag vid sidan av undervisning (som ämnesansvarig fortbild-
ningsansvarig etc.), lärares skuldkänslor när de avvikit från vissa etablerade cyk-
ler eller tappat kontrollen över deras samordning kan förstås som aspekter i upp-
rätthållandet av denna ’tysta infrastruktur’. Motståndet till reformförsök att för-
ändra skolans scheman och kalendrar måste förstås utifrån detta perspektiv. 
Cambone argumenterar för att den temporala aspekten av skolkulturen är central: 

”When educators speak of the culture of schools. They are speaking in 
part of the cyclical time of schools. The rhythm and tempo of school life 
shape the activities and the meaning of school…It is not surprising that 
efforts to change those cycles – by lengthening teaching periods, institut-
ing schools within schools, having teachers teach fewer classes, building 
in collaboration periods where there were none before – are met with dif-
ficulty” (Cambone, 1994, opaginerad). 

Det framstår som betydelsefullt att ha både det sociokulturella och det sociopoli-
tiska tidsperspektivet med i analysen av förändringar i skolans tidsorganisering. 
Den sociokulturella tiden – institutionaliserade tidsstrukturer som råder i skolan 
– är inte en maktfri reservoir. Inte heller är kampen om tid fri från de institutio-
nella tidsstrukturer som råder då de också reglerar vilka förhållanden som görs 
explicita och till föremål för förhandling. Man bör här vara observant på vad 
Stephen Lukes (1974) har kallat en endimensionell syn på makt. En sådan foku-
serar bara på explicit konflikt och Luke (a a) menar att den mest effektiva an-
vändningen av makt är att “prevent conflict arising in the first place” (a a, p. 14). 
Den mest verksamma maktfördelningen kan således vara den som finns inbäd-
dad i de institutionaliserade tidsstrukturerna och som hindrar att maktfrågor tas 
upp för en överlagd kamp om tiden. Goodson (1998) argumenterar för att det är 
viktigt att förstå läroplansförändringar i skolan som aspekter av vidare sociopoli-
tiska förändringar i samhället och att de i olika hög grad kan vara öppna eller för-
täckta: “The nature of curricula change as socio-political process varies – some-
times the political aspect is somewhat covert, at other times…..it is overt….but 

––––––––– 
48

Jfr här t.ex. hur Goodson (1998) menar att olika ämneslärargrupper på en skola strider om resurser 
för ”sitt ämne” och hur detta även kan förstås återspegla yttre kulturella förhållanden i samhället vil-
ka ämnen som ges hög status och legitimitet: ”school subject communities might be viewed as politi-
cal ”coalition” with the constituent subject factions engaged in ongoing political struggle for resour-
ces and influences. But it is important to view the subject groups´ competition for resources and in-
fluences as part of a much wider set of cultural influences” (Goodson, 1998, p. 233). 
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either way a political process of definition, evolution and negotiation can be di-
scerned” (Goodson, 1998, p. 240).  

I detta kapitel har skolans tidsförhållanden placerats in i ett reformperspektiv. 
Syftet har varit att lyfta fram på vilka sätt som skolans ’inbäddade tider’ och den 
’tidspolitik’ som pågår i tidsförhandlingar mellan olika intressen i och över sko-
lan kan teoretiskt begreppliggöras. I studiet av hur läroplansreformer införlivas 
genom omtolkningar, kamp och förhandlingar snarare än implementering och 
tillämpning har den diskursteoretiska utgångspunkten lyfts fram. Det har också 
argumenterats för att policy och reformdiskurser tolkas utifrån skolors kontextu-
ella villkor, där skolors kulturer framstår som centralt. Denna inre dynamik i 
skolan har inom läroplansforskningen och ”The sociology of education” varit ett 
försummat forskningsområde. I nästföljande kapitel kommer de metodologiska 
implikationerna av det intagna perspektivet att diskuteras.  
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2.4 Metodologiska implikationer

”Metodologin befattar sig med normer för forsknings- 
processen, vilka på en gång göranspråk på att vara logiskt  

bindande för saksammanhangen och faktiskt bindande 
för forskaren ….Metodologiska synpunkter fastställer  

dels måttstockar och dels ett referenssystem inom vilket  
verkligheten metodiskt öpnas”  

(Habermas, 1988, s. 66). 

Inledande anmärkningar 
I detta kapitel ämnar jag lyfta fram några centrala metodologiska implikationer 
av det tidigare redovisade perspektivet. Syftet är att arbeta fram ett begreppsligt 
ramverk för den fortsatta forskningsuppgiften (det metodiska upplägget av de 
empiriska undersökningarna redovisas i kapitel 4.2). Med de metodologiska frå-
gorna avses här hur det är möjligt att teoretiskt underbygga och rättfärdiggöra de 
mer konkreta metoder som används i det konkreta vetenskapliga arbetet. Meto-
dologin ses alltså inte som ett tvunget böjande under några abstrakta påbud, utan 
snarare som reflektion över forskningspraktikens regler, som Jurgen Habermas 
tydliggör i inledningscitatet. 

Jag avser, i enlighet med en sådan utgångspunkt, i detta kapitel redogöra för det 
mer övergripande metodologiska ramverk inom vilket de mer konkreta forsk-
ningsmetoder som används i avhandlingen ska förstås. En rad metodologiska be-
grepp har redan introducerats i tidigare kapitel i del 2 (artikulering, institutionali-
sering, diskursanalys etc.). I detta kapitel kommer jag emellertid att inom ramen 
för en kritiskt tolkande teoribildning mer specifikt klargöra hur dessa begrepp 
kan förstås i förhållande till ”Den kritiska diskursanalysen” (Fairclough, 1992, 
Fairclough & Chouliaraki, 1999, Wodak & Ludwig, 1999, Caldas-Coulthard & 
Coulthard, 1996 m.fl.). Innan jag kommer in på denna metodologiska ansats be-
höver jag emellertid positionera den som gren bland de kritiskt-tolkande sam-
hällsvetenskaperna för att sedan kunna ställa den i relation till pedagogisk forsk-
ning. 

Den kritiska samhällsvetenskapen består av en mängd motstridiga forsknings-
riktningar och ska inte uppfattas som en homogen, konvergerande idétradition 
(även om den vanligtvis relateras till Frankfurtskolan och teoretiker som Max 
Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas m.fl.). Inom pedagogiken och 
utbildningssociologin har den av Paolo Freire initierade befrielsepedagogik som 
senare vidareutvecklats inom den kritiska pedagogiken (Henry Giroux, Peter 
McLaren, Roger Simon, Phil Francis Carspecken m.fl.) vuxit till en av de mest 
internationellt inflytelserika. Även om det finns intressanta skärningspunkter 
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med den ansats jag här kommer att redogöra för finns det anledning att pröva 
dess särarts- och konfliktsorientering mot postmodern kultur- och identitetspoli-
tik. En annan internationell riktning inom kritisk utbildningsforskning återfinns 
hos den neo-marxistiska grenen av ”The new sociology of education” (bl.a. Phi-
lip Wexler, Michael W. Apple). Den kritiska diskursanalysen har en välförgre-
nad, tvärvetenskaplig teoretisk angöring som i flera viktiga avseenden skiljer sig 
från dessa riktningar. Anknytningen till den kritiska samhällsvetenskapen ska så-
ledes inte förstås som ett förfäktande av några politiska prioriteringar eller ett 
visst teoretiskt perspektiv. Snarare ska referensen förstås som ett forskningsin-
tresse som inte stannar vid ett preskriptivt teoretiserande utan är riktat mot såväl 
förståelse som förändring i syftet att: 

”…helping to clear the ground for those engaged within a social practice 
to seek the changes that they want, by clarifying obstacles to change and 
possibilities for change. So, an appropriate metaphor for the role of con-
temporary intellectuals is that of ‘interpretaters’ …, ‘translating’ between 
language games establishes links between practices and helps clarify 
problems and potentials for change” (Fairclough & Chouliaraki, 1999, p. 
35). 

Den kritiska diskursanalysen har, som citatet ovan antyder i termer av ”interpre-
tator”, sin bas i den tolkande hermeneutiken, men rymmer samtidigt en kritisk 
dimension. De senaste decenniernas omvälvande samhälleliga förändringar med 
globaliseringens värdedifferentiering och sociala tranformationer i tid och rum 
har innuburit ett ökat fokus på hur vår språkanvändning och ”språkliga manu-
skript” ligger invävd i praktikers symboliska organisering. Den kritiska diskurs-
analysen kan ses som ett försök att utarbeta en analys för hur social och kulturell 
förändring och vardaglig interaktion samspelar. Förändring blir därmed fokus för 
förståelsen av de pedagogiska frågorna, snarare än att finna slutgiltiga kausala 
lagbundenheter. Den statiska funktionalistiska förståelsen får ge vika för en pro-
blematisering av hur begränsningar och möjlighetsbetingelser skapas och åter-
skapas i pedagogisk praktik samt hur en ”reflexive examination”, som Nicholas 
Burbules benämner det, kan visa på andra handlingsalternativ: 

”Language, in this view, is not a structure that stands over and against us, 
but a social practice that we change, and are changed by, everytime we 
participate in it. Because communicative relations are situated in specific 
contexts and social institutions, the possibilities and limit of language to 
aloe us to engage in a reflexive examination and reconsideration of iden-
tity provide a critical lens through which those contexts and institutions 
can be judged. Among other contexts and institutions this is certainly true 
of schools (Burbules, 1994, opaginerad). 

Utbildningssociologins och läroplansteorins relativt nyvunna intresse för den 
språkliga kommunikationens villkor har många förgreningar. Inom svensk peda-
gogik har den diskursiva vändningen förgrenats i flera större skolbildningar som 
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jag belyste tidigare (se kap. 2.1). Den foucaultianska konceptionen av den peda-
gogiska praktiken har t.ex. tagits upp av Kenneth Hultqvist (1995). I kontrast till 
denna dekonstruktivistiska riktning söks i föreliggande studie en teore-
tisk/metodologisk möjlighet att förbinda empiriska studier av diskurser och dis-
kursiva händelser till samtida sociala och kulturella förändringar utan att uppslu-
kas i postmoderna eller poststrukturalistiska teorier och deras upptagenhet av 
makt- och differensfrågor. En rekonstruktivistisk utgångspunkt (se Fritzell, 
2003) innebär att det sociala livets öppenhet och kontingens i det senmoderna 
samhället behöver tematiseras utan att diversifieras till inkommensurabla språk-
spel och därmed relativism.  

Det kritiskt diskursiva perspektivet i studiet av skolreformer 
Den kritiskt diskursanalysen som bl.a. Fairclough utarbetat (se t.ex. Fairclough, 
1992, 1995; Fairclough & Chouliaraki, 1999) har som ovan redogjorts för sin bas 
i en kritisk hermeneutik. En sådan kan sägas fungerar som ”interpretator” och 
”översättare” (se tidigare citat) mellan olika språkspel och kombinerar ett ’in-
ifrån’- och ett ’utifrån’-perspektiv på skolans förändringsprocesser (såväl situa-
tionella och institutionella som strukturella aspekter). I särskilt fokus kommer 
med ett sådant perspektiv skolan som diskursiv praktik och hur olika diskursiva 
brott över tid har förändrat pedagogiska/didaktiska relationer och förhållanden. 
Forskningen försöker på detta sätt bidra till en fördjupad förståelse för hur olika 
utbildningsdiskurser definierar kategorier och distinktioner som konstituerar vårt 
sätt att tala, tänka och organisera innehållet i skola och undervisning och samti-
digt bevara en öppenhet för kreativa omartikuleringar och omtolkningar av de re-
surser som strukturerar den diskursiva praktiken. Den kritiska diskursanalysen 
kan förstås som ”…a resource which is sensitive enough to the detail of social 
interaction to identitify the emergence within it of the contradictions and dilem-
mas ……which are suppressed in the process of categorisation” (Fairclough & 
Chouliaraki, 1999, p. 118).  

En central tes blir med detta synsätt att språket inte bara beskriver verkligheten 
utan också producerar den. Diskurser mobiliserar support för vissa samhälleliga 
projekt. Fairclough (1992; 1997) menar att diskurser inte är neutrala passiva 
språksystem, utan konstituerar aktivt olika samhällsförhållanden. Till skillnad 
från dekonstruktivistiska diskursteorier är emellertid Fairclough kritisk till att re-
ducera alla sociala förhållanden till diskurser. Inom den kritiska diskursanalysen 
handlar det snarare om en viss fokusförskjutning; från att betrakta språket som 
verktyg för att representera verkligheten till att rikta uppmärksamheten mot språ-
kets konstituerande och performativa funktioner. Fairclough (a a) menar att den 
diskursiva dimensionen är en bland flera och även om den intar en alltmer cen-
tral position i ett alltmer ’semiotiskt samhälle’ så bör diskurser särkiljas från mer 
matriella förhållanden, sociala relationer och processer samt mentala fenomen 
(försanthållanden, viljebildningar etc.) (Fairclough & Chouliaraki, 1999).  
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Här skiljer sig Faircloughs diskursanalys också i flera viktiga avseenden åt från 
de dekonstruktivistiska, t.ex. Foucaults. Den senare tar sin utgångspunkt i repro-
duktionen av diskursens maktförhållanden och subjekten blir endast effekter av 
denna diskursiva formering. Fairclough eftersträvar dock att upprätthålla en dia-
lektik mellan diskurs och subjektivitet. Sociala subjekt formas av diskursiva 
praktiker, men samtidigt är dessa diskurser möjliga att överskrida och omformas 
av den enskilde aktören. Det är således en dialektisk förståelse av diskurser och 
subjekt. Den diskursiva händelsen konstitueras av situationen, institutioner och 
samhälleliga strukturer, men konstituerar samtidigt de samma. Foucault behand-
lar inte heller frågan om praktiken som sådan utan endast de strukturerande reg-
ler som styr den diskursiva praktiken. Diskursen blir i Foucaults terminologi på 
detta sätt nära knutet till maktförhållanden: ”It is in discourse that power and 
knowledge are joined togheter” (1982, p. 100). Makten studeras som medel för 
dominans och manipulering, vilket tenderar att relativisera all kommunikation 
till maktfördelning. Diskurser blir till en tvingande ordning. Den kritiska dis-
kursanalysen positionerar sig i kontrast till denna genom att upprätthålla en dia-
lektisk relation mellan vad Bakhtin (1986) benämnt de centripetala respektive 
centrifugala aspekterna av diskurs, d.v.s. dess tendens att bevara och reproduu-
cera strukturer men också dess centrifugala tendenser att transformera och diver-
sifiera diskurser. Förhållandet mellan dessa betoningar av diskurser kan dras oli-
ka långt och har så gjorts inom olika skolbildningar. Den kritiska diskursanaly-
sen ligger närmare de empiriska och tolkande ansatserna med fokus på social in-
teraktion, språkligt samspel, textreception etc. än de foucaultianska, dekonstruk-
tivistiska ansatserna.  

Den kritiskt tolkande positionen möjliggör ett diskursivt perspektiv på policy-
processer där flera multipla och överlappande diskurser som involverar olika 
subjektpositioneringar, sociala relationer och identiteter blottläggs (hur t.ex. den 
effektive och den demokratiske läraren diskursivt konstrueras). Till skillnad från 
dekonstruktivistiska diskursteorier erkänns här en pluralitet och även andra kon-
stituerande element än de diskursiva (såsom matriella, mentala etc.). Nya diskur-
ser kan m.a.o. inte förutsättas skapa nya subjekt. Individers och gruppers kreativa 
potentialer att göra motstånd och överskrida diskurser bör inte underskattas. Fo-
kus riktas mot diskursordningar, där olika typer av reformdiskurser strävar efter 
diskursiv hegemoni (Fairclough & Chouliaraki, 1999). Detta innebär att försöken 
att på ett entydigt sätt söka skriva in diskursiva förändringar i en ’ lineär utveck-
lingslogik’ där en diskurs ersätts av en annan torde vara svårt. Istället teoretiseras 
diskursiva förändringar som ’kämpande diskurser’ som med Clark & New-
manord: ”are likely to lead to a number of dilemmas and tensions rather than a 
simple displacement of one ….by another” (1997, p. 101).  

Enligt Fairclough utför policy- och reformdiskurser ’ideologiskt arbete’ och en 
viktig del av den kritiska forskningen blir att blottlägga hur diskurser positione-
rar subjekt (skolledare, lärare och elever etc.). Dessa positioneringar möjliggör 
vissa kunskapande relationer och omöjliggör andra. I kontrast till traditionell 
ideologianalys knyter emellertid Fairclough & Chouliaraki (1999) inte ideologier 
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till ett visst innehåll, vissa aktörer, eller ett visst intresse (t.ex. klassdominans). 
De definierar ideologier som: ”Constructions of pratices from a particular per-
spective (and in that sense ’one-sided’) which ’iron out’ the contradictions, di-
lemmas and antagonisms of pratices in ways which accord with the interests and 
projects of domination” (a a, p. 26). Fördelen med denna definition är att ideolo-
gibegreppet inte förläggs till abstrakta strukturers makronivåer, utan knyts till 
den språkliga vardagsinteraktionen.  

Olika reformaktörer kan inta olika diskursiva positioner i reformdiskurser: (i) 
tolkning i enlighet med policy (ii) förhandling och skapandet av situationella 
handlingskriterier vilket lämnar utrymme för ambivalenser och kamp om defini-
tioner (en destabilisering) samt (iii) motstånd och kamp om diskursen (transfor-
mering) (Gustavsson, 2003). Det blir centrala uppgifter för den diskursanalytiska 
policyforskningen att (a) considering what gets defined and who does the defin-
ing, (b) contributing to qualitative insights, and (c) articulating variable interpre-
tations of policy contexts and outcomes (Wallat & Piazza, 1997, p. 15).  

Utifrån det kritiskt diskursiva perspektivet på skolans reformer är det svårt att 
dra en sträng distinktion mellan policy och praktik. Skolan som instituion förstås 
som en komplex praktik strukturerad genom och av diskurser som kommer till 
uttryck i olika texter, policydokument, läroböcker, ansikte-mot-ansikte interak-
tion i klassrummet. Diskursanalysen skulle så kunna fungera länkande mellan 
studier av utbildningspolicy (inom olika reformdiskurser) och undervisnings-
praktik som generellt har betraktats som två skilda domäner inom pedagogiken 
genom att placera ”the knowledge of policy” i fokus. Policy blir därmed: ”… not 
just signs or signifiers that refer to fixed things, but are forms of social practice” 
(Popkeweitz, 1991, p. 219). 

Dimensioner av reformdiskurser 
I föreliggande avhandling tas fasta på det metodologiska ramverk som utarbetats 
inom den kritiska diskursanalysen. Denna ska emellertid inte uppfatts som en 
färdig metod, enligt Fairclough & Chouliaraki (1999) utan utgör närmast en 
tvärvetenskaplig mötesplats. Inom pedagogiken och utbildningssociologin har 
denna metodologiska orientering fått olika följdverkningar. Jag kommer i denna 
studie anluta till en mindre textbaserad och mer kommunikativt diskursbaserad 
riktning där även andra dimensioner än de textuella står i fokus (se Fritzell, 
2003; Croona, 2003; Lund & Sundberg, 2004). Jag arbetar emellertid utifrån an-
satsens grundläggande premisser, vilka kort skulle kunnas sägas bestå av: (i) vik-
ten av ett socio-historiskt perspektiv på diskursiva förändringar (ii) ett dialektiskt 
synsätt på reproduktion och kreativt gränsöverskridande (iii) representationer av 
diskurser (symboler, texter etc.) konstituerar samhällsförhållanden och tvärtom 
blir konstituerad av dessa (iv) diskurser är inskrivna i institutionella makt- och 
kontrollmönster.  
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Fairclough (1992) söker åstadkomma detta genom att integrera tre olika dimen-
sioner i sin analys:  

”Any discoursive ‘event’ (i.e. any instance of discourse) is seen as being 
simultaneously a piece of text, an instance of discoursive practice, and an 
instance of social practice. The ‘text’ dimension attends to language 
analysis of texts. The ‘discoursive practice’ dimension…specifies the na-
ture of the process of text production and interpretation ….The ‘social 
practice’ dimension attends to issues of concern in social analysis as the 
institutional and organizational circumstances of the discoursive event 
and how that shapes the nature of the discoursive practice” (Fairclough, 
1992, p. 4). 

Med denna ambition att förena ett utifrån- och inifrånperspektiv laborerar Fairc-
lough (1992) med olika delanalyser som svarar mot de tre dimensionerna, text, 
diskukrsiv praktik och social praktik. De tre dimensionerna svarar mot följande 
delanalyser:

Textanalys –texters lingvistiska uppbyggnad 
Analys av diskursprocessers praktik, textproduktion och tolkning (vilka 
diskurser kan texterna förstås inom och hur är de artikulerade?) 
Samhällelig analys av den diskursiva händelsen i termer av dess sam-
hälleliga villkor och dess effekter på olika nivåer; situationellt, institu-
tionellt och samhälleligt (Fairclough, 1992) 

I denna studie, med didaktiskt forskningsintresse och inte ett lingvistiskt, kom-
mer jag att lägga primärt fokus på reformers diskursiva och samhälleliga dimen-
sioner, snarare än dess textdimensioner. Nedan redogörs för avhandlingens me-
todologiska avgränsningar, utifrån Faiclough tre dimensioner. 

Textdimensionen rör texter i den vidare betydelsen av skrivna såväl som formellt 
eller informellt tal, som Luke påpekar: 

”Critical discourse analysis, thus, employs interdisciplinary techniques of 
text analysis to look how texts construct representations of the world, so-
cial identities, and social relationships…study of policy texts, official cur-
riculum documents, textbooks, teachers´ guidebooks, and student writ-
ings. It has also been used to look at a range of formal and informal spo-
ken texts, including classroom talk, administrators´ public talk, staff room 
talk and parent-teacher interviews” (Luke, 1997, p. 16). 

Objektet för diskursanalysen kan således som Luke (a a) påpekar vara av såväl 
verbalt, visuellt eller både verbal och visuell text. Reformpolicy har naturligtvis 
en uppenbar textdimension. Denna kan emellertid analyseras på olika sätt. Fairc-
lough påpekar (1992; 1997) att den kritiska diskursanalysen innehåller en reper-
toar av metoder och analysverktyg och att det är det aktuella forskningsprojektet 
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som ska avgöra vilka som ska användas. Faiclough öppnar på detta sätt upp för 
en rad olika diskursstudier med olika fokus och tyngdpunkter. I föreliggande 
studie ligger fokus inte på den lingvistiska uppbyggnaden av texter, utan på me-
ningskonstruktioner – hur olika aktörer skapar mening utifrån policytexter. Fors-
karen kan förlita sig på tidigare forskning och sekundärlitteratur när det gäller 
avgräninigar och innehållsbestämningar i olika diksurser och är inte tvungen att 
genomföra alla textanalyser (intra- och intertextuella) på egen hand, vilket ofta är 
en tids- och energikrävande uppgift om vidare diskursiva förändringar är i fokus. 
Det mesta som görs inom den kritiska diskursanalysen har ett utpräglat lingvis-
tiskt intresse riktat mot olika typer av textanalyser. Inom ansatsen finns emeller-
tid rika resurser, för den med t.ex. ett didaktiskt kunskapsintresse, att studera po-
licydiskursers appropriering- och transformeringsprocesser.  

Den diskursiva praktiken involverar processen genom vilken texten produceras, 
distribueras och mottas av människor i specifika kontexter. Denna dimension 
förutsätter att ’texten’ som är objekt för forskningen studeras i dess kontextuella 
sammanhang: hur förstås texten av dess mottagare? Hur tolkas den? Hur sker 
approprieringen av olika diskurser och diskurstyper? Reformgenomförandet har 
en diskursiv dimension som rör hur reformintentioner förstås, artikuleras och 
tolkas, hur olika aktörer defininerar och klassifierar innebörder och konsekven-
ser.

Dessa processer av artikulering och appropriering bör enligt Fairclough förstås 
både beroende av individers tillgängliga diskursiva resurser och den samhälleliga 
praktik inom vilken de verkar (där sociala strukturer, kulturella normer och kon-
ventioner blir viktiga). Olika reformaktörer kan som tidigare påpekats inta olika 
diskursiva positioner i reformdiskurser: (i) tolkning i enlighet med policy (ii) för-
handling och skapandet av situationella handlingskriterier vilket lämnar utrymme 
för ambivalenser och kamp om definitioner (en destabilisering) samt (iii) mot-
stånd och kamp om diskursen (transformering) (Gustavsson, 2003).  

Fairclough & Chouliaraki (1999) argumenterar för att diskursanalysen med för-
del kan kontexualiseras etnografiskt och inom ansatsen har denna typ av etnogra-
fiskt kontextualiserad diskursanalys vuxit markant (Fairclough, 2001). Etnogra-
fin kan synliggöra andra aspekter än de rent diskursiva i hur förändringsproces-
ser artikuleras: ”ethnography can illuminate multiple aspects of a practice, both 
synchronically (at the time of the fieldwork) and historically. It also provides an 
invaluable context for assesing the articulatory process in the pratice and the spe-
cific function of discourse in it” (1999, p. 62). I del 4 i föreliggande studie kom-
mer jag att mer ingående redogöra för hur den etnografiska undersökningen har 
lagts upp.

En etnografiskt kontextualiserad diskursanalys kan vara ett sätt att komma till 
rätta med den kritik som riktats mot Fairclough och den kritiska diskursanalysen 
för att den inte tar hänsyn till social-psykologiska aspekter i textproduktion och 
textkonsumtion och diskursanalyser med ensidigt fokus på språkanvändning 
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(t.ex. Winther Jørgensen. & Phillips, 2001). Denna aspekt kan förstås i läroplans-
teoretiska termer som medieringen mellan formulerings- och realiseringsarenan 
(Lindensjö & Lundgren 2000, s. 175-176). Lindensjö och Lundgren har också 
pekat på den relativa bristen på forskning om medieringen och transformering 
mellan policy och praktik och här torde den kritiska diskursanalysen kunna er-
bjuda intressanta möjligheter. Andra reformforskare har också uppmärksammat 
och argumenterat för etnografibaserad diskursanalytisk policyforskning:  

“… ethnografically-based study of policy our concern has been to explore 
policymaking, in terms of the processes of value dispute and material in-
fluence which underlie and invest the formation of policy discourses, as 
well as portray and analyse the processes of active interpretation and me-
aningmaking which relate policy to practice” (Bowe & Ball, 1992, p. 13) 

Olika diskurstyper tenderar att bilda kulturella konventioner och rutiner för hur 
de ska produceras, distibueras och konsumeras och den etnografiskt kontextuali-
serade diskursanalysen har en viktg uppgift i att denaturalisera dessa diskurser 
genom att visa hur och aktörer på skilda sätt artikulerar och tolkar texter, men 
och på vilka sätt dessa skilda diskurser som involveras är samhälleligt strukture-
rat genom vissa ’diskursordningar’ (se nedan).  

Den sociala praktiken rör slutligen de socio-historiska villkor som styr produk-
tionen, distibutionen och konsumtionen av diskurser. Den diskursiva analysen 
baseras, utifrån redogjorda perspektiv, på en samhällsanalys av de diskursiva 
processerna. Diskurser bör inte förstås enbart som ’kontextuella språkspel’, utan 
även relateras till de socio-politiska och socio-kulturella villkor inom de verkar. 
De: ”require reference to the particular economical, political and institutional set-
tings within which discourse is generated” (Fairclough, 1992, p. 71). Studiet av 
approprieringen av olika rerormdiskurser bör ske inom ramen för en socio-
historisk tolkningsram som kan ge förklaringar till den aktuella artikuleringen 
och formeringen av diskursordningen (vilket är syftet med del 3 i föreliggande 
avhandling). En diskursordning kan enligt Faiclough förstås som de diskurser 
som är verksamma inom en institution och som utgör en en ’tillfälligt stabilise-
rad’ ordning mellan olika diskurser eller diskurstyper. Genom diskursordningen 
sätts vissa premisser för hur olika texter (i dess vidare mening) ska förstås, arti-
kuleras och införlivas i detta fall i skolans institutionella ordning och liv. I de av-
slutande analyserna i del 5 (kap. 5.1) redogörs för ”the local order of discourse” 
av de olika reformdiskurser som studerats och identifierats.  

Validitetsaspekter och giltighetskriterier - en kritisk 
diskussion

Vilka krav kan då ställas på kritiskt-tolkande samhällsvetenskapliga studier i 
allmänhet och diskursanalytiska studier i synnerhet? Efter vilka giltighetskriteri-
er kan de rättfärdigas och bedömas i förhållande till pedagogisk teori och prak-
tik? Dessa frågor kan ställas på olika nivåer med olika krav på konkretisering 



111 

och kontextualisering. Diskussionen här kommer företrädesvis att relateras till 
empirisk forskning och centreras kring följande fem problemområden: (i) teore-
tisk imperialism - om representationsproblematiken, (ii) den diskursiva defaitis-
men - om dekonstruktion eller rekonstruktion, (iii) validitetsproblematiken, (iv) 
hyperkritiken - om kritik och auktoritet, (v) etiska frågor. 

Teoretisk imperialism – om representationsproblematiken  
I tidigare genomgång har diskursbegreppet getts innebörden att kunskap skapas 
kollektivt genom systematiska sätt att använda språket i enlighet med mönster 
och traditioner som kan vara specifika för ett område eller en verksamhet. Häri 
ligger uppenbara reduceringsrisker att ersätta allt socialt liv till diskurser. 
Emanuel Schlegoff har kallat det ”a kind of theoretical imperialism” (Schlegoff, 
1997). Han menar att den kritiska diskursanalysen tenderar att läsa in alltför vitt-
gående konsekvenser i vad som sägs i olika praktiker. Små vardagliga händelser 
får representera strukturella, institutionella orsaker och klä skott för vida socio-
politiska implikationer. Även om det är en viktig och befogad kritik kan de bak-
omliggande antagandena bakom kritiken spåras till en instrumentell och funktio-
nalistisk kunskapssyn där subjekt- och objekt-distinktionen, mellan forskare och 
praktiker förutsätts vara given. Kunskaper produceras av forskare och ska sedan 
vara till nytta för praktikern.  

Den kommunikativt grundade metodologi som här redogjorts för arbetar mot ett 
subjekt-subjekt förhållande mellan teoretiker och praktiker där den förstnämndes 
uppgift blir att öppna upp (”disclosure”) socialt dominerade diskurser och omar-
tikulera vad som tas förgivet som problem. Den kritiska diskursanalysen syftar 
således till att i dialog med praktiker visa på nya tolkningsmöjligheter och förs-
tåelser och på det sättet möjliggöra andra handlingsalternativ. Empiri blir således 
ingen given analyskategori som ska verifieras av teorin utan perspektivberoende. 
Den kritiska diskursanalysen måste så med nödvändighet hålla en nära dialog 
med den studerade praktiken. Den kritik som riktats mot den kritiska diskursana-
lysen som en form av teoretisk imperialism där de vetenskapliga representatio-
nerna av verkligheten förutsätts göra anspråk på en sannare verklighet kan värjas 
med en sådan intersubjektiv utgångspunkt för validering. Istället sker validering 
genom att argument läggs fram för samtal om vad som kan antas vara mer eller 
mindre sannolika tolkningar och där intervjupersoner/forskningsdeltagare bedö-
mer dessa konsistenta, stringenta och klargörande. 

Den diskursiva defaitismen – om dekontruktion eller rekonstruktion  
Många diskursanalyser har sin förankring i postmodern teoribildning och anslu-
ter därmed till dekonstruktivismens metodologi. Amy Gutman (Taylor, et al, 
1995) menar att denna har två grundteser: den förnekar att det a priori finns någ-
ra förnuftiga svar på grundläggande frågor samt att varje svar kan reduceras till 
en utövning av politisk makt. Dekonstruktion handlar således om att bryta ner 
meningssystem och visa på dess makt- och dominansstrukturer. I sin förlängning 
tenderar en diskursiv defaitism, eller resignation, inträda ur en sådan utgångs-
punkt; diskurser får en tvingande ordning. Den kritiska diskursanalysen avvisar 
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sådana foucaultianska och poststrukturalistiska antaganden om att våra teorier 
t.ex. enbart speglar köns- och klassmönster hos dem som förespråkar dem. En 
rekonstruktiv utgångspunkt skulle kunna instämma i att det diskursiva perspekti-
vet är bara ett möjligt perspektiv bland flera. Det är dock därmed inte sagt att 
perspektivvalet skulle vara godtyckligt, ad hoc, utan det måste förankras och för-
svaras gentemot emipiri, metodologi och teori. Samtidigt lämnas utrymme för en 
bred tolkningsrepertoar och att flera tolkningar skulle kunna ge ytterligare för-
djupade kunskaper. Det kan ses som en vinst att ställa olika tolkningar i kontrast 
till varandra49. Ur sådana jämförelser kan emellertid mer rimliga och sannolika 
tolkningar fastställas. Teorin vilar således inte i första hand på essentialistiska 
antaganden; ”så här är det”, utan analytiska antaganden; ”det är möjligt att se det 
så här”. Det finns i den kritiska diskursanalysen en utgångspunkt i att tolkningar 
kan verka öppnande och bärande över diskursiva gränser och efter prövning nå 
mer generell giltighet. Tolkningar är inte med nödvändighet bundna till dess 
kontext och lokala språkspel, utan kan överskrida diskursiva gränser.  

Validitet – vem avgör? 
Validitet kan ses som relationen mellan teoretikerns kunskapsanspråk och den 
kropp av data som de baseras på (Sarangi & Roberts, 1999). För den kritiskt tol-
kande samhällsvetenskapen hänger validiteten oundvikligen samman med huru-
vida undersökningen blottlägger/skapar mening, eller lyckas säga något som 
framstår oklart på ett klarare sätt. Vem är det då som avgör undersökningens va-
liditet? För vem skall meningskritierier uppfyllas? Den kritiska diskursanalysen
eftersträvar inte att fastställa empiriska fakta vilka sedan kan tillämpas i olika 
praktiker. Snarare är dess uppgift att problematisera det för-givet-tagna, visa på 
andra tolkningsmöjligheter och i så motto skapa nya problem. En sådan uppgift 
förutsätter en relativ autonomi gentemot den praktik som studeras. De empiriska 
realiteterna talar inte för sig själva utan måste problematiseras och rekonstrueras 
inom en teoretisk ram. Å andra sidan är dessa problematiseringar föga värda om 
de inte kan uppfattas fruktbara av de involverade aktörerna. Det handlar således 
om att gemensamt genom samtal, reflektion och argument, forskare och aktörer 
emellan, söka diskursivt rekonstruera meningssammanhang (Fritzell, 2003). 

Hyperkritiken – om kritik och auktoritet 
Med vad som ovan benämnts som diskursiv rekonstruktion mellan forskare och 
praktiker i sökandet efter en fördjupad förståelse kring centrala problem uppstår 
frågor om kritikens auktoritet. Utesluter inte denna samförståndsorientering möj-
ligheterna till kritik? Frågan har lång historisk bakgrund och är ingalunda en 
gång för alla besvarad. Här väljer jag att ansluta till den kritiska hermeneutik 
som tidigare redogjorts för. Inom denna menar man att den kritiska dimensionen 
förutsätter förståelse och inlevelse. Du kan bara ge kritik i den mån du förstår. 
Det är alltså inte frågan om att kritiskt undersöka från någon auktoritativ, 

––––––––– 
49 Jfr Ricoeurs position här: “The logic of validation allows us to move between the two limits of 

dogmatism and scepticism. It is always possible to argue for or against an interpretation, to confront 
interpretations, to arbitrate between them and to seek agreement even if this agreement remain be-
yond our immediate reach” (1976, p. 79). 
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upphöjd position. Positionen från vilken vi tolkar måste utmärkas av en självre-
flexivitet. Richard Bernstein (1991) formulerar denna tanke på ett nyanserat sätt: 
”……dessutom når vi genom de lyhörda och mångsidiga jämförelsernas och 
kontrasternas process inte bara fram till förståelse av det främmande fenomen vi 
studerar, utan förstår även oss själva bättre” (Bernstein, 1991, s. 137). På samma 
sätt som vi som människor är felbara och inkonsekventa är våra kriterier och 
tolkningar produkter av människor. Den vetenskapliga precisionsmyten har föga 
täckning i det sociala livets realiteter. Med en sådan självreflexiv hållning undgår 
man även former av hyperkritik, där kritik levereras utan att ansvar tas för kon-
sekvenserna och där kritiken ej rymmer möjligheter. Den kritiska diskursanaly-
sen och det metodologiska perspektiv som här skisserats arbetar mot en öppenhet 
och inte slutenhet som det innebär i förståelsen av den studerade praktiken. 

De etiska frågornas relevans 
Med det metodologiska ramverk som ovan beskrivits kommer de etiska frågorna 
i särskild dager. De empirinära fallstudierna föranleder att integritetsaspekterna 
noggrant övervägs. Dessa måste ses både utifrån forskningsprocessen, att invol-
verade aktörer blir delaktiga, att de ges påverkansmöjligheter och insyn samt ut-
ifrån forskningsresultaten och deras spridning (Gilje & Grimen, 1992). Inom pe-
dagogisk teoribildning med orientering mot positivism har objektivitet och neut-
ralitet ofta kommit att upprätthålla stränga gränser mellan vetenskapliga kontra 
etiskt-moraliska frågor. Under vissa perioder, har detta som tidigare påvisats 
kommit att gälla disciplinen som sådan (se kap. 2.1). Den tekniskt/instrumentella 
rationaliteten måste emellertid också, som Bernstein (1991) visat på, förstås som 
en narrativ diskurs som implicerar vissa antaganden om människan och det soci-
ala livet. Den positivistiska traditionen kan således förstås som en sådan narrativ 
tradition, vilken dock med åberopande av värdeneutralitet frånkopplats den mo-
raliskt-politiska diskursen. Den pedagogiska teoribildningen implicerar etiska 
frågor om människors integritet och suveräna värde, vilka inte kan åberopa nå-
gon slags neutralitet, utan måste kontinuerligt behandlas med väl överlagda mo-
raliska val i förhållande till forskningsfrågorna. Diskursteorierna frånkopplas inte 
värdefrågorna utan påkallar istället en vidgad självreflexivitet. 
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DEL III 

SKOLANS LÄROPLANER OCH 
KAMPEN OM TID: 

HISTORISKA OCH SAMTIDA 
PERSPEKTIV

* * * * 

The Mock turtle went on: 
 “We had the best of educations – in fact, we went to school every day.” 

 * * * * 

“And how many hours a day did you do lessons?” said Alice, in a hurry to 
change the subject.  
“Ten hours the first day, “said the Mock Turtle, “nine the next, and so on.” 
“What a curious plan!” exclaimed Alice. 
“That’s the reason they’re called lessons,” the Gryphon remarked; “because they 
lessen from day to day.”  
“Then the eleventh day must have been a holiday?” 
“Of course it was,” said the Mock Turtle. 
“And how did you manage on the twelfth?” 

(Från Alice i Underlandet, Lewis Caroll, 1993, p.55) 
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3.1 Makten över skolans tid – ett 
läroplansteoretiskt problem 

“Understandings of the making of curriculum  
should help provide cognitive maps of  

the antecedent purposes and structures which  
precede and locate contemporary practice“  

(Goodson, 1995, p. 16) 

Inledning
Del 3 avser bidra till en vidare belysning av de socio-kulturella och socio-
politiska villkor inom vilka samtida reformdiskurser måste förstås (jfr tidigare 
metodologiska diskussion om kopplingar mellan den sociala och den diskursiva 
praktiken). I det inledande kapitlet (3.1) kommer framväxten av den statliga 
styrningen av skolan att tematiseras. Syftet är att mot avhandlingens forsknings-
frågor belysa på vilka sätt staten börjar styra, organisera och reglera tiden i sko-
lan och hur denna typ av styrningsmodalitet som tiden kan sägas utgöra kommer 
till uttryck i den obligatoriska skolans styrningsdiskurser. Det är emellertid inte 
någon källhistorisk redogörelse för årtal och händelser systematiskt ordnade på 
en kronologisk tidslinje – ”the acts and facts” för använda Goodsons uttryck 
(1995). Syftet är att förstå samtida pågående reformer bättre genom att studera på 
vilka sätt de bildar kontinuiteter eller diskontinuiteter med tidigare – vad som 
också kommit att benämnas ”samtidens historia” (Popkewitz et al, 2001). I en-
lighet med det kritiskt tolkande reformperspektiv som redogjordes för i föregå-
ende kapitel kan ett sådant studium av skolans reformer tjäna en viktig uppgift i 
att pröva en allmänt etablerad konsensusförståelse av folkskolans utveckling. 
Denna konsensusförståelse av folskolans utveckling tar fasta på den demokrati-
sering och modernisering som den inneburit. Det finns emellertid skäl för att 
också uppmärksamma och rikta en kritisk misstanke mot de målkonflikter, makt-
förhållanden och nya former av kontroll av befolkningen som den moderna obli-
gatoriska skolan innebär50. Inte minst kommer jag att argumentera för att en så-
dan tolkning och historisk referensram är viktig för att förstå de mer djupgående 
förändringar som samtida skolreformer är ett uttryck för (behandlas i kap 3.5). 

Med ’tidspolitik’, som här står i fokus51, avses den sociala kampen om tid 
(och rum) och hur denna är förankrad i sociala maktsystem som bestämmer 
––––––––– 
50 Jfr här t.ex. läroplansteoretikern Ivor Goodsons position: ”The struggle over the definition of cur-

riculum is a matter of social and political priorities as well as intellectual discourse. The history of 
past curriculum conflicts needs therefore to be recovered (Goodson, 1995, p. 23). 

51 Jag definierar detta begrepp och denna typ av ansats i studiet av samhälle och tid i enlighet med 
den amerikanske antropologen Henry Rutz: “A politics of time is concerned with the appropriation 
of the time of others, the institutionalization of a dominant time, and the legitimation of power by 
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och definierar platser och tider för vissa verksamheter och aktiviteter52. En 
central frågeställning som jag avser behandla i det inledande kapitlet är hur den 
statliga tidspolitiken växer fram med masskolan under andra halvan av 1800-
talet. Denna statliga tidspolitik har multipla referenser till de samhällsföränd-
ringar som präglar det svenska samhället vid mitten av 1800-talet. Inte minst 
kom nationen och nationalstaten att bli viktig i mobiliseringen av support och 
legitimitet för en gemensam obligatorisk skola. Detta förutsätter, kommer jag 
längre fram att argumentera för, en gemensam tid att styra med. Framväxten av 
en statlig tidspolitik över skolan måste förstås till de referenser av framtidens 
medborgare som reformdiskurserna var centrerade kring. Ekengen skriver: ”Den 
moderna staten tog kommandot över tiden. Framtiden likställdes med framsteg. 
1800-talets nationalstat monopoliserade både nationens historia och dess stegvisa 
marsch mot allt högre utvecklingsnivåer” (Ekengren, 2002, s. 25). Folkskolans 
reformdiskurser kan på detta sätt förstås innefatta en viss koordinering av indivi-
der och skolaktiviteter, tider och platser som kunde vinna gehör genom narrati-
ver om modernisering och ”den stegvisa marschen mot allt högre utvecklingsni-
våer” (a a). Reformdiskurserna kring folkskolan kan förstås rymma en viss cent-
ralt statlig tidsstyrning, en standardisering av skolans tidsorganisering och en 
viss tidsdisciplinering av de uppväxande medborgarna.  

Skolans tidsorganisering och tidsdiscipliering har naturligtvis en längre historik 
än folksskoleetableringen och den obligatoriska skolan53. Här är jag emellertid 
mer intresserad av att studera hur den statliga tidsstyrningen tar form i massko-
lans styrningsdiskurser54. I enlighet med det kritiskt tolkande perspektiv som an-
lagts kommer sociala, politiska och kulturella spänningsförhållanden att temati-
seras i analysen snarare än utbildningssystemet ’som sådant’. Det kritiskt tolkan-
de perspektivet på reformdiskurser betraktar dessa som sociala praktiker med 

                                                                                                                               
means of the control of time. And above all, a politics of time is focused on the struggle for control 
and forms of resistance or acquiescence. The process of appropriation refers equally to seizures of 
embodied time, to symbolic manipulations of how time is apprehended or represented, and to direct 
control of the technologies of time. Appropriations of time must be institutionalized to be enduring. 
The routinization of control involves the “normalizing” of one kind of time as dominant over oth-
ers, including mechanisms for its reproduction. Finally, a politics of time must be concerned to 
show not only how one or another of the multiplicity of times and its appropriate technology 
achieves dominance and is routinized, but it must also be concerned to show how an original ap-
propriation and subsequent institutionalization come to be legitimate” (Rutz, 1992, p. 7). 

52 Jfr här t.ex. hur sociologen Oscar Negt definierar makt i termer av tid och rum: ”Makten ligger i 
mikroorganiseringen av rum och tid....Man kan definiera makten så att den alltid är i stånd att före-
skriva de regler, efter vilka människor är tvungna att dela upp sin tid och bege sig till vissa platser” 
(Negt, 1987, s. 20). 

53 Differentieringen av läroplan och timplan görs med upplysningsmoderniteten. Under 1500- och 
1600- talen användes termen curriculum (läroplan) för att ange såväl innehåll som tidsföljd och 
tidsordning för det som kommer tillbaka varje år (Lundgren & Lindensjö, 2000).  

54 Det är emellertid viktigt att ha klart för sig ursprunget och den långa historiska utvecklingen av 
temporal reglering i samhällets institutioner, som Zerubavel påpekar: “However it is in the medie-
val Benedictine monasteries that we find what probably constituted the original model for all mod-
ern Western schedules….. – “table of hours”, the horarium – it is here…we ought to look for the 
genesis and source of diffusion of the particular type of temporal regularity that is so characteristic 
of modern life, as well as of the most fundamental sociocultural insititutions in the modern west” 
(Zerubavel, 1981, p. 32). 
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delvis motstridiga imperativ, vilket ställer funktionalistiska antaganden om steg-
visa uppnåenden av kollektiva mål i problematisk dager (Meyer, Ramirez & So-
ysal, 1992). Det är en vanlig föreställning t.ex. inom de funktionalistiska klassre-
produktionsteorierna att betrakta skolsystemets framväxt som en konsekvens av 
industraliseringen, eller att de i alla fall förutsatte varandra. Här ställs ofta eko-
nomi och utbildning i fokus och social kontroll förutsätts vara drivkraften bakom 
en gemensam obligatorisk skola. Det finns emellertid fler faktorer i framväxten 
som bör räknas in. Masskolorna var inte enbart instrument för kvalificeringen av 
arbetare, utan lika mycket skolning av medborgare i nationalstaterna. Masskolan 
som samhällsfenomen måste även ses i förhållande till de statsformationer vi nu 
har (se t.ex. Ramirez & Boli, 1987).  

Historiska studier på skolans tidsförhållanden har varit ett i liten utsträckning ut-
forskat pedagogiskt forskningsområde (Dahlöf, 1992). Detta torde ha förklaring-
ar i den tidsuppfattning som varit dominerande i den vetenskapliga pedagogikdi-
sciplinen där systemperspektiv på tidsallokering baserad på en objektiv och 
kvantitativ tid dominerat. En sådan tidsuppfattning präglad av den naturveten-
skapliga positivismen uppmärksammar inte tiden som fenomen, utan använder 
tiden endast som a priori förhållande. Taylor karaktäriserar denna objektiva tid 
som en spatialisering av tiden: 

”The objectified view of the world that the disengaged reason produces 
involves a spatialization of time. Time is seen as a series of discrete mo-
ments, states of the universe at an instant, between which certain causal 
chains can be traced – the “homogenous empty time” of Benjamin. The 
ideal understanding of this world of time-space, as conceived by late 
nineteenth century scientism, is unhooked from any time-perspective” 
(Taylor, 1989, p. 463) 

Taylor menar utifrån sin hermeneutiska tolkningsposition att denna homogena 
tomma tid som 1800-talets scientism var präglad av skapade föreställningar om 
en given tidsindelning som kunde blottläggas med hjälp av naturvetenskapen. 
Denna ”klocktid” har ej förmått innefatta kvalitativa, meningsbärande perspektiv 
på tiden. Den utvecklingslogik med vilken officiella reformdiskurser beskriver 
skolsystems framväxt - en rationellt planerad framstegshistoria - tycks i hög grad 
vara ett utslag för en sådan tidsuppfattning. Den enhetliga, kumulativa historie-
skrivningen gömmer ofta emellertid en mer komplex mångfald historiska influ-
enser. Framför allt kan man se masskolans framväxt som en kamp om barnens 
tid (Sjöberg, 2002). Sjöberg menar att en fruktbar förklaringsmodell till folksko-
lans tröga framväxt är, att det var två skilda tidskulturer som präglade jordbruket 
resp. skolan som samhälleliga institutioner. ”Skolans modernistiska och rationel-
la tidskultur utmanade på detta sätt jordbrukets mer traditionspräglade och biolo-
giskt styrda tidskultur” (a a, 2002, s. 40). Här kommer utgångspunkten vara den 
att det existerar olika tider givet olika kulturella konfigurationer och att dessa är 
inflätade i samhälleliga maktmönster (Rutz, 1992; Ricoeur, 1985, Lundmark, 
1993). 
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En sådan kamp om tiden handlade om olika tidskulturer och tidsuppfattningar, 
men också t.ex. om (i) hur länge barnen skulle gå i skolan (varaktighet). (ii) Vem 
som skulle bestämma om skoldagens längd och om barnen måste komma varje 
dag till skolan (regelbundenhet och frekvens). (iii) Hur lång tid som skulle ägnas 
åt de olika ämnena (uniformitet). De socio-temporala mönster som institutionali-
seras i skolan kan ses som förlängningar av hur dessa frågor införlivas i skolan. 
Varje samhällsinstitution kan sägas ge vissa svar på följande frågor: Vilken ord-
ningsföljd (sequential structure) och varför? Hur länge varar det (duration) och 
varför? När inträffar det (temporal location) och varför? Hur ofta inträffar det 
(rate of recurrence) och varför? (Westlund, 1996, s. 16). Dessa mönster upprätt-
håller en temporal ordning i samhället och dess institutioner som är ’tyst’, men i 
hög grad styrande. 

Denna kamp om tiden eller tidspolitik växer fram dels genom den horisontella 
differentiering som äger rum under 1800-talet. Samhället blir mer differentierat 
och komplext: vi deltar på fler samhällsarenor. Det ställer krav på andra villkor 
för synkronisering och koordinering av de olika aktiviteterna och rollerna. Dels 
beror framväxten av en tidspolitik också på den vertikala differentieringen som 
äger rum med den ökade industraliseringen och den sociala skiktningen. Ökade 
inslag av tidsreglering blir ett medel för vissa sociala strata för social kontroll 
(Boli, 1989). Sandin (1992) menar emellertid att varken renodlade konsensus 
(som i regel tar fasta på den horisontella skiktningen) eller konfliktperspektiv 
(som på motsvarande sätt är primärt upptagen med den vertikala skiktningen) är 
tillfredsställande i analysen av folkskolans framväxt, utan att både kulturella 
kontinuiteter och spänningsförhållanden mellan olika sociala grupper i samhället 
måste beaktas. Det kritiskt tolkande reformperspektiv som här anlagts studerar 
institutionella transformeringar där olika samhällsförändringar spelar in, och ef-
tersträvar att inte reducera förklaringsmodellen på konfliktteoretiskt manér till 
eliters kamp om social kontroll eller på konsensusteoretiskt manér att ordna hän-
delser och reformer på en entydig utvecklings- och framstegslinje.  

Syftet med de efterföljande kapitlen är att bidra med en vidare socio-historisk 
och socio-politisk kontext där sociala, kulturella och politiska villkor för refor-
mers diskursformering lyfts fram. Problematiken är emellertid mångfasetterad 
och jag har här valt att begränsa mig till att relatera till de tre olika processer 
Rutz (1992) menar är centrala för studiet av tid som styrningsmodalitet: den dis-
kursiva tidsappropieringen, institutionaliseringen av en dominant tid och legiti-
meringen av denna tid. Det historiskt-institutionella perspektiv med fokus på dis-
kursiva förändringar som jag tidigare redogjort för innebär att uppmärksamheten 
inte i första hand riktas på enskilda reformbeslut och deras resultat, utan på: 
”icke eller bara delvis förutsedda, komplexa, i tiden utdragna effekter som i sin 
tur antas forma framtida verklighetsuppfattningar, preferenser och beteenden hos 
olika aktörer” (Premfors, 1999, s. 11). Jag kommer att göra tre olika tematise-
ringar där dessa diskursiva förändringar sökes tydliggöras med start i folkskolan, 
via enhetsskolan för att slutligen behandla grundskolan.  
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3.2 Tid, kunskap och makt – folkskolans 
reformer
De moderna skolreformerna, där dessa kan sägas vara en bred samhällsangelä-
genhet, växte fram först under 1800-talet. En skola för folket blir egentligen inte 
en nationell statsangelägenhet i Sverige förrän vid folkskolans tillblivelse 1842 
(Ödman, 1995). Skolreformerna kan sägas först under 1800-talet få den moderna 
konnotationen av utveckling vi idag ger åt begreppet. Den bakomliggande tanke-
figur om reformer som utveckling var förbunden med de utvecklings- och evolu-
tionsteorier som växer fram inom de naturvetenskapliga/biologiska vetenskaper-
na, inte minst darwinismen och positivismen (Lundgren, 1983). Tankefiguren, 
underbyggd av den sociala, psykologiska, biologiska etc. vetenskapens kausali-
tetslagar, var en del av upplysningens framstegsoptimism. Tankefiguren kom att 
bli ett grundfundament för de många och genomgripande skolreformer som äger 
rum under 1800-talet. 

Skolans reformer sattes högt på den allmänna politiska agendan, inte bara för att 
förbättra utbildningen, utan också samhället. Tilltron till skolreformerna som 
medel för att förändra samhället har sedan det moderna svenska skolsystemets 
framväxt under 1800-talet varit massivt, både bland, allmänhet och politiker 
(även om dess riktning varit mycket debatterat). De reformdiskurser som kommit 
att historiskt ta form i svensk utbildningshistoria har inte sällan präglats av stora 
utopier. Skola och utbildning har blivit ett lockande universalmedel för alla slags 
samhälleliga problem. På så sätt kan de också sägas ha använts som potemkinku-
lisser för mer svårhanterliga samhälleliga problem och för mer kostsamma, kom-
plicerade och politiskt kontroversiella samhälleliga reformer. 

Den svenska moderna staten och det moderna skolsystemet kom att få sina mer 
utvecklade former under 1800-talet. Inte minst bidrog befolkningsökningen från 
2,3 milj, år 1800 till 5,1 milj, år 1900 (Richardsson, 1999) till att sätta tryck på 
en mer omfattande administration kring de samhälleliga angelägenheter som det 
nya industrialiserade, urbaniserade och moderniserade samhället krävde. Det är i 
mitten på 1800-talet som utbildningssystemet framför allt expanderar och orga-
niseras. Statliga kommissioner tillsätts, nya skolformer växer fram, en central na-
tionell läroplan tar form etc. Det är den moderna skolans egentliga ’take off’ 
(Florin & Johansson, 1993). Den kom emellertid att ha en lång startsträcka. Vid 
1860- och 70-talen är fortfarande statens roll tämligen passiv och dess kontroll 
över innehåll, form och funktion relativt begränsad. Vad gäller folkskolan ombe-
sörjde staten endast lärarutbildningen. Det administrativa och ekonomiska ansva-
ret låg på kyrkoförsamlingen som hade skyldighet att bygga skolhus och avlöna 
lärare (Florin, 1987). Detta innebar att skolväsendet fortfarande vid denna tid be-
stod av en mångfald disparata enheter utan inbördes relationer och nationellt ge-
mensam koordinering eller synkronisering. 

Den ’systemisering’, från ett disparat skolväsende till enhetligt skolsystem som 
sedan äger rum måste förstås, inte bara utifrån tongivande reformatorer som 



122 

Sven Rosenberg, Torsten Rudenschöld, C A Agardh eller Carl Jonas Love Alm-
qvist, utan utifrån de samhällsförändringar som griper in i skolans värld. Utan att 
fastna i problemen kring datering och periodisering kan vi tala en om en särskild 
accentuering av moderniteten under 1800-talet. Den kom att samspela med inte 
minst industrialiseringen, demografiska förändringar (mängden och fördelningen 
av befolkningen), kommersialiseringen (som differentierad och specialiserad 
produktion) och institutionaliseringen av politiska funktioner. I korsdraget av 
dessa samhällsförändringar kom vissa motstridiga och konfliktladdade uppdrag 
att byggas in i det moderna skolsystemet. Lundgren (1983) menar att ett centralt 
dilemma kom att ligga i dess ömsesidiga, men ändå autonoma förhållande till 
samhället: 

”State-organized education had, on one hand to adjust to production and 
the division of labour and, on the other hand, to create equal opportunities 
independent of the very same society. In other words the dilemma lies 
within an educational system, that is supposed to reproduce the basic 
structure of society and thereby reflects the social structure of that soci-
ety, and at the same time is supposed to be independent of that society” 
(Lundgren, 1983, p. 196). 

Detta spänningsförhållande kom att bli ett underliggande element i folkskolans 
reformdiskurser. Fastän de första svenska systembyggarna på skolans område 
gör entré i samband med nederlaget i ryska kriget 1809 (Florin & Johansson, 
1993) som del av det liberala nations- och statsbygget är det under andra hälften 
av 1800-talet som en nationell reformdiskurs växer fram i den svenska offentlig-
heten. Denna präglades i hög grad av modernitetens upplysningsideal om fram-
steg, utveckling och upplysning som förnuftets frukter. Medan 1700-talet domi-
nerades av den brittiska empiricismen och Lockes förnuftsfilosofi kom Kant att 
påverka 1800-talet i en idealistisk riktning (hit kan också Hegel och Marx räk-
nas). I skolreformerna under 1800-talet kom denna idébas att tjäna som grund för 
en ny nationalism och patriotism i många europeiska länder. Idealismen och ro-
mantiken kom att bilda starka idéströmningar i reaktion mot det borgerliga och 
nyttiga. Dessa rörelser kunde väl fasa in i den övergripande politiska filosofin, 
liberalismen, som kom att dominera från mitten av 1800-talet, då den på allvar 
gör intåg på den svenska närings-, och socialpolitiska scenen. Inom denna blev 
socialismen och konservatismen huvudkontrahenter under den senare delen av 
1800-talet. Efterhand är det emellertid en form av socialliberalism som vid 1900-
talets början väver samman tanketrådar från socialismen och liberalismen som 
dominerar. Revolutionsidéerna i kampen om makten mildras och inom den 
svenska socialdemokratin blev den s.k. revisionismen eller reformismen styran-
de. Samhällets transformering skulle äga rum i en långsiktig praktisk reform-
verksamhet, som väl kunna rymma liberalismens grundsatser om allmän röst-, 
yttrande- och församlingsfrihet (även om detta inte sågs tillräckligt) och inte ge-
nom revolution. De statliga läroplanerna sågs som en mycket viktig del i denna 
reformering och samhälleliga utjämning, dels genom att sätta normer och dels 
möjliggöra en statlig kontroll. Dessa två funktioner kom att vid denna tid insti-
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tutionaliseras och kan alltjämt förstås som de viktigaste läroplansfunktioner-
na, som Taylor et al (1997) påpekar: 

”Public policies in education thus had two main functions: to provide an 
account of those cultural norms which were considered by the state as de-
sirable in education; and to institute a mechanism of accountability 
against which student and teacher performance could be measured. These 
remain two of the most important functions of educational policies” (Tay-
lor et al, a a, p. 2-3) 

Tidsmässig kontroll blev central för staten för att involvera medborgarna i det 
politiska, sociala och ekonomiska projekt som nationalstaten innebar. Det är inte 
ovanligt att folkskolan ses som en konsekvens av industrialiseringens genom-
brott, men det finns andra samhällsförändringar som också spelar in. För våra 
problemställningar här förtjänar särskilt fyra aspekter lyftas fram55. För det för-
sta är masskolans framväxt nära förbunden med framväxten av de moderna na-
tionalstaterna och dess tre huvudfundament: territorialstaten, nationen och natio-
nell ekonomi (Habermas, 2000). Den statliga masskolan kan ses som en svarsre-
aktion på den alltmer intensifierade sociala oron kring problemen med fattigdom, 
den nya sociala rörligheten (urbaniseringen) och kriminaliteten som präglade 
början av 1800-talet. Folkskolan skulle så åstadkomma en politisk stabilitet och 
kontinuitet, lydighet och lagmoral som nationella medborgare och produktiva ar-
betare i den framväxande kapitalistiska ekonomin. Med det nationella enhetlig-
görandet av skolan följde omfattande byråkratiseringsprocesser som inte minst 
innebar en standardisering av skolans tid.  

För det andra kom naturligtvis industrialiseringen att spela en viktig roll. Den 
svenska befolkningen som till övervägande del var bönder kom att pressas in i en 
ny yrkesstruktur, i vilken inte minst en ny stor tjänstemannaklass tar form. I det 
agrara bondesamhället var fostran integrerad med produktionen. Barnen deltog 
redan som små i de dagliga sysslorna på gården och lärde sig de nödvändiga 
kunskaper och färdigheter som produktionen krävde. Produktion och reproduk-
tion var på detta sätt intimt sammankopplade (Lundgren, 1983). Med industriali-
seringen och den ökade arbetsdelningen kom produktion/reproduktion att separe-
ras alltmer. Arbetstid kontra arbetsfri tid kom att separeras och likaså arbetsplats 
och hem. Vad gäller den tidsuppfattning och tidspolitik som kom att föras i folk-
skolereformerna bar de under de största delarna av 1800-talet fortfarande den 
agrara tidsuppfattningen. Det är först med normalplanen 1878 som vi kan börja 
se spåren av en borgerlig tid med Nyttan i centrum anpassad till industrialise-
ringen. Här kommer effektivitet i utbildningssystemet och principer om tidsra-
tionalisering från industrin att inkorporeras i skolan.

––––––––– 
55 Den statliga interventionen i skolan har en komplex historik. För de problemställningar som här 

står i fokus utgör de fyra redovisade aspekterna de mest centrala. 
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För det tredje var de tongivande idéströmningarna kring liberalismen viktiga in-
citament för en skola för folket. Dessa kom att förstärkas också med den franska 
(frihet-jämlikhet-broderskap) och amerikanska revolutionen. Här lanserades på 
bred front idéerna att vi alla föds lika och därmed ska ha samma chans till ut-
bildning, vilket alltså kom att verka i riktning mot en standardisering av skolsy-
stemet. Samhällsnytta kom också att bli ett viktigt styrningskriterium (inte minst 
genom liberalismen och utilitarismen som inflytelserika idébildningar inom 
statsförvaltningen vid denna tid) och krav kom att resas på att skolans tid skulle 
vara nyttig. För det fjärde kom demografiska förändringar och befolkningstill-
växt att sätta tryck på en skola som kunde husera barnen då föräldrarna arbetade i 
industrin. Framförallt på landsbygden, men också den begynnande inflyttningen 
till städerna med nya och andra krav på arbetarna, gjorde att folkskolefrågan ak-
tualiserades. Den statliga tidspolitiken över skolan kom så att formeras med krav 
på skoltid som svarar mot industriernas arbetstider.

Statlig tidspolitik och policyformering för folkskolan 
Folkskolans framväxt kan ses som en viktig del i den moderna masskolans till-
komst. Det är först med denna som den stora massan av rikets barn blir inlem-
mad i samhällets mer systematiska utbildningsformer och där den selekterande 
skolgången börjar brytas upp (Ödman, 1995; Richardsson, 1992). Folkskolestad-
gan, 1842, måste, även om dess genomslag hade en fördröjd verkan, anses vara 
en milstolpe i såväl svensk skolhistoria som den allmänna historieskrivningen 
(Sandin, 1992). Med de olika skolordningar som tillkommer i början av 1800-
talet skapas de första policydokumenten för den obligatoriska skolan. Här börjar 
en central tidsstyrning och tidsreglering ta form. Den tidspolitik som formeras i 
folkskolans reformdiskurser bedrivs inte minst mellan nationalstaten, kyrkan och 
föräldrar/lokalsamhälle.  

Ämnen med anknytning till kyrkan (Latin, Hebreiska och Grekiska) hade en re-
lativt stark ställning under första halvan av 1800-talet, även om nya ämnen gör 
entré under denna tid. Skolordningen 1807 präglades av de skolkonservativa 
krafter som höll stånd emot moderniteten (Ödman, 1995). De klassiska språken 
levde kvar genom inte minst nyromanticismens kultursyn. Intresset för naturve-
tenskaperna hade börjat svalna, men även latinets nyttighetsvärde började ifråga-
sättas på olika håll. Skolordningen innebar en nyhet med införandet av moderna 
språk, tyska och franska men också gymnastik. Moderna språk hade dock svårt 
att hävda sig mot latinet och grekiskan. 1820 kom nästa skolordning som innebar 
förstärkning av de klassiska språken; latinet, hebreiskan, grekiskan. Latinet skul-
le t.ex. i trivialskolans första klass läsas 11 veckotimmar. Apologistskolan fick 
en egen och från lärdomsskolan skild organisation. En lägre apologistskola (4 år) 
samt en högre (6 år) inrättades. Hebreiska blev ett obligatoriskt ämne i trivialsko-
lans sista klass.  

Under första halvan av 1800-talet är det svårt att tala om en skola för hela folket. 
Mellan 1830 och 1850 verkar det, av den statistik som finns att tillgå, inte vara 
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någon drastisk ökning av antalet barn i skolan. Siljeström & Rickert genomförde 
en utredning 1852 där de konstaterar: 

”Af alla barn i åldern mellan 7 och 14 år endast omkring 50 procent –
snarare mindre än mer - äro inskrifne i skolerne; och att, om man äfven 
beräknar medeltaletnärvarande till 5/6 af de inskrifnes antal;endast om-
kring 40 proc. Af barnen i ofvannämnde ålder verkligen varje dag gå i 
skola (1855, s. 12 citerat i: Sundin, 1992, s. 90). 

Sundin kommenterar i sin artikel att det mest intressanta inte är att bara hälften 
av barnen gick i skolan, utan att de gjorde det utan någon skolplikt. I hög grad 
handlade skolan om att hålla barnen borta från industrierna och istället sysselsät-
ta dem med skoluppgifter. Inte heller ställdes särskilda krav från arbetsmarkna-
dens sida på skolans uppgifter och innehåll. Före 1842 fanns i ungefär hälften av 
församlingarna i Sverige fasta folkskolor för allmogens barn. I städerna hade 
man inrättat skolor för fattigmansbarn och på landsbygden fanns vid sidan om de 
fasta folkskolorna också ambulatoriska skolor.  

Med 1842 års folkskolestadga infördes skolplikt, men inte någon längd på 
skoltiden. Här föreskrevs endast att skoltiden skulle börja senast i slutet av det 
nionde levnadsåret och avslutas i samband med konfirmationen. Det blev delege-
rat till de lokala skoldistrikten att bestämma mer detaljerade föreskrifter. Efter-
som folkskolestadgan, 1842, var en kompromiss så föll lärarutbildningen på sta-
tens bord medan skoldistrikten skulle vara identiska med församlingen, med kyr-
koherden som ordförande i skolstyrelsen. Lärarseminarierna förlades till stifts-
städerna och underordnades domkapitlen. Resultatet blev att kyrkan även fort-
sättningsvis kom att vara en betydande aktör. Stadgan föreskrev obligatorisk 
skolgång d.v.s. skolplikt. Vidare föreskrev stadgan att det i varje stadsförsamling 
och socken skulle finnas minst en stationär skola med en seminarieutbildad lära-
re. Det tog emellertid lång tid innan folkskoletanken slog igenom. I början av 
1800-talet utgick inga statsbidrag till skolan utan det var varje enskild socken el-
ler kommuns ansvar att följa folkskolestadgan på egna medel (jfr de statligt fi-
nansierade läroverken). Detta kom dock att ändras och från mitten av 1800-talet 
utgick det vissa ekonomiska resurser som kom att bli större ju längre seklet fram-
skred. För att råda bot på dessa missförhållanden så inrättades det under 1860-
talet en statlig inspektion med kringresande inspektörer. Initiativtagare till denna 
reform var Torsten Rudenschöld. Han gav 1856 ut Svenska folkskolans ordnande 
där han förordade inrättandet av småskolor:

”Af de timmar, som vederbörande skolstyrelser kunna finna för godt att 
hvar för sin socken bestämma till läsetid i småskolorna, bör naturligtvis 
första stunden dagligen ägnas till Bön, efter förutgånget upprop jemte 
snygghetsmönstring; och för öfrigt bör lämplig del af tiden egnas åt hvar-
je af skolans naturliga öfningsföremål: 
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a. hörande af hemläxornafrån föregående skoldag 
b. nybörjanes stafning och renläsning 
c. skriftning 
d. hufvudräkning 
e. de försikomnas välläsning 
f. de sistnämdes räkning på tafla 

Det bero på olika omständigheters föranledande, att antingen genomlöpa 
alla dessa läroämne hvarje skoldag, eller att åt ett i sänder af de tvenne 
sista /e och f) egna en längre stund hvarannan dag. Af ofvan uppräknade 
ämnen får icke mer än ett i sänder företagas. Sammanhållningen af lära-
rens uppmärksamhet på blott ett läroämne i sender utgör ett oeftergifligt 
vilkor för att undervisningen ska få klarhet och kraft. Att af ämnena före-
drages eller förehafves blott ett i sender utgör dock enda medlet att kunna 
sammanhålla hela skolan under lärarens egen direkta eller oförmedlade 
behandling” (Ur Svenska folkskolans praktiska ordnande, 1856, s. 26-27, 
I: Hellblom Sjögren, 1992, s. 23-24). 

I citatet från Rudenschöld ser vi embryot till en centralt reglerad tid för folksko-
lan. Här anger han såväl hur tiden ska fördelas under skolveckan, även om han 
lämnar öppningar för varje skola att besluta vad som kan anses som ”lämplig 
del” av de olika ämnena, som skoldagens temporala organisering. Denna kan 
man dock förmoda utgjorde en del av de självklara sociala konventionerna och 
uppfattades inte som något nytt centralt påbud. Minipensum var skriv-
ning/läsning, de fyra räknesätten, innantilläsning av latinsk och svensk skrift i re-
ligion/bibelkunskap ”till den grad som erfordras för att kunna hos presterskapet 
börja den egentliga nattvardsläsningen og kirkesang” (Sandin, 1992, s. 88). Med 
folkskolereformen var det viktiga således fortfarande vad barnen lärde sig (i 
form av ett minipensum) och inte när eller vilken ordning etc. 

En av de verkligt centrala frågorna i mitten av 1800-talet var förhållandet mellan 
statens och hemmets undervisning. Av de 3 miljoner invånarna i Sverige bodde 
fortfarande mer än 90 % på landsbygden (Richardsson, 1992) och det fanns 
många kritiska röster bland bönderna kring de långa skolvägarna och den ökade 
arbetsbelastningen för föräldrarna då barnen skulle vistas alltmer tid i skolan. 
Med 1878 års stadga stärker staten sin kontroll och sin roll som huvudman för 
undervisningen. Skolsystemet kommer att på allvar centraliseras vid 1877 års 
folkskoleinspektörsmöte, då en kommitté tillsattes för att utarbeta en normalplan. 
I denna föreskrevs att: 
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- varje skola skulle utarbeta en läroplan och en läsordning efter skolans sär-
skilda krav 

- att flyttning skulle medgivas de elever som nöjaktigt genomgått föregående 
års läskurs 

- att elever i varje årskurs skulle så långt detta var möjligt sammanhållas i ett 
läxlag.
(Lundgren, 1983, s. 67) 

Genom normalplanerna 1872 och 1889 organiserades den sexåriga folkskolan i 
årskurser. Här börjar en statlig kontroll av skolans tid att formeras, dels genom 
årskurser (åldersdifferentiering) och läsordning (regelbundenhet, kontinuitet). 
Här kom på detta sätt folkskolereformerna att inordnas i en ny tidspolitik, där 
skolan centralt styrs in i årskurser och läsordning på veckobaserat schema. Av-
sikten var framför allt att genom denna form av temporal kontroll över skolan 
minska antalet avhopp från folkskolan. Vid denna tid fullföljde knappt 1/3 av 
barnen de fyra åren i folkskolan (Lundgren, 1983) och en ökad kontroll över 
skoltiden och undervisningstiden blev en central fråga. J. Mankell gör vid ett 
riksdagsmöte, 1872, sig till tolk för en centraliserad tidsstyrning där han menar 
att folkskolan var i behov av en större enhetlighet. Därför behövdes undervis-
ningstiden regleras och fördelas i enlighet med centrala direktiv. Han menade vi-
dare att ett sådant direktiv skulle ange tid i varje ämne och klass och sätta tids-
mässiga villkor för övergång till högre årskurs. Hans motion kom emellertid att 
avslås, men den nya tidspolitik som introduceras vid 1870-talet kom att följa 
med under en lång tid i den svenska skolans reformdiskurs. En standardiserad tid 
kom att bli en del av det nationalstatliga projektet som Ekengren påpekar: 

”Känslan av samhörighet i den förställda gemenskapen ’nationen’ byggde 
inte på att nationsmedborgarna kände varandra personligen utan på över-
tygelsen att de förhöll sig till en gemensam ’klocka” (Ekengren, 2002, s 
28). 

Ett nationellt skolsystem tar form: Standardisering av tiden 
Som vi sett ovan byggdes det nationella skolsystemet upp under 40 år, med start 
i folkskolestadgan 1842, normalplanen 1878 och den nya folkskolestadgan 1882. 
Det är med normalplanen, 1878 som den centrala kontrollen av skolan börjar att 
ta form, inte minst genom de statliga skolinspektionerna56. Det börjar då också 

––––––––– 
56 Folkskoleinspektörerna kom att bli en inflytelserik ’policyelit’. Genom dessa fick staten ett effek-
tivt instrument för att effektivt reglera och kontrollera kvaliteten i undervisning och skolverksamhet. 
Genom att statsbidraget kopplades till dessa inspektioner kunde ekonomiska resurser strypas om t.ex. 
lärarna saknade utbildning, lokalerna var undermåliga eller om skolklasserna var alltför stora (de 
kunde ibland överstiga 100 elever/lärare) (Richardson, 1999). Det statliga uppdraget innebar också en 
något större status för inspektörerna. Oftast var det en bisyssla bredvid tjänsten som kyrkoherde eller 
seminarielärare. Det var först 1914 som det blev en heltidssyssla (Sandström, 1995). Folkskolein-
spektörerna kommer i hög grad att verka utifrån en ny borgerlig klocktid, där tidens effektivisering 
och standardisering blir ”nya” måttstockar för att reformera skolan. 
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växa fram en administration kring skolan som reglerar, samordnar och kontrolle-
rar verksamheten. Åsikterna om folkskolan var emellertid långt ifrån eniga. En 
liberal falang argumenterade för ”statens ansvar att sörja för en medborgerlig 
uppfostran av alla samhällsmedlemmar” medan den konservativa falangen häv-
dade att ”statens engagemang gällde enbart religionsundervisningen, allt annat 
var föräldrarnas ansvar” (Richardsson, 1992, s. 42). Spänningen mellan skolan 
som privat och som offentlig angelägenhet var lika påtaglig då som nu.  

Det kan dock sägas vara en ny pedagogik som växer fram under 1800-talet, straff 
ges egentligen bara i undantagsfall. Istället lades stor vikt vid beröm och priser 
till dem som var flitigast. Elever kunde också få ta lärarens plats om de visat sig 
”äga läshuvud”. Eftersom folkskolan hade starka band till kyrkan så kom kris-
tendomsämnet att vara av central betydelse, men det undervisades också i läs-
ning, skrivning och räkning. Länge var dock läseboken identisk med Luthers ka-
tekes. Denna kom emellertid under 1860-talet att ersättas av Folkskolans läsebok 
av Artur Hazelius, vilket innebar trendbrott mot enbart religiösa texter i under-
visningen. År 1919 upphör folkskolans katekesläsning. Det tudelade huvudman-
naskapet (kyrka och stat) för skolan innebar att det var svårt att samordna och 
skapa enhetliga regler och förordningar. Ideologiskt kan sägas att första hälften 
av 1800-talet präglades av kyrkans makt och andra hälften av statens. När det 
gäller de mer administrativa och organisatoriska förutsättningarna som ekonomi, 
lokaler och regler i fråga om undervisningstider så var det under lång tid stora 
lokala skillnader.

Olof Eneroths beskrivning av det svenska skolväsendet anno 1860 ger en fyllig 
bild av dess disparata element och hur argumenten för ett sammanhållande skol-
system fördes fram vid denna tid: 

”Sveriges undervisningsväsende, betraktadt i sin allmänna omfattning, är 
en osammanhängande blandning af gamla och nya systemer, utan att nå-
got organiskt lif råder imellan de gamla och de nya bildningarne .... å ena 
sidan universiteterna, å andra sidan folkskolan, och imellan desse begge 
den öfriga samlingen af skolinrättningar utan någon egentlig gemensam-
het i anda och hållning, grundsatser och ändamål. Yrkesskolor utan en 
tillfredsställande förberedelse derför i folkskolan; -folkskolan åter till sin 
uppgift ännu ej af det allmänna medvetandet bestämd, af somliga fattad 
såsom en skola endast för de s.k. arbetande klasserna och allmogens barn, 
under det att andra vilja hafva den att vara en första skola för hela folket; - 
elemantarskolan föremål för en allt oftare uttalad otillfredsställelse såsom 
en mångläsningsanstalt, hotande att genom en öfverdriven och temligen 
ofruktbar formalism samt ensidig minnesöfning tillintetgöra både fysiska 
och moraliska krafter i stället för att stärka och utveckla dem; - universite-
terna föremål för ett, om äfven i vissa fall mer eller mindre orättvist, dock 
alltmer omkringsiggripande missnöje såsom instituter för embetsexamina, 
hvilka man anser borde afläggas på annat håll, - såsom icke inrymmande 
våra dagars hela vetenskapliga lif, ......... - den ena institutionen helt och 
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hållet bekostad av staten, den andra, ehuru lika mycket eller mera berätti-
gad till ett fullständigt underhåll af det allmänna, dock ännu af staten en-
dast svagt understödd; - med få ord ett offentligt uppfostringssystem, som 
icke är något system, som saknar den enhet i grundtanke och grundplan, 
hvarförutan icke något system kan med kraft arbeta" (Ur Om Folkskolan i 
Sverige, 1860-talet, i: Hellblom Sjögren, 1992, s. 33). 

Slutet av 1800-talet präglas av ett reformarbete för att enhetliggöra skolsystemet 
i Eneroths anda och anpassa det till det ”nya moderna” samhället. Det var emel-
lertid svårt att få kommunerna till att ta ansvar för folkskoleutbildningen då folk-
skolans legitimitet på landsbygden ofta var svag. Många bönder menade att läs-
undervisning redan ordnats genom kyrkans försorg. De statliga folkskoleinspek-
törerna fann ofta skolsalarna halvtomma. Det parallellskolesystem som folksko-
lestadgan 1842 byggde på innebar i de större städerna att folkskolan blev definie-
rad som en skola för arbetarklassens barn (Hellblom Sjögren, 1992). Men från 
mitten av 1800-talet kom arbetarklassen att formera sig och etablera egna tradi-
tioner som så småningom kom att påverka de sociala relationerna i det svenska 
samhället. Det finns dock mycket forskning som pekar på att de lägre samhälls-
klasserna gjorde aktivt motstånd till denna nya typ av samhällssocialisering och 
brukade skolan efter sina egna premisser. Skolan var för underklassen endast en 
av flera möjligheter för att sysselsätta barnen (Sandin, 1992). Det är också därför 
en ny form av tillsyn av skolverksamheten etableras på 1880-talet.  

Folkskolestadgan innebar alltså undervisningsplikt men i realiteten knappast 
skolplikt. Hemundervisning var fortfarande mycket vanligt. Stadgan föreskrev i 
egentlig mening inte skolplikt, utan de kunskaper som förvärvades i folkskolan 
kunde också förvärvas i hemmet. Av ekonomiska skäl såg också kommunerna 
mellan fingrarna på dessa förpliktelser. Stadgan föreskrev inte heller skoltidens 
längd. Med 1860-talets statliga inspektioner kom kvalitetsaspekter att göras all-
männa, vilket bidrog till en utveckling och resursökning. Med den nya skolstad-
gan 1882 kom så den egentliga skolplikten. Under 1870-talet ökar statens anslag 
till folkundervisningen (Richardsson, 1999). Småskolan delades upp på 2 klasser 
och folkskolan på 4 klasser, där varje klass om möjligt skulle ha egen lärare. Vid 
slutet av 1860-talet hade ca 2/3 av samtliga barn besökt små- och folkskolan. Tio 
år senare hade siffran stigit till 83 % (Sjöstrand, 1965). Därtill ökade även un-
dervisningens kvalitet och tidsramar. 

Det var först omkring 1880 som folkundervisningen hade fasta konturer. Detta 
innebar att barnen skulle börja skolan senast det året de fyllt 7 år. Vidare fanns 
det en normalplan som bestämde lärokurser och fastställde en 6-årig skola (2 år i 
småskolan och 4 i folkskolan). Alla lärare skulle också vara seminarieutbildade. 
Folkskolan var en parallellskola till läroverket där de högre klasserna gick. Efter 
folkskolan fortsatte man till fortsättningsskola, yrkesskola eller lärlingsutbild-
ning. 1883 föreslog Fridtjuv Berg att det skulle införas en bottenskola istället för 
folkskola. Denna skola skulle vara för både över- och underklassen. De tre första 
åren skulle vara gemensamma varefter man fick söka till läroverket.  
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Sverige kom att i hög grad följa flera europeiska länders folkskolereformer (t.ex. 
Tyskland, England och Frankrike). Demokratiseringen av utbildningen var ett 
viktigt incitament för dessa reformsträvanden. I frihetens och jämlikhetens namn 
skulle utbildningen göras tillgänglig för alla i samhället. Men i dessa reformsträ-
vanden låg också en nationaliseringsambition; att socialisera en befolkning till en 
svensk identitet. Orsakerna till att folkskolereformen hade svårt att vinna gehör 
var många, dels var reformen kostsam för socknarna/kommunerna, dels var det 
också svårt att hitta lämpliga lokaler och lärare. På landsbygden var de geogra-
fiska avstånden stora och det var inte ovanligt att föräldrarna tyckte att barnen 
behövdes bättre hemma för att hjälpa till med försörjningen. I de övre samhälls-
skikten gjordes också en stark gränsdragning mellan folkskolan och de högre 
skolorna genom högre antagningskrav och starkare kontroll av dem som gick där 
(Sandin, 1992).  

Sammanfattningsvis har genomgången visat att det är rimligt att se folkskolere-
formerna som den moderna masskolans språngbräda och med den påbörjades 
också en ny form av tidspolitik att föras över skolan. Kyrkan, som i bondesam-
hället bidrog till temporal struktur i samhället (allmogetid), förlorar inflytande 
över skolväsendet. Istället är det en borgerlig, abstrakt tid som med industrialise-
ringen och moderniseringen möjliggör en ny politik om tiden. Frykman och Löf-
gren (1979) menar att tiden därmed lösgjordes ur kollektivet och privatiserades: 

”Förvisso predikade kyrkan om vikten att hushålla med livet, om timgla-
set som sakta rinner ut, men här gällde det främst en uppfattning av livets 
förgänglighet, människans litenhet och det väntande himmelriket. Den 
borgerliga uppfattningen av livsloppet blir en annan. Här blir budskapet: 
skynda dig att göra något av ditt liv, ta tillvara dina möjligheter, kalkyle-
ra, investera och expandera. I bondesamhället blir levnadsloppet till en 
kollektiv ålderstrappa med fast inrutade och förutsägbara trappsteg och 
åldrande, i den borgerliga kulturen blir livet till en individualiserad karri-
ärsstege” (Frykman & Löfgren, 1979, s. 35) 

Denna borgerliga klocktid tränger på allvar ut allmogetiden under slutet av 1800-
talet, menar Asplund (1983) vidare. Den temporala väv som allmogemänniskan och 
bondesamhället låg insvept i trängs undan av en standardiserad och individualiserad 
klocktid. Popkewitz (1991) menar att det är en ny form av diskursiv praktik som in-
stitutionaliseras i slutet på 1800-talet där undervisning och lärande blir mer speciali-
serad och segmenterad i olika ämnen, men också i olika progressionssteg: 

”The pedagogy of the late 19th century inscribed in the teachers and the child in 
newly institutionalized discourse practices. The discourse pratices about learning 
and teaching established a transformation of concepts about the descriptive of the 
individual. The circumscribed constraints were positioned as classifications of 
performance, segments of learning stages, and sets of regulation” (Popkewitz, 
1991, p. 62). 
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Tidskontroll och tidsdisciplinering i folkskolan
1800-talets skolsverige kom att påverkas av flera nya intressegrupper som ut-
övade ett stort inflytande. Dels gällde detta den framryckande medelklassen och 
nya jordägare utanför det gamla bondesamhället. Dels, och kanske framför allt, 
gällde det industriarbetarna som genom ståndsriksdagens avskaffande 1866 kom 
att påverka samhällsstrukturerna (Sandström, 1995). Alltsedan början på 1800-
talet hade diskussionerna kring en bred samhällelig medborgerlig utbildning på-
gått och med den nya regeringsformen vars idé bygger på individens frihet och 
rätt blir en allmän folkskola än viktigare.  

Som vi sett i genomgången ovan fanns inte någon motsvarighet till vår läroplan 
eller timplan i 1842 års folkskolestadga. Inte heller fanns någon kursplan för nå-
got specifikt ämne, utan detta antyddes mer indirekt genom de kunskaper, fär-
digheter och karaktärsegenskaper som lärarens föreskrevs besitta (Dahllöf, 
1992). Här kan nämnas katekesen, politisk geografi, fäderneslandets historia, 
räknekonsten mm. Det är först i folkskolans normalplan, 1878, som vi kan spåra 
den första centralt styrda timplanen. Här anges veckotimmar i de olika momen-
ten och som läroplan för folkskolan kom den att bestå, dock med olika mindre 
revideringar, som läroplan fram till 1919. Före normalplanen fanns egentligen få 
föreskrifter om skoltiden, hur lång den skulle vara och hur den skulle organise-
ras. Det förekom både tre och fyra terminer. I folkskolestadgan introduceras en 
statlig reglering av tiden bl.a. genom att fastställa skolåret till minst åtta månader 
som villkor för statsbidrag till lärarnas löner (Richardsson, 1992). På landsbyg-
den förblev dock folkskolan en ”varannandag skola” långt in på 1900-talet. Flera 
av de statliga inspektörerna var också kritiska mot denna reglering av effektivi-
tetsskäl och man menade att det inte skulle behövas åtta månaders skolgång un-
der sex eller sju år för att inhämta de kunskaper som folkskolan hade att förmed-
la. Med en mer effektivt ordnad undervisning torde dessa kunskaper kunna in-
hämtas på halva tiden, som en inspektör formulerade saken. 

Även om skolans effektivitet i fråga om tidskontroll och tidsdiscipliering kan 
diskuteras finns det mycket historisk forskning som lyfter fram den form av 
”symbolisk kontroll” av tid och rum som skolan vid denna tid svarar för. Florin 
& Johansson (1993) beskriver den sena 1800-tals skolan och de nya former av 
kontroll av befolkningen som i huvudsak en disciplinering av tid och rum: 

”Tid och rum var nämligen dimensioner kring vilka skolans symboliska 
organisation och vardagliga arbete strukturerades. Disciplineringsproces-
sen var därför i en bemärkelse en kamp om kontrollen av tid och rum, där 
läraren, med den makt som hans ämbete gav, och med kollegor, rektor 
och eforus i ryggen ändå ofta stod ensam mot en månghövdad skara 
självsvåldiga gossar” (1993, s. 23). 

Läraren kom i hög grad att representera samhället och samhällsmakten. Om läro-
verkspojken skriver Florin och Johansson (a a) att dennes ”dagliga liv styrdes av 
läseschemat, där det gällde att infinna sig till lektionerna på utsatt klockslag. 
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Även den övriga tiden styckades upp genom formella scheman: skrivschema, ex-
amensschema, schema för läxläsning, hemskripta, restläsning, straffläsning och 
kvarsittning....alla dessa scheman var medel att inordna eleven i tidens herraväl-
de, men de definierade på samma gång vad tiden skulle användas till” (a a, s. 
24). En strikt tidsorganisering i undervisningen motiverades med ett moralfost-
rande uppdrag. Skolans undervisningsmetoder skulle bidra till en välordnad so-
cial organisering av skolan såväl som samhället. Skolans tidsorganisering var ra-
tionell och standardiserad snarare än svar på innehållet som behandlades i under-
visningen, de problem som undervisningen väckte eller de dilemman som skol-
gången påkallade (Popkewitz, 1991). Goodson (1995) benämner det system av 
lektioner, ämnen, timplaner betygsättning, standardisering och nivågruppering 
som framträder vid denna tid klassrumssystemet57. Giddens (1984) argumenterar 
på liknande sätt att skolan och ”klassrumssystemet” kom att fostra och discipli-
nera barnens tid med hänvisning till en rationalisering av tiden. Skolan tillämpar 
en ny form av ’tidsekonomi’, där varje minut ska tas till vara:  

”The enclosed nature of school life makes possible a strict co-ordination 
of the serial encounters in which inmates are involved. The segments of 
children’s time that are spent in school are spatially and temporally sealed 
off from potentially intrusive encounters outside. ......The school timetable 
is fundamental to the mobilization of space as co-ordinated time-space 
paths....like all disciplinary organizations, school operate with a precise 
economy of time. It is surely right to trace the origins of school discipline 
in some part to the regulation of time and space which a generalized tran-
sition to ‘clock-time’ makes possible” (Giddens, 1984, s. 135) 

Med folkskolans normalplaner (t.ex. 1878 års normalplan) föreskrevs vad tiden 
skulle användas till och även vad elevens fritid inte fick användas till. Det var lä-
rarens sak att kontrollera att tidsordningen upprätthölls, men det står också klart 
att eleverna gjorde motstånd till denna temporala kontroll i klassrummet. Sådana 
kamper om tiden, där läraren ansåg sig äga elevernas tid och dra över på lek-
tionstider, vann i regel läraren. Elevernas motstånd mot denna form av tidsdisci-
plinering kunde emellertid genom förseningar, skolk och diverse strategier i 
klassrummets ’bakre regioner’ fungera väl i maktkampen. De kunde också avle-
da läraren från det för tiden föreskrivna innehållet, som Johan Iverus skriver i sin 
dagbok: 

”När vi inte kunde matteläxan, bad vi honom berätta om Hannibal eller 
också lockades han in på astronomiska frågor. För en andlös ynglingaska-
ra beskrev han i timtal himlavalvets under, stjärnornas gång och planeter-
nas lopp” (Florin & Johansson, 1993, s. 30).  

––––––––– 
57 ”The sequential curriculum primarliy organized in subjects has been since the emergence of the 

classroom system a vital prop in sustaining this dominant version of schooling” (Goodson, 1995, p. 
8) 



133 

Westlund (1996) skriver om hur en av folkskolans svåraste uppgifter var att di-
sciplinera barnen till skolans strikta tidsschema ”då barnen (och även deras för-
äldrar) gjorde sitt bästa för att behålla greppet om barnens fria tid utanför skolin-
stitutionen” (a a, s. 47). Den temporala kontrollen tog sig uttryck i repetition, 
drill och hoten med riset. Lektionerna kunde vara mycket strukturerade, inte 
minst i Lancaster-systemet som kom att bli en inflytelserik metodik vid mitten av 
1800-talet. Den temporala kontrollen och disciplineringen av tiden som institu-
tionaliseras i folkskolan vinner vid sekelskiftet allt starkare samhällelig legitimi-
tet. Motståndet är dock fortfarande betydande i de inledande decennierna på det 
nya seklet, vilket kommer att utgöra fokus för nästa kapitel.  

Slutsatser
Två sammanfattande slutsatser kring hur den statliga tidspolitiken växer fram 
framträder som centrala. För det första är det påtagligt att den temporala organi-
seringen av undervisningen i folkskolan är mindre dynamisk och förändras lång-
sammare än många andra förhållanden i skola/samhälle. Detta kostaterar även 
Tenroth: ” Pedagogical patterns of time are apparently also less dynamic and 
therefore ”slower” than other patterns of social change” (Tenroth, 2001, p. 76). 
Det är först med normalplanerna 1878 och 1889 som en statligt reglerad tid vin-
ner mer allmän legitimitet.  

För det andra är detta en process som måste förstås utifrån mer samhälleliga 
strukturella spänningar och motsättningar i samhällets modernisering. Frykman 
och Löfgren (1979) talar om den samhällsskapande tiden och pekar i sina analy-
ser av ”Svensken” (som kulturell konstruktion) som tar form under slutet av 
1800-talet på att borgerskapets tid kommer att tränga undan ”allmogetiden”. Det-
ta skifte rymmer en ”hel morallära och livsfilosofi” (a a, s. 43). Utvecklingstro 
och karriärtänkande tränger undan den natur- och traditionsburna tiden. Inte 
minst blev skolan en viktig instans för denna samhällsskapande tid.  
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3.3 Den rationella tidsordningen: Skolan 
och fordismens modernitet 

“If we are to meet both the demands of a highly 
 synchronized, automated industry, and of greatly  
enlarged areas of ‘free-time’, they must somehow  

combine in a new synthesis elements of the old  
and of the new, finding an imagery based neither 
 upon the seasons, nor upon the market, but upon  

human occasions” 
(Thompson, 1968, p. 96) 

Skolreformer kom i början på 1900-talet att bli ett viktigt medel för socialpolitis-
ka mål allteftersom de statliga åtagandena bli fler och mer omfattande. Skolans 
förändringar samspelar med en rad andra samhälleliga praktiker: den högre ut-
bildningen och lärarutbildningen, den politiska styrningen, ekonomin etc. Sko-
lans förändring är således svår att skriva in i en generell ’utvecklingshistoria’ av 
på varandra följande steg av förbättring. Skolans genomgripande förändringar 
vid denna tid är snarare bestående av många interrelaterade förändringar som 
överlappar varandra: De ”goes at a thousand different paces, swift and slow, 
which bear almost no relation to the day-to-day rhytm of a chronicle or of tradi-
tional history” (Braudel, 1980, p. 10, citerat i: Popkewtiz, 1991, s. 28). Jag 
kommer här särskilt att se närmare på en av de strukturerande kulturella influen-
serna från ”fordismens modernitet” (Harvey, 1989) som är av särskild relevans 
för studiens frågor.  

För de frågor som här står i fokus kring skolans tidsstyrning, tidsorganisering 
och tidsdisciplinering finns viktiga förklaringsnycklar att finna i den inflytelseri-
ka taylorismen och fordismen58, som var långt mer än metoder för industrin. De 
kan i hög grad sägas representera en ny tidsordning som får samhällelig legitimi-
tet och återverkningar inom en mängd samhälleliga fält. Fordismen, menar Bau-
man, kan ses som ett signum för den tunga moderniteten: 

”Det fanns goda skäl att låna Fords namn till den universella modell av 
intentioner och praktiker som var typisk för den tunga moderniteten eller 

––––––––– 
58 Även om det rör sig två olika ’projekt’ som inbegrips i taylorismen respektive fordismen finns det 

när det gäller etablerandet av den rationella tidsordningen viktiga paralleller dem emellan. Förenk-
lat kan sägas att Taylor introducerade principer för tidsdelning i arbetsprocesser som sedan Ford 
använde för att på bred front introducera en ”ny politik” för arbetsledning där ’det konceptuella’ 
och ’det verkställande’ särskiljs (Harvey, 1989). 
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den ortodoxa kapitalismen. Henry Fords modell för en ny rationell ord-
ning tecknade horisonten för en då universell tendens” (a a, 2002, s. 32).  

Taylorismen och fordismen kan snarare ses som samhälleliga diskursiva prakti-
ker som kom att formera vissa relationer mellan tider och platser, individer och 
aktiviteter i det moderna samhällets verksamheter, vilket i sin tur möjliggjorde 
vissa kunskapande relationer och omöjliggjorde andra. Harvey (1989) menar att 
denna diskurs kom att sammanfoga olika element för att konstruera bilden av ett 
rationellt, modernt samhälle: ”What was special about Ford….was his vision, his 
explicit recognition that mass production meant mass consumption, a new sys-
tem of the reproduction of labour power, a new politics of labour control and 
management, a new aesthics and psychology, in short, a new kind of rational-
ized, modernist, and populist democratic society” (Harvey, 1989, p. 126).  

Harvey (a a) beskriver hur fordismen kom att bli en genomgripande kulturell ka-
tegori bestående av en myriad av individuella, företags, institutionella och statli-
ga beslut. Den formade en hel kultur som Hall & Jacques påpekar: ”Just as ford-
ism represented, not simply a form of economic organisation but a whole cul-
ture” (Hall & Jacques, 1989, p. 14). Det symboliska datum som får stå för For-
dismens födelse måste bli, menar Harvey, 1914 då Henry Ford introducerar 
”Five dollar, eight-hour day” som princip för ’löpande band’-arbetarna i bilfabri-
ken, Michigan. Fordismen kom att innebära att produkter standardiserades, ar-
betsprocedurer blev mekaniserade, uppgifter bröts ned och gjordes till föremål 
för tidsstudier, flödesscheman i produktionen lades om så att produkten kom till 
arbetaren istället för tvärtom. ”The fordist modernity” har Harvey (1989) kommit 
att benämna den accentueringen av moderniteten som fordismen kan sägas sva-
rade för. Han menar att denna karaktäriserades av: 

Homogenitet och tydlig hierarki 
”State welfarism” 
Kollektiv förhandling 
Industriproduktion – lineär kronologi 
Protestantisk arbetsetik 
Reglering 
Permanens 
Statsintervention (försöksverksamheter) 

Det demokratiskt/kapitalistiska industrisamhället kom under 1900-talets första 
decennier att betona både ett mer aktivt medborgarskap och en kapitalistisk pro-
duktionsordning och här blev fordismen och taylorismen tongivande. Inte minst 
kom den rationella planeringen att bli ett nav kring vilket socialpolitik och skol-
reformer centrerades. Murray (1989) menar att denna statliga planering kan för-
stås utifrån industrins (tågtrafikens) sätt att organisera sin verksanhet: “the image 
of planning was the railway timetable, the goal of planning was stable demand 
and cost-reduction. In the welfare state, the idea of the standard product was given a 
democratic interpretation as the universal service to meet basic needs” (a a, p. 42). 
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Denna rationella planering kunde inte åstadkommas med en enda metod, utan 
etablerades snarare av en tidsordning bestående av en mängd olika ”mekanis-
mer”, som Taylor formulerade det. Denna fick global omfattning i början av 
1900-talet då t.ex. telegrafen möjliggjorde en samtidighet i kommunikationen 
mellan olika delar av världen. Nicholas Rose (1999) uppmärksammar just det 
nya tankesätt som därmed introducerades i sin definition av taylorismen: 

”Taylorism entailed assembling and creating a range of practical and in-
tellectual instruments to produce what Taylor termed the ”mechanism” of 
scientific management: standard tools, adjustable scaffolds, methods and 
implements of time study, book and records, desk for planners to work at, 
experiments .....taylorism, then entailed the calculated construction of a 
durable set of relations and connections among persons, forces and things, 
under a certain form of knowledge and in relation to very particular ob-
jectives” (Rose, 1999, p. 53). 

För skolans del kom detta nya tankesätt kring organiseringen av verksamheter att 
bli betydande på flera olika sätt. Inte minst, som Fritzell (1981) har pekat på, 
gällde det diskursiva förändringar i skolans styrningsdiskurser och sättet att be-
greppsliggöra skolans problem. De praktiska implikationerna blev genomgripan-
de även om vissa pedagoger tidigt kritiserade detta59. Fritzell (a a) skriver:  

“Around 1910, the stage was set for the launching of a new revolutioniz-
ing method to deal with problems of this kind (effektivitet i utbildningen, 
förf. anm.). The method of ‘scientific management’ or the ‘Taylor sys-
tem’ developed within industrial management. The practical implications 
of this new method for the administration of the schools were enor-
mous…Its influence on the emergence science of education and the mode 
of conceptualizing educational problems were also profound, nothwith-
standing the fact that some educationalists were bitterly opposed to the 
method” (a a, 1981, p. 24).  

Den nya tidsordning som taylorismen markerar och som vinner gehör vid denna 
tid rör, som Fritzell (a a) redogjort för, i hög grad kraven på effektivitet i skola 
och undervisning. Skolklockan och fabriksklockan ’synkroniseras’. Lundgren et 
al (Skolverket, 2001) beskriver den tayloristiska skolan och den ”tidsomställ-
ning” som krävdes i följande ordalag: 

”Den tayloristiska skolan var organiserad utifrån en logik som innehöll 
kurser och pensum, att alla lärde sig samma saker på samma gång, att det 
alltid fanns ett facit – ett rätt svar. Liksom den uppstyckade tiden och att 

––––––––– 
59

 Det fanns motstånd mot denna nya tidsordning. Närvaren (1994) skriver dock om Taylorismen att 
det framför allt var en kamp om tiden inte mot tiden: kampen om tid handlade snarare om arbetsda-
gens längd och löner än om införandet av tidsdisciplinering och tidsmätning mm.” (1994, s. 24).  
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komma i tid. Både skolklockan och fabriksklockan symboliserar den tids-
omställning av människorna som det moderna samhället krävde” (Skol-
verket, 2001, p. 29) 

Tidsmässig kontroll kan ses som ett centralt element i vad Harvey benämnt som 
”the fordist modernity”. Här finns det lineära tidsmedvetandet som ett grundan-
tagande i den sociala interaktionens organisering. Framsteg, progression, kumu-
lativt framåtskridande är möjliga utsagor om det förflutna såväl som det framtida 
endast om tiden separeras och sekventieras. I 1800-talets skola och det mer tradi-
tionspräglade samhället, med dess mer utpräglade cykliska tidsuppfattning, var 
tiden en integrerad aspekt av den sociala interaktionen. Dekontextualiserade och 
detaljreglerade scheman eller tidsplaner fanns det därmed inte behov av. Det är 
med fordismens och taylorismen och den centraliserade statsadministrationen 
som tiden separeras och blir kvantifierbar/kalkylerbar i syftet att effektivisera. 
Det blev för staten allt viktigare att kunna legitimera maktutövning på allt fler 
områden genom att sprida fordismens fördelar inom vård, omsorg och skola i 
massiv skala, men på ett humant sätt (Harvey, 1989). 

Det viktiga i fordismen som styrningsdiskurs för den obligatoriska skolan torde 
vara hur den tekniskt-rationella tiden kom att befästas. Tiden i skolan kom att ses 
som en avgränsad resurs, ett medel som kan ökas och minskas och organiseras 
och omorganiseras utifrån pedagogiska målsättningar (Hargreaves, 1999). Denna 
tekniska rationalitet blev en av grunderna för administrativ effektivitet som kom 
att inkorporeras i det framväxande skolsystemets centraliserade byråkrati. Denna 
tekniskt rationella tid kom att bli ett centralt element i de genomgripande skolre-
former som sjösätts och pågår fram till 1970-talet. Trots att en tekniskt rationell 
tid blir dominerande och institutionliseras i skolan sker inte detta utan kamp. 
Denna kamp om tiden utspelar sig inte minst mellan föräldrar och stat och blir 
tydlig i frågan om skoltidens omfattning. Statsmakten försökte reformera den så 
utbredda halvtidsläsningen under 1920-talet. 1917 års beslut att avskaffa denna 
skolform hade orsakat en strid som i verket ”Den svenska folkskolans historia” 
beskrivs som: ”den hetsigaste som folkskolan någonsin haft att utstå (SFHU, 
1940-1946 I: Sjöberg, 2002, s. 53). Jordbruket, särskilt i södra Sverige, var bero-
ende av barnen som arbetskraft. Vid denna tid gick ca 20 % i halvtidsläsande 
skolor och ända upp till 70 % i vissa län i södra Sverige. Det dröjer egentligen 
ända fram till 1948 då det obligatoriska sjunde skolåret införs innan skoltidens 
omfattning kan sägas vara nationellt standardiserad. De olika skolloven kan för-
stås som kompromisser i den förda tidspolitiken mellan stat och jordbrukande 
föräldrar.  

Trots sådana kamper om skolans tidsallokering etablerar sig emellertid den ra-
tionella tidsordningen i skolan. Klassystemet med dess indelningar i årskurser, 
och fasta veckoscheman bidrar till att skapa en effektiv arbetsorganisering i sko-
lan, som Popkewitz påpekar:  
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”Pedagogical knowledge was to provide more efficient systems of moral 
supervision and labor organization. The class system, grades, curriculum, 
and instructional methods were made part of the school order. They pro-
vided the mechanism that ordered a sequential, hierarchical, and progres-
sive system” (Popkewitz, 1991, p. 36). 

Den nationella timplanen som blir ett centralt styrinstrument för den obligatoris-
ka skolan befäster denna rationella tidsordning och ett pedagogiskt tänkande ba-
serat på sekventiering, hierarkisering och lineär progression. Den kom att bli ett 
fundament i den centraliserade byråkrati som skolsystemet utvecklas mot. Eng-
lund (1986) pekar på de positivistiskt-empiricistiska grundvalar som denna ratio-
nella tidsordning vilade på. Denna möjliggjorde menar han ett induktivt arbets-
sätt och i sin tur timplanens ämnesindelning: 

“The idea of a positivist–empiricist scientific basis, which was closely 
linked to the objectivity principle and to the different academic disci-
plines, such as economics, made its most marked impact on schools in the 
sense that it provided a basis for an inductive method of working and for 
the division of the timetable into separate subjects” (Englund, 1986, p. 
201) 

Denna positivistiskt-empiricistiska bas kom i hög grad att forma tidspolitiken i 
skolans reformer. Inte minst kommer detta till uttryck i hur den nationella tim-
planen införlivas i grundskolans reformer och ”Den svenska modellens” utbild-
ningspolitik. Detta är fokus för nästa kapitel. 
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3.4 Läroplaner och timplaner enligt ”Den 
svenska modellen” 

“A timetable may seemingly consist of a description of events or activities given 
indepently of it. But all timetables are essentially time-space organising devices. 

A timetable does not just describe how events or activities are fixed in relation to 
one another, it is the medium of their very coordination. Timetabling organises 
the day of the individual just as it coordinates the activites of potentially large 

numbers of individuals” 
 (Giddens, 1987, p. 160). 

Den statliga planeringen av skolans tid 
I föreliggande kapitel kommer fokus att vändas mot grundskolans reformdiskur-
ser och den tidspolitik som de nya läroplanerna och timplanerna introducerar60.
Tillkomsten av den 9-åriga enhetliga grundskolan i Sverige 1962 är en milstolpe 
i svensk skolhistoria. Den är likt allt annat också ett barn av sin tid. På ett påtag-
ligt sätt genomsyras dess grundvalar av vad Lundgren (1983) benämnt som den 
rationella läroplanskoden. Nicholas Rose har benämnt motsvarande drag i mo-
derniteten som ”the regime of visibility” (1999). Såsom teleskop och andra ve-
tenskapliga instrument nyttjas inom naturvetenskaplig verksamhet organiserades 
skolan – under de ’stora utbildningsreformernas era’ - rationellt och instrumen-
tellt inom ”a single common plane of sight” (a a, p. 34). Detaljreglerade planer 
för administreringen av aktiviteter, ämnen, tider och platser utarbetades – på te-
leskopiskt avstånd och med begränsat skärpedjup – för att reducera den sociala 
interaktionens komplexiteter inom skolor. Dessa kunde på detta sätt framställas 
och bedömas efter konformitet och avvikelse och därmed bli möjliga att kodas, 
jämföras och mätas. Skollivet, inte minst genom timplanen, blev temporaliserat i 
tydligt definierade moduler, kurser och lektioner. Timplanen för den obligatoris-
ka skolan kan på detta sätt ses som en nationell metronom som säkrade konfor-
mitet av elevers lärande och försåg skolan med en tydlig demarkation av skolans 
tid respektive fri tid.  

Den planläggande staten innebar en stark centralisering som nådde sin kulmen 
under 1960-talet. Statsintervention motiverades med syftet att skapa jämlik dis-
tribuering av sociala nyttigheter. Timplanen, såsom den formulerades med 
grundskolans tillkomst på 1960-talet, kom att bli ett av de viktigaste instrumen-
ten i denna ambition och betraktades som läroplanens operationella del – för att 
––––––––– 
60 Kapitlet är baserat på artikeln Sundberg, D. Tidsstyrning och skolreformer. Studies in Educational 

Policy and Political philosophy, 2004:3. 
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förverkliga de mål om jämlikhet som där nu fanns inskrivet (Richardsson, 1999). 
Timplanen skulle tillförsäkra att de kunskaper som skulle förmedlas i läroplanen 
gavs i lika mått till alla med hänvisning till skolans mål om likvärdighet och jäm-
likhet. Vi skulle kunna kalla denna grundval för instrumentellt egalitär. Den är 
instrumentell i det att den byggde på en a-kontextuell, objektiv och neutral split 
mellan mål och medel och egalitär i det att den byggde på en idé om ”enkel jäm-
likhet” – lika till alla (Walzer, 1983). Den gamla ’urvalsskolan’ skulle ersättas 
med en skola med lika möjligheter för alla, som det heter i gundskole-
propositionen:

”Även om det för den enskilde målsmannen är naturligt att betrakta sko-
lan, dess organisation, verksamhet och sätt att lösa utbildningsfrågan för 
just hans egna barn som det väsentliga, kan denna syn inte accepteras av 
dem som har att å samhällets vägnar söka sig fram till en skolform som 
avser hela landet och alla elevtyper. Skolsystemet måste utformas med 
hänsyn taget till landets barnaskara som helhet betraktad” (Prop 1962:54, 
s. 77). 

Läroplanen och timplanen skulle utformas så att de svarade mot individens be-
hov men också mot samhällets krav. Inte minst tryckte 1962 års grundskolere-
form på vikten av ”lika möjligheter” för alla och ”lika behandling” (Hadenius, 
1990). Differentieringsfrågan – hur det skulle vara möjligt att differentiera olik-
heter inom ramen för en sammanhållen skola – var mycket diskuterad. 1962 års 
läroplan angav målet att behandla alla lika, men ifråga om ”lika resultat” angavs 
inga ambitioner. Läroplanerna Lgr-62 och Lgr-69 förutsatte en kulturell homo-
genitet och utbildningsreformerna sågs allmänt som instrument för mänsklig ut-
veckling, en investering för framtidens produktionskraft och även för medbor-
garskap i en demokrati. Långsiktighet prioriterades i utbildningsplaneringen. 
Under efterkrigstiden växte statens åtaganden visavi utbildning och skola genom 
centralisering av ansvar och kontroll, inte minst genom den Keynesianska eko-
nomiska modellens befästande i statsförvaltningen. Den byggde på distributionen 
av allmänna nyttigheter och service med nationell räckvidd, organiseringen av 
kapital i stora, stabila företag som dominerade i industrin där staten kunde regle-
ra ej accepterade konsekvenser av marknadens effekter samt att fördela nyttighe-
ter mellan olika socioekonomiska klasser (Codd et al, 2004). Utbildning blev ett 
viktigt politiskt instrument för att ’bygga bort’ klassamhällets sociala skiktning.  

Statsvetare och historiker har refererat till denna ambition som ”social ingenjörs-
konst”61. I fråga om timplaner och läroplaner finns det fog för en sådan kritik. 
1957 års skolberedning som låg till grund för grundskolans tillkomst baserades i 
hög grad på vetenskapliga experters avvägningar vad gäller t.ex. läroplanens ut-
formning/innehåll och timplanens sammansättning. Åberopandet av en värdefri, 
neutral och saklig objektivitet kom i hög grad att prägla 1960-talets skolreformer. 

––––––––– 
61 Det var Gunnar Myrdal som i den radikala kulturtidskriften Spektrum 1932 först förespråkade en 

socialpolitik som skulle präglas av en rationell ”ingenjörskonst”. 



141 

Den utbildningspolitik som fördes i den statliga officiella reformdiskursen bygg-
de huvudsakligen på tre element; nationalstaten som aktör, nationen som kultu-
rell enhet och individen som utbildningens objekt. Timplanen, som läroplanens 
operationaliserade del, ingick på detta sätt i ett nationalstatligt projekt för allmän 
välfärd och den enskildes garanti för likvärdighet. När det gäller den ekonomiska 
styrningen av grundskolan blev timplanen ett viktigt statligt verktyg då den 
kopplades till statsbidraget och lärarnas undervisningsskyldighet. Lundgren skri-
ver: ”Den ekonomiska styrningen byggdes således på en kedja vars länkar var 
statsbidrag-timplan-undervisningsskyldighet. Varje förändring av någon länk i 
denna kedja påverkade de andra länkarna” (Lundgren, 1999, s. 33). 

Låt oss se närmare på några element i den svenska modellens reformdiskurser 
och diskutera läroplaner och timplaner i förhållande till denna62:

Framsteg
Den svenska modellen av välfärdspolitik som var dominerande från 1930-talet 
till 1970-talet bars av föreställningen om ständiga framsteg vad gäller såväl tek-
nologisk och ekonomisk som social och politisk utveckling. Framstegen betrak-
tades som i det närmaste evolutionära (Lundgren, 1983) och i enlighet med en 
upplysningsmodern syn; alla samhällen och kulturer sågs mer eller mindre in-
dragna i den utvecklingshistoria som de industrialiserade länderna i Nord befann 
sig i, med ett gradvis förverkligande av upplysning, rationalitet och välfärd. Inte 
minst den ekonomiska tillväxten som saknar motsvarighet (från ett av Europas 
fattigaste till ett av världens rikaste) i strukturomvandlingen från ett jordbruks-
samhälle till ett högt specialiserat industri- och servicesamhälle bidrog till att un-
derbygga ’myten’ om det ständigt fortgående framsteget (Ingelstam, 1988). Pro-
blem i utbildningssystemet kunde i princip planeras bort. Lundgren skriver: ”Be-
slutsfattare tillskrev reformerna bestämda mål och gav efter prioritet resurser, 
som uppfattades som endera begränsningar i uppgjorda planer eller orsakade av 
bristande information eller vilja från de som hade att genomföra reformerna” 
(Lundgren, 1999, s. 37). Timplanerna kan ses som ett uttryck för rationell plan-
läggning av det successiva medborgarblivandet. Statsvetaren Magnus Ekengren 
skriver: ”Framstegstanken fick sin mest utvecklade form i välfärdsstaten, med 
ambitionen att långtidsutreda och planlägga framtiden och de politiska reformer-
na” (a a, 2002, s. 26). 

Samförstånd 
Läroplanerna och timplanerna präglades, trots att de naturligtvis formerades un-
der stort meningsutbyte, av tilltron till ett gemensamt framstegprojekt, kring vil-
ket en viss samförståndspolitik kunde föras. Många av skolornas frågor betraktas 
som tekniska frågor; justeringar och vidareutvecklingar av utbildningssystemets 

––––––––– 
62 Jag utgår här i viss utsträckning från Sigurdsons diskussion (2000). Andra, som t.ex. Lindensjö & 

Lundgren (2000) har karaktäriserat den svenska modellen med rationalism, stödmobilisering, cent-
raliering och beslutsfixering. Maktutredningen (SOU 1990:44) listar en rad av olika komponenter i 
modellen däribland: ”den allmänna samförståndskulturen”, ”det starka samhället”, ”den generella 
välfärdspolitiken”, ”expertstyre”, ”korporatism” och ”centralism” (a.a., s. 22ff). 
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olika komponenter. De kunde därmed skjutas över till vetenskaplig expertis och 
test- och försöksverksamheter. Även om riksdagsdebatterna om fördelningen av 
tider mellan olika ämnen har varit många och hårda, har det i huvudsak handlat 
om teknokratiskt-politiska meningsutbyten, snarare än om substantiella etiska 
och moraliska diskurser om innebörder av det goda samhället och den goda sko-
lan. Denna samförståndspolitik bör emellertid snarare förstås som en ’förmodad 
konsensus’ än en faktisk. Det finns många studier som visat på att den byggde på 
vissa specifika föreställningar om vem som var inkluderad/exkluderad (Lindblad 
& Popkewitz, 2000). 

Centralism
Timplaner och läroplaner under 1960-talet bar också tydliga avtryck av en tilltro 
till central planering. Sigurdson (2000) skriver om denna tid att: ”den offentliga 
politiken är tillväxtorienterad och staten fungerar som agenten för att fördela 
denna tillväxt, men också som agenten för att kontrollera att tillväxten verkligen 
sker. Planeringen av samhället sker ovanifrån” (2000, s. 209). Styrdokumenten 
tillskrevs generellt en hög legitimitet bland allmänhet och skolfolk. Timplanen 
kunde vinna legitimitet genom att vara generell och jämlikhetssyftande, lika för 
alla. Tage Erlander, som var statsminister under grundskolans tillkomstperiod 
under 1950- och 1960-talet, myntade uttrycket ”det starka samhället” som han 
menade karaktäriserades av en stark central statlig styrning för att kunna fungera 
balanserande mot näringslivet. I diskussionerna kring skolans timplaner fram-
hölls på detta sätt att även de ämnen som inte hade omedelbar legitimitet i när-
ingslivet skulle säkras plats i de uppväxandes bildning.  

Instrumentalism  
Ett kännetecknande drag i den reformdiskurs som präglar den svenska skolan vid 
1960-talets slut är en i hög grad instrumentalistisk kunskapssyn. Skolans kun-
skaper som de kommer till uttryck i läroplanerna och timplanerna bygger på en 
kvantifiering och standardisering som i flera viktiga avseenden har paralleller till 
den varuproducerande industrin. Inte minst timplanen kan vid denna tid sägas 
symbolisera en form av politisk aritmetik. Den vann legitimitet i hög grad genom 
en ‘kalkyleringdiskurs’ som Rose vill kalla det: ”If government was to be legiti-
mate to the extent is was articulated in a discourse of calculation, it was to the 
democratic to the extent that it required and sought to produce responsible citi-
zens, with a subjectivity disciplined by an imperative to calculate” (Rose, 1999, 
p. 227). Denna byggde i sin tur på en instrumentalism som genom att den objek-
tifierade och neutraliserade skolans förhållanden också marginaliserade etiska 
och moraliska frågor och dimensioner.  

Ovanstående resonemang har försökt visa på vilka sätt ”Den svenska modellen” 
ligger inbäddad i den statliga officiella reformdiskursen vid grundskolans till-
komst. På ett särskilt märkbart och intressant sätt kommer det till uttryck i tim-
planen. Denna kom att bli en särskilt ”privilegierad text” (Bernstein, 1996/2000) 
under denna formativa period i den svenska obligatoriska skolans utveckling 
(Dahllöf, 1992). Timplanen kan på detta sätt sägas återspegla den ”immanenta 
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pedagogiken” (Ödman, 1995) i moderniteten och den svenska välfärdsmodellen 
på ett särskilt sätt. Timplanens centrala betydelse för statens styrning av skolan 
har att göra med att den var kopplad till en bred repertoar av den politiska styr-
ningens instrument:  

handlingsföreskrivande makt – statens möjligheter att normera genom 
lagar, föreskrifter eller andra formella regleringar. Timplanen skrevs in 
som en bilaga till skollagen vilket gav den en stark reglerande funktion 
och effekt (SFS 1985:1100). 

organiseringsföreskrivande makt – statens möjligheter att föreskriva en 
viss organisation för att åstadkomma önskat handlande. Timplanen kom 
att i hög grad påverka skolans organisation såväl vad gäller fysiska 
byggnader som arbetsdelning och organisatorisk infrastruktur. 

finansieringsmakten – statlig reglering genom statsbudgeten. Timpla-
nerna var också kopplade till statens finansiering av skolorna genom 
t.ex. lärares löner, vilket kom att reglera undervisningstider.

kontrollmakten – statens möjligheter att genom uppföljning och utvär-
deringar styra skolans verksamhet. Timplanen har tillförsäkrat staten en 
kontrollmakt att reglera vilken undervisning eleverna ska ges (ämnes-
tid), i vilken omfattning (underivsningstid), i vilken form (lektionstid) 
och med vilken progression (årskurser). 

Timplanen blev på detta sätt ett viktigt instrument i den tidspolitik som känne-
tecknar den svenska modellen. Dels möjliggjorde denna en ’standardisering’ på 
basis av att skapa nationell jämlikhet och likvärdighet och dels möjliggjorde den 
en ökad central kontroll på basis av att skapa en mer effektiv reglering av resur-
serna. Denna tidspolitik befästs med grundskolans reformer och den efterföljan-
de första generationen av skolreformer och läroplaner. Med 1980 års läroplan är 
tiden fortfarande baserad på distinkta och väldefinierade tidstilldelningar inom 
vilka detaljerade prognoser var formulerade (Lgr 80). Popkewitz (1991) har be-
nämnt denna form av maktutövning som ”sovereign power” och refererar då allt-
så till statens möjligheter att allokera resurser i form av pengar, tid och kompe-
tenser i skolan. Denna kunde motiveras och legitimeras genom hänvisningar till 
distribueringen och omfördelningen av ’allmänna nyttigheter’ som de formulera-
des inom företrädesvis socialdemokratin: 

“Education on the social democratic model was, therefore, seen as a uni-
versal welfare right of every citizen and the history of education could be 
depicted in terms of three successive waves of reform aimed at achieving 
universal and free education at the primary, secondary and tertiary levels. 
Education was the principal means for achieving a redistribution of public 
goods aimed at social integration” (Marshall & Peters, 1999, p. 3). 
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Det står emellertid klart att i fråga om den statliga tidspolitiken över skolan har 
även denna inte bara varit en form av tidsallokering utan också utgjorts av en in-
stitutionalisering och disciplinering, där en viss dominerande tidsuppfattning in-
stitutionaliserats och legitimerats i skolan63. Popkewitz (1991) skiljer här på ”so-
vereign power” (makten att allokera) och ”the productive power”, makten att 
producera diskurser med styrande verkan. Tidspolitiken består av en allokering 
(d.v.s. kvantitativ tid) men också disciplinering (kvalitativa sätt att uppfatta ti-
den). Denna distinktion framstår viktig när nu fokus riktas mot hur den statliga 
styrningen av skolan förändras i skolsystemets omstrukturering.  

––––––––– 
63 Ett tydligt exempel på hur denna tidsdisciplinering efter modern rationell (utilitaristisk) tidsupp-

fattning skrevs in i läroplaner återfinns i Lgr-69: ”Ungdommarna bör lära sig värdesätta tiden an-
tingen som produktionsfaktor i form av arbetstid eller som fritid. Om de inser, att fritiden har ett 
ekonomiskt värde, därför att man avstår från pengar man skulle kunnat sjänavid en alternativ an-
vändning av tiden, bör de bli angelägna om att utnyttja tiden till sådana sysselsättningar som skän-
ker största möjliga tillfredställelse och som bidrar till deras personliga utveckling….undervisningen 
bör dock inte uteslutande ägna uppmärksamhet åt hur man vinner personliga fördelar genom att 
handskas klokt med sin tid och sina pengar” (Lgr-69, s. 46). 
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3.5 Skolsystemets omstrukturering: 1990-
talets skolreformer 

“The spaces of lifestyle and culture are no longer integrated in a total 
governmental field. They are spaces of territorial competition and ethical 
dispute. Within these spaces, it is possible for subjects to distance them-

selves from the cohesive discourses and strategies of the social state – 
schooling, public service broadcasting, municipal architecture and the 

like. They can now access a whole range of resources and techniques of 
subject formation in order to invent themselves, individually and collec-

tively, as new kinds of political actors. This fragmentation of the social by 
the new technologies of images and identities, of lifestyles and choices, of 

consumption, marketing and the mass media has thus produced new col-
lectivizations of habitus outside the control of the coherent discourses of 

civility or the technologies of political government”  
(Rose, 1999, p. 179) 

Timplanen kan alltså, som redogjorts för i föregående kapitel, sägas ha utgjort en 
central komponent av läroplanen och den faktiska organiseringen av skolans in-
nehåll under denna första generation av skolreformer i grundskolan. Den tidspo-
litik som timplanen ligger inbäddad i bar den svenska modellens alla känneteck-
en: framsteg (det långsiktiga förverkligandet av skolans mål), centralism (statens 
utbildningsplanering), samförstånd (ett equilibrium av olika sociala grupper och 
intressen i samhället) och instrumentalism (en utpräglad mål-medel–rationalitet). 
Den andra och tredje generationens skolreformer (här refererade till som skolsy-
stemets omstrukturering) kommer emellertid att innebära en förändrad tidspolitik 
för skolans del och en förändring av statens styrning. Det är den nya styrning av 
tiden som dessa reformer implicerar som i detta kapitel kommer att behandlas. 

1970-talet innebär en rad diskursiva brott och förskjutningar i den statliga offici-
ella reformdiskursen. Kriserna på oljemarknaden och ett hårdnat klimat på ar-
betsmarknaden gör att den dominerande reformdiskursen kring det centralt pla-
nerade utbildningssystemet börjar ifrågasättas. Under 1980- och 1990-talet sker 
en omstrukturering av skolsystemet där ”Den svenska modellen” undan för un-
dan förlorar mark64. En decentralisering av skolans organisation och ansvar 

––––––––– 
64

Det pågår diskussioner i vilken utsträckning ”Den svenska modellen” tynade bort och vilken ut-
sträckning den lever kvar. Det råder emellertid ingen tveksamhet om att den förlorade bärkraft under 
denna tid. Maktutredningens huvudsekreterare Olof Peterson skriver bl.a.:  “The era characterized by 
strong public-sector expansion, centralised collective bargaining based on a historic compromise be-
tween labour and capital, social engineering and centrally planned standard solutions have come to an 



146 

inleds och vid slutet av 1990-talet är det svenska skolsystemet ett av de mest 
decentraliserade i Europa (OECD, 1998; OECD, 2004; Lindblad, Lundahl & 
Zackari, 2001). I huvudsak sker kritiken mot välfärdsstaten i slutet på 1970-talet 
utifrån två huvudlinjer. Dels att statlig verksamhet uppfattas som ineffektiv och 
kostsam och dels att välfärdsstaten som makt- och byråkratisk styraktör hindrar 
självbestämmande (Blomqvist & Rothstein, 2000). Denna kritik kom under 
1970-talet till uttryck i alla större ideologiska idériktningar. De konservativa me-
nade att en stark välfärdsstat fråntar individer deras moraliska ansvar. De liberala 
kritiserade välfärdsstaten för att frånta individen rätten till självbestämmande. 
Den reformistiska vänstern för dess byråkratisering och expertstyre och bristande 
kontakt med medborgarnas behov (Habermas, 1976; Offe, 1984). 

1990-talet går till historien som ett av de mest reformintensiva årtiondena i 
svensk skola någonsin. Den politiska styrningen och ansvaret för skolan föränd-
rades mot decentralisering, läroplaner och kursplaner formades efter ett mål- och 
resultatstyrningstänkande, utvärdering och uppföljning introducerades i skolan 
på alla nivåer. Därtill har hela utbildningsväsendet expanderat och blivit en hög-
prioritetsfråga (’high politics’) i internationell ekonomi, politik och kultur (Lin-
densjö & Lundgren, 2000). De reformer som genomförts och genomförs konver-
gerar i flera avseenden med liknande i andra OECD-länder. En samlande term 
bland forskare som studerat denna internationella rörelse har blivit restructuring,
omstrukturering (Daun, 1998; 2002; Beare & Boyd, 1993, Carlgren & Klette, 
2000, Lindblad et al, 2002). Det finns emellertid ingen etablerad definition av 
termen och den värderas på olika sätt av olika forskare och beslutsfattare. Jag 
kommer fortsättningsvis använda begreppet (trots dess många gånger missledan-
de konnotationer) i den breda betydelsen av förändrade relationer mellan samhäl-
leliga fält som utbildning och ekonomi, eller stat, civilsamhälle och marknad. 
Dessa omstruktureringsprocesser är också en del av vad som skulle kunna kallas 
processer av rescaling, d.v.s. förändrade relationer mellan globala, nationella och 
lokala kontexter.  

Dessa processer samspelar med sociala, politiska, ekonomiska och kulturella för-
ändringar i samhället. Skolsystemets omstrukturering ska emellertid inte förstås 
som enbart ett strukturellt fenomen, utan innefattar såväl styrning, organisering 
och reglering av skolan som system på nationell nivå som hur undervisnings-
praktik och skolans innehåll organiseras i klassrummet. Även om det finns icke-
reducerbara skillnader och villkor mellan olika lokala kontexter så finns det vissa 
konvergerande teman som gör det möjligt att tala om dessa processer som globa-
la, eller åtminstone transnationella. Daun pekar på tre punkter i sina internatio-
nella jämförelser (2002): (i) decentralisering (ii) introducerandet och påtryckan-
det av ökade valmöjligheter (iii) privatisering/påtryckningen av stöd till privata 
skolor. Ser vi historiskt på dessa processer är det uppenbart att de innefattar vissa 

                                                                                                                               
end…The present period is characterized by individualisation and internationalization. The funda-
mental problem of democracy, i e how to reconstruct individual freedom is now re-emerging in a 
partly new constellation” (Peterson, 1991, p. 190). 
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diskontinuiter i den långa traditionen av svenska skolreformer under 1900-talet 
mot en enhetlig obligatorisk skola. Samtidigt är det uppenbart att de också rym-
mer vissa kontinuiteter av mer eller mindre eviga ’policy cykler’ - reformteman 
som kommit och gått igenom skolans historia.  

Det svenska skolsystemet har vid internationella jämförelser visat sig tillsam-
mans med USA:s, Storbritanniens och Nya Zeelands vara det bland OECD-
länderna som varit mest responderande mot globaliseringstrenderna och startat 
omstruktureringsprocesser under 1990-talet (Daun, 2002; Whitty & Power, 
2003). En bristande legitimiteten i välfärdsstaterna i Västra Europa tillsammans 
med en massiv höger-, eller nyliberal kritik av kostnadsineffektiviteten i de stora 
centraliserade byråkratierna har i flera fall legat till grund. Daun konkluderar att 
olika nationella utbildningspolicys blir alltmer lika, men att implementeringen av 
dessa varierar kraftigt mellan nationella kontexter. De gemensamma mönster 
som växer fram i hans internationella komparationer är (i) mätinstrumenten 
skrivs in i marknadens diskurs och metaforik (ii) många regeringar, oberoende 
av politiska ideologier, responderar i sin utbildningspolicy på motsvarande sätt 
till ekonomiska imperativ (iii) omstrukturering av utbildningssystemen kopplas 
till en världsvid ekonomisk nedgång och konkurrens (Daun, 2002, p. 73). 

Reformrörelser i ett spänningsfält: Decentralisering vs 
centralisering

Rörelsen från en statscentrerad regelstyrning till en mål- och resultatstyrning 
som genomförts från 1980-talet och framåt är också en rörelse från en centralise-
rad till en decentraliserad styrningsmodell. Övergången inom den offentliga 
verksamheten har generellt haft en bred legitimitet bland samhällets olika grup-
peringar. Det har emellertid visat sig vara svårt att finna godtagbara kriterier för 
hur mål och resultat ska kopplas samman. Komplexa verksamheter som skola 
och undervisning låter sig inte utvärderas på ett enkelt och tydligt sätt och många 
av de kvalitativa mål som skolan förutsätts arbeta för; bildning, demokrati och 
personlighetsutveckling låter sig inte enkelt utvärderas (Rothstein, 2001).  

Decentraliseringens idé kan sägas hämta bäring ifrån ’den fria marknadens filo-
sofi’, ’politiskt-deltagande filosofin’ samt organisationsteori. Den har allmänt 
kommit att uppfattas som universalmedel för utbildningsfinansiering, effektivi-
tet, resultatansvar och omdistribuering av politisk makt (Daun 2002). Man skulle 
här kunna skilja på politisk och administrativ decentralisering. Den förstnämnda 
för ned beslutsfattandet till lokal nivå, till medborgare eller deras lokala repre-
sentanter. Den sistnämnda för ned ansvaret för planering, management eller re-
sursallokering, till lokal nivå. Decentralisering av politisk makt tycks i flera av-
seenden svårare än decentralisering av administration. Decentralisering legitime-
ras oftast i termer av att stärka statens legitimitet och mobilisera resurser från det 
civila samhället – ’flytta politisk makt nedåt i systemet’. Den politiska innebör-
den av decentraliseringsbegreppet är också den som Söderlind & Petersson upp-
märksammar i sin definition: 
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“Decentraliseringen innebär att beslutsmakten flyttas från staten till något 
annat rättssubjekt… Dekoncentrering betyder att kompetens överflyttas 
från en statligt organ till ett annat underordnat statligt organ. Delegering 
betyder överflyttning av beslutanderätt från en överordnad befattningsha-
vare till en underordnad inom ett organ…” (Söderlind & Petersson, 1988, 
s. 116). 

Söderlind & Petersson betonar att decentralisering innebär en förändrad maktre-
lation mellan stat och samhälle. De faktiska effekterna kan emellertid bli att det 
snarare är administration än inflytande som förläggs på lokal nivå, d.v.s. en ad-
ministrativ decentralisering snarare än en politisk. Söderlind & Petersson (a a) 
håller frågan öppen huruvida denna förändrade maktrelation ska uppfattas som 
entydig och irreversibel. Det finns mycket forskning som talar för att det är ett 
mer komplext kontrollsystem som skolans decentralisering måste förstås inom. 
Staten kan på olika sätt reglera förhållandena, även efter decentraliseringsrefor-
mer, genom olika slags kontrollåtgärder. Detta benämns ofta som en form av ex-
post styrning. Rörelsen från centralism till decentralism ska således inte förstås 
som entydig utan snarast som ett spänningsfält där olika krafter verkar samtidigt. 
Det finns forskning som pekat på just hur decentralisering i ansvar samspelar 
med och även motverkas av en centralisering av resultatuppföljning och kontroll 
(Daun, 2002; Ball, 1994; Carlgren & Klette, 2000; Lindblad et al, 2002). Tim-
planer och läroplaner befinner sig naturligtvis också i detta spänningsfält. 1990-
talets läroplansreformer driver denna decentralisering vad gäller skolans innehåll 
vidare, samtidigt som det också kunnat idenifierats en utveckling av en mer om-
fattande statlig kontroll och uppföljning av resultat. Det finns också forskning 
som visar på att den lokala variation i fråga om skolans innehåll och undervis-
ningens organisering som skulle stimuleras genom decentralisering inte får ge-
nomslag. Arbetsmarknadens krav på mer generaliserade och uniforma kompe-
tenser, färdigheter och certifikationer tycks verka i än mer centraliserande rikt-
ning. 

Med decentraliseringen har också fler ”formuleringsarenor” (Lindensjö & Lund-
gren, 2000) etablerats där allt fler röster gör sig hörda. Det tidigare samförstånd 
som präglat Den svenska modellens utbildningspolicy har så kommit att utmanas 
där fler gruppintressen ställs mot varandra. Detta är naturligtvis också en följd av 
en kulturell pluralism i samhället och ökade medborgarkrav på insyn och demo-
krati. Men det är också möjligt att se att en ’utbildningsmarknad’ tar form i den-
na omstrukturering. Olika ekonomiska intressen vinner allt starkare inflytande i 
skolsystemets omstrukturering, såväl inom andra samhällssektorer, skriver Rose:  

“All kind of practices – health, security, welfare and more – were restruc-
tured according to a particular image of the economic – market. Markets 
were seen as the ideal mechanisms for the automatic co-ordination of the 
decisions of a multitude of individual actors in the best interests of all. 
Hence these styles of governing sought to create simulacra of markets 
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governed by economic or para-economic criteria of judgement in areas 
previously governed by bureaucratic and social logics: the new techniques 
were those of budgets, contracts, performance-related pay, competition, 
quasi-markets and end-user empowerment” (Rose, 1999, p. 146). 

Omstruktureringen av skolsystemet motiverades ekonomiskt, menar Rose, och 
kunde göra så, menar han vidare, ”in the best interest of all”. Nya begrepp förs in 
i välfärdsvokabulären som kvalitet, kompetens, konkurrens och brukarinflytande 
vilka verkar utifrån en annan styrningslogik än den byråkratiska regelstyrningen. 
Hög tilltro sätts till vad som inom organisationsteorin gått under beteckningen 
New Public Management. Woods et al (1997) skriver utifrån en brittisk horisont 
att dessa “management-teorier” kommit att prägla reformdiskurserna inom ut-
bildningspolitiken: ”Faith in management to organize restructuring of the institu-
tion, to devise technically based solutions and implement radical reforms has 
been central to many of the recent reforms (Woods et al. 1997, p. 5). Staten för-
blir den centrala styrningsaktören, men den verkar nu på distans och låter skolor 
bli självstyrande och självreglerande inom ett reglerat resultat- och prestationssy-
stem. En sådan styrning decentraliserar ansvar, men inte nödvändigtvis makt, 
som Taylor et al poängterat: 

”The reforms have been accompanied by talk of self-governing, self-
managing or self-determining schools, but all within centrally determined 
policy frameworks and accountability requirements, as well as reduced 
resources. Such a situation possibly leaves central bureaucrats with power 
without responsibility and school ‘managers’ with responsibility with re-
sponsibility without power” (Taylor et al, 1997, p. 84). 

Styrningsdiskurser i skolsystemets omstrukturering  
Jag har hittills behandlat några tendenser som kännetecknar den pågående inter-
nationella omstruktureringen av skolsystemen och hur de tagit sig uttryck i den 
svenska skolan. Den har emellertid en mångfasetterad historik och skiljer sig 
även betydligt åt mellan olika nationella kontexter65. Det har vuxit fram en bred 
internationell forskning kring denna utveckling inom olika vetenskapliga disci-
pliner. Företrädesvis är dessa ansatser hemmahörande inom statsvetenskapen och 
sociologin. Den pedagogiska forskningen har i svensk och nordisk kontext inte 
varit lika omfattande (Daun, 1998). Också inom pedagogiken finns olika teore-
tiskt utgångspunkter som lägger olika vikt vid t.ex. strukturella förändringar (i 
huvudsak statistiska jämförelser av andelen elever vid privata/statliga skolor etc.) 
och mer diskursiva, innehållsliga policyförändringar (synsätt, attityder, uppfatt-
ningar av förändringar inom utbildning/undervisning). Här kommer jag att uppe-

––––––––– 
65 Whitty & Power poängterar: “Educational reform is being conducted within contexts with differ-

ent histories, different constitutional and administrative arrangements and different political com-
plexions. Moreover, the nature and extent of decentralization, and the ways in which policies are in-
terconnected vary both within and between countries” (Whitty & Power, 2003, p 308). 
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hålla mig, i enlighet med tidigare angivna teoretiska utgångspunkter, vid om-
struktureringens diskurser och hur dessa tolkas, förstås och införlivas i olika ut-
bildnings- och skolkontexter. Jag avgränsar detta till att innefatta innehåll med 
central betydelse för den nya tidspolitik som omstruktureringen implicerar. För 
avhandlingens frågor kring skolans tidsförhållanden finns flera viktiga förklar-
ingsnycklar i vad som kommit att samlas under beteckningen ’New Public Ma-
nagement’. Marshall & Peters (1999) uppmärksammar just de ökade inslagen av 
management som i flera avseenden efterträtt den statliga utbildningsadministra-
tionen och den allmänna policyprocessen:  

”In the western world we are witnessing a restructuring of state education 
systems away from an emphasis on administration and policy – their for-
mulation and articulation – to an emphasis on management….these theo-
ries and models have been used both as a legitimating basis and instru-
mental means for redesigning state educational bureaucracies, educational 
institutions and also, albeit surreptitiously, the public policy process it-
self” (Marshall & Peters, 1999, p. xxv). 

Lindblad, Johannesson & Simola (2002) har också studerat den förändrade styr-
ningen av skolsystemen i Europa och Norden. De menar att skolans omstrukture-
ring ska uppfattas som ”a combination of (new) governance and new manageria-
lism” (a a, 2002, p. 239). Utbildningssystemets omstrukturering är emellertid 
inte en lineärt entydig process av policyimplementering, utan rymmer kämpande 
diskurser som fungerar som auktoritativa allokeringar av olika meningar och 
värden. En central aspekt av den förändrade styrningen är de alltmer inflytelseri-
ka diskurserna om resultatansvar (accountability), explicita standards och mätba-
ra kvalitetsfaktorer (performance indicators). Utfall kopplas till belöningssystem 
där olika delenheter både konkurrerar och kontrakterar varandra. Den rationali-
tet, handlingsgrund som utgör basen är vad som inom ekonomisk teori går under 
beteckningen ”rational choice”. System reglerar sig själva för att aktörer inom 
systemet handlar förnuftigt i enlighet med sina intressen. Utifrån Blomqvist och 
Rothstein (2000), Clark & Newman (1997), Codd et al (2004) kan följande ka-
raktäristika anges för New Public Management (NPM) eller ”new manageria-
lism” med Lindblads et al (2002) termer: 

Separation mellan utförare och brukare, mål och genomförande av dessa 
avskiljs för att klargöra rollfördelning och ansvarsförhållande. Staten blir 
beställare av utbildning och skolans aktörer utförare 
Kontraktsförfarande – relationen mellan beställare och utförare regleras via 
kontrakt istället för genom regler och föreskrifter, eller tysta konventioner 
Prestationsbaserad resurstilldelning – ekonomi görs avhängig överens-
kommen prestation och resultat 
Konkurrens – tävlan om beställarens kontrakt genom kostnadsbesparingar 
och kvalitetsutveckling 
Valfrihet för brukaren – brukarens val innebär en ekonomisk belöning för 
producenten. 
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Under 1990-talet sker en rad diskursiva förskjutningar i skolans reformdiskurser 
i riktning mot NPM-filosofin, vilka har dokumenterats i en rad olika studier (se 
t.ex. Falkner, 1997; Englund, 1995; Lindblad et al, 2002). I utbildningssystemets 
styrningssystem sker en övergång från ett regelsystem till målstyrning. Dale 
(1997) definierar dessa styrformer i följande termer: ”Rule-goverened forms of 
regulation operates ex ante, before the fact. The seek to control resource inputs to 
activities and to shape and channel demands on them…. Goal-governed forms by 
contrast, are designed to control institutions by means of judging how close they 
have conformed to their performance targets. That is, they operate ex post and 
focus on the organization’s outputs” (a a, 1997, p. 279, förf. kursiveringar). Dale 
(a a) menar att när det gäller regelstyrning (som t.ex. den nationella timplanen) 
så begränsas aktörers handlingsutyrmme av det lagliga ramverk inom vilket de 
verkar. Med målstyrningen och den ex post kontroll som tillämpas i denna be-
gränsas emellertid skolaktörers handlingsrum av ”relevant operational procedu-
res” och ”performance targets” (a a, p. 279). Dale beskriver det som ett skifte 
från ”state control” till ”state governance”.  

Andra har beskrivit den förändrade styrningen i termer av en ”styrning på di-
stans” (Rose, 1999). Även om en decentralisering har ägt rum med inslag av t.ex. 
ökad valfrihet att välja skola, vissa beslutsrättigheter har förts ned till kommun 
och skola, budgetansvar har flyttat allt längre ut i skolorganisationen etc. har en 
’indirekt’ styrning och kontroll på distans samtidigt kunnat upprätthållas genom 
att staten kopplat olika prestations- och resultatsystem med instrument för kvali-
tet, utvärdering och resultat till styrningen. Simola et al (2002) beskriver föränd-
ringen som en rörelse från ”the Planning State” till ”the Evaluative State” (a a). 
Den tidigare centrala statliga planeringen (t.ex. när det gäller skolans tidsfördel-
ning) med dess hierarkiska former av kontroll ersätts med lokal självreglering 
och ex-post-kontroll av resultat och utfall. Denna rörelse innebär en rad diskursi-
va brott i den statliga reformdiskursen under 1990-talet. Fokus kom med fram-
växten av New Public Management att bli måluppfyllelse på vissa specifika 
premisser som Clark & Newman påpekar:  

”Managerial discourse offers particular representations of the relationship 
between social problems and solutions. It is linear and oriented to ‘single 
goal’ thought patterns. It is concerned with goals and plans rather than 
with intentions and judgements. It is about action rather than reflection. It 
draws upon analysis (breaking problems down) rather than synthesis. It 
sets up boundaries between ‘policy’ and ‘delivery’, ‘strategy’ and ‘im-
plementation’, thought and action. It offers a technist discourse, which 
strips debate of its political underpinnings, so that the debate about means 
supplants debate about ends (Clark & Newman, 1997, p. 148). 

Många forskare har emellertid påpekat att omstruktureringen inte rör sig om ett 
totalt skifte från en byråkratiskt-professionell styrning till en managementbase-
rad (Clark & Newman, 1997) utan att det rör sig om en successiv förskjutning, 



152 

där dessa styrformer skapar spänningsförhållanden och dilemman. Professionella 
bedömningar blir alltmer inordnade i effektivitets- och kostnadskalkylering. 
Kvalitetsfokuseringen kan förstås som ett sätt att inordna profesionella bedöm-
ningar i ett expertsystem, där kriterier redan är fixerade. De professionella får 
därmed en verkställande roll. Skolledare och lärare har att förhålla sig till olika 
konkurrerande imperativ (var effektiv, håll budgeten, handla strategiskt och sam-
tidigt gör egna bedömningar, var rättvis och låt alla komma till tals). Det finns 
indikationer på att detta lätt kan skapa olika ’hybrid identiteter’ när aktörerna 
försöker tillgodose alla krav och förväntningar. Clark & Newman (a a) lyfter 
fram faran för en ’överlåten stress’ som lätt kan skapas under sådana förhållan-
den, där organisatoriska spänningar förkroppsligas i enskilda individer. Individen 
tvingas, med Baumans ord, att söka biografiska lösningar på motsättningar i sy-
stemet (1999). Detta har varit en tendens inte minst för skolledare i decentralise-
ringen (se t.ex. Svedberg, 2000).  

Omstruktureringens reformer – centrala element 
När nu några mer allmänna drag i den förändrade styrningen redogjorts för vill 
jag mer explicit lyfta fram några implikationer gällande tidens styrning och or-
ganisering i skolan. I kontrast till vad jag tidigare beskrivit som den svenska mo-
dellens tidspolitik för skolan (instrumentalism, centralism, framsteg och samför-
stånd) kan den nya tidspolitiken som introducerats med den förändrade styrning-
en i pågående omstrukturering sägas baseras på: (i) flexibilitet (ii) självreglering 
(iii) prestationssystem, samt (iv) lokalism. Dessa bärande element i omstrukture-
ringens reformdiskurser ska emellertid inte uppfattas som uttömmande eller sys-
tematiskt tillämpade i policytexter. Snarare bör de förstås som uppkomna 
i/genom olika samhälleliga förändringar som innehåller både motstridigheter och 
inneboende dilemman. 

Flexibilitet
Den långsiktiga, lineära och rationella tid som utmärkte läroplanerna och timpla-
nerna i grundskolans första generation reformer har i flera avseenden ersatts i 
den pågående omstruktureringen av flexibilitetens tid. Reformpolicy legitimeras i 
hög grad med hänvisning till ökad flexibilitet och frihet i tidens strukturering och 
användning. Den statliga, nationella timplanen har t.ex. i flera skolutredningar 
under 1990-talet beskrivits som ett förlegat byråkratiskt och stelbent styrinstru-
ment (se t.ex. SOU 1997:121). Denna omställning till mer flexibel skolorganisa-
tion kan motiveras utifrån pedagogiska skäl, men samtidigt bör påpekas att den 
samspelar med en rad sociala, kulturella och politiska förändringar. Utifrån Har-
vey (1989) kan omställningen förstås som en rörelse från ”the Fordist moderni-
ty” mot ”the flexible postmodernity”: 
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Schema 1. ”The Fordist modernity” vs ”Flexible postmodernity”
66

Harvey betonar att den ena inte efterträtt den andra utan att det uppstått en spän-
ning mellan dessa sociala organisationsformer. Utbildningssystemen har att han-
tera pressen på en universell standardiserad välfärd och samtidigt producera in-
divider i en global konkurrens. Skolans läroplaner ska både kunna fungera som 
ett nationellt, fast ramverk och samtidigt tillåta en lokal flexibel anpassning. 
Tidspolitiken i skolans styrningsdiskurser formeras i detta spänningsfält mellan 
den långsiktiga kontrollen och den flexibla anpassningen. Denna flexibilitetens 
imperativ som betonas i reformpolicy gäller emellertid vissa förhållanden som 
Popkewitz riktigt påpekar: ”Flexibility is intended to enable all children to be 
paced differently but to meet one united set of objectives” (Popkewitz, 1991, p. 
156).

Självreglering 
Den svenska modellens tidspolitik kännetecknades i hög grad av breda, centrali-
serade, nationella och allmänna tidsförhandlingar mellan olika intressegrupper i 
formaliserade beslutsprocedurer. Dessa har med den pågående omstruktureringen 
förändrats påtagligt. Diskursen om självreglering är i hög grad underliggande 
kraven på omstrukturering av skolsystemet. Denna självreglering innebär emel-
lertid knappast ett obegränsat inflytande för enskilda skolor eller skolaktörer. 

––––––––– 
66

Från Harvey (1989, p. 341-342, förf. översättning).

Fordist modernity 

Homogenitet och tydlig hierarki 

‘State welfarism’ 

Kollektiv förhandling 

Industriproduktion – lineär kronologi 

Protestantisk arbetsetik 

Reglering 

Permanens 

Statsintervention (försöksverksamheter) 

Flexible postmodernity 

Heterogenitet, ’platt arbetsdelning’ 

’The managerial state’

Intresse och allianser i förhandling 

Strategisk management 

Flexibilitet, tillfälliga kontrakt 

Avreglering

Ständig förändring 

Lokal innovation 
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Snarare bör den självreglering det handlar om förstås som en ’dirigerad autono-
mi’ inom prestations- och resultatsystem med specifika kontroll- och discipline-
ringsmekanismer.  

Denna diskurs om självreglering underbyggs på olika sätt med olika element från 
olika sociala praktiker. Inte minst har ’rational-choice’ teorier baserade på indi-
viders rationalitet och fria valmöjligheter blivit premissleverantörer. Med en så-
dan utgångspunkt förläggs fokus på individers lärande och pedagogiska innova-
tioner som kan gynna en ökad individualisering. Skolan blir på detta sätt dekon-
textualiserad från dess historiska kontext. Simola et al (2002) konstaterar att: 
”this wishful rationalism has led one reformer after another to overestimate the 
power of psychology and pedagogy-based innovations to underestimate the 
power of continuity cemented in systems of time, space and rituals, in a kind of 
grammar of schooling” (Simola et al, 2002, p. 258-259). Diskursen om ’den 
självreglerande skolaktören’ som omstruktureringspolicy och reformer bygger 
på konstrueras i kontrast mot den tidigare yttre reglerande kontroll av skolan i 
form av timplaner, föreskrivande kursplaner och pensum etc.  

Den diskursiva konstruktionen av denne aktör sker med hjälp av starka signal-
termer som anger mentala och sociala dispositioner: kompetent (multiskilled), 
effektiv, oberoende (self-reliant), samarbetsorienterad (team-oriented), föränd-
ringsbenägen (adaptable) och flexibel. ”Den självreglerande skolaktören” ska 
kunna navigera på egen hand i ett alltmer osäkert och föränderligt informations- 
och kunskapssamhälle. Den statliga styrningen antar karaktären mer av principer 
om självreglering i kombination med kontrolluppföljningar (”ex-post correc-
tions”). Daun ser detta som en internationell trend i en intensifierad global kon-
kurrens: 

”National states and international agencies are now making attempts to 
institutionalize and control or at least monitor and assess the learning ex-
periences or socialization of individuals during their lifetime. This is one 
of the new functions the central state has assumed due to the global com-
petition. This control is done through appeals to rational self-regulation 
and sophisticated surveillance” (Daun, 2002, p. 22). 

För elevers del har en ökad betoning på individualisering och individualiserade 
tider i skolan blivit allt starkare i samtida reformdiskurser. Jag kommer emeller-
tid vidare att tala om den självreglerande skolaktören, då det är svårt att tala om 
en individualisering i meningen att eleven själv följer ett helt individuellt studie-
program. Snarare handlar individualisering, som Antikainen & Komonen (2003) 
riktigt påpekar, om att: ”the self and the lifecourse have become more individual-
ized, while the definitions of transitions and age stages have become more uni-
fied” (a a, 2003, p. 146).  
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Prestationssystem
Det samförstånd som kan sägas kännetecknat den svenska modellens skolpolitik 
och reformpolicy har förändrats i väsentliga avseenden. Den common-sense om 
skolans roll i samhället som låg implicit i modernitetens framstegsberättelser har 
förlorat sin självklara legitimitet. Med denna följde en rollfördelning mellan 
skolbyråkrater, de professionella och föräldrar som vilade på en rad tysta kon-
ventioner om ansvarsfördelning och var uppbackad av kulturella traditioner. I 
den pågående omstruktureringen har dessa kommit att omprövas. Krav ställs på 
att målen och arbetet ska göras explicit och mät- och jämförbart – för att använda 
Bernsteins ord, ’contract replaces covenant’ (2000, p. 169). Här finns utveck-
lingar i olika riktningar mellan mer expertorienterade och mer lokaldemokratiska 
inslag. De senare kan emellertid sägas i hög grad vara marginaliserade och för 
frågor som rör tidsstyrning och tidsorganisering framstår expertbaserade utvärde-
rings- och resultatsystem mer framträdande. New Public Management premierar 
en teknisk rationalitet och kontraktsbaserade relationer som reducerar förhållan-
det mellan professionella och medborgare till beställare och utförare (Sundberg, 
2004).67

Kvalitet, resultat och kompetens utgör semantiska magneter kring vilka policy 
formeras: ”Quality has become a powerful metaphor for new forms of manageri-
al control” (Codd et al, 2004, p. 191) där policyformering och operativt genom-
förande hålls strängt isär. Dessa prestationssystem baseras på olika mekanismer 
såsom prestationsbaserade löner, ’elevpeng’, kvalitetssäkring efter resultatindika-
torer. Power (1994) benämner utvecklingen ”The audit explosion”. Den nya 
common-sense som etablerar sig inom utbildning, arbetsmarknad och politik kan 
uttryckas såsom ”vad som inte mäts och utvärderas ordentligt, blir inte gjort or-
dentligt!” (Clark & Newman, 1997). Giddens menar att till det senmoderna sam-
hället driver urbäddningsprocesser där interaktionen i institutioner som skolan 
avskiljs från platsens specifika drag och koordineras genom abstrakta system. 
Den självklara tilliten till samhällets institutioner töms och ersätts med mer ab-
strakta återkopplingssystem, vad han benämner expertsystem (Giddens, 1991). 
Inom utbildningssystemet har sedan 1990-talet kvalitetsmedvetande som utveck-
las inom olika resultat- och prestationssystem varit mycket påtaglig i ökade krav 
på koordinerad dokumentation, kvalitetssäkringsinstrument, rangordning av sko-
lor där skolor placeras inom ett indikatorsystem. Simola beskriver utvecklingen i 

––––––––– 
67 Om den statliga tidsstyrningen av skolan byggde på en standardisering kan de likartade mönster 

som återfinns i dagens ’postbyråkratiska’ skolorganisationer förklaras, utifrån vad som inom stats-
vetenskapen benämns ”isomorphism”. Beteckningen refererar till tendensen att orgnisationer ofta 
inkoorporerar liknande former som redan befintliga. För det första kan en sådan isomorfism förkla-
ras utifrån att organisationsdesign har blivit en ’bransch’ i sig. Genom etablerandet av expertsystem 
(specifika procedurer för mål- och resultatuppföljningar) föreskrivs vissa organisationsformer. För
det andra rör det sig också om att skolan söker legitimitet för sin verksamhet bland olika externa 
aktörer och tvingas därmed tillgripa de instrument som finns tillhands. För det tredje har också or-
ganisationsteori kommit att bli allmängods och dominerande managementmodeller återfinns i ut-
bildningar, konferenser, media etc. 
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termer av ett skifte från den planläggande staten till den utvärderande staten 
(Simola et al, 2002).  

Resultat- och prestationssystemen åstadkommer en koordinering av handlingar 
mellan olika kontexter separerade i tid och rum. Ett annat sätt att uttrycka vad det 
handlar om är att ’feedback-looparna’ urbäddas den lokala kontexten och place-
ras i mer abstrakta återkopplingssystem på regional, nationell och internationell 
nivå (jämför t.ex. hur rangordning av skolor, betygstatistik, provresultat inordnas 
under sådana återkopplingssytem). Dessa system har sin egen inneboende tem-
poralitet, med viss cyklicititet, tidsförväntningar, sekvensiering och tempo (mät-
ningar och tester ska t.ex. genomföras med vissa intervall, under en viss tid etc.).  

Stephen Ball menar att detta är en ny typ av styrning som har efterträtt den cent-
raliserade välfärdsbyråkratins. Genom olika policyteknologier inordnas indivi-
ders och organisationers prestationer i ett system av bedömningsindikatorer som 
han kallar ”performativity”68. Det intressanta här är, menar Ball vidare, vem som 
kontrollerar detta fält och vilka indikatorer och metoder som är giltiga. Dessa är 
inte bara instrument utan förser oss också med de ramar inom vilka vi definierar 
vilka ”vi” är och vilka ”vi” vill bli. Lärare och elever skrivs med andra ord in i en 
logik där de ska vara effektiva ”målgörare” (Simola, 2000).  

Lokalism
Omstruktureringspolicy och dess betoning på lokala lösningar motiveras oftast i 
kontrast till en statsbyråkrati som hävdas vara dåligt anpassad till det senmoder-
na komplexa och snabbt föränderliga samhället. Skolans aktörer ska vara lokalt 
samarbetande, arbeta i flexibla team och arbetslag. Lokalism ska möjliggöra (i) 
snabb anpassning till ett föränderligt samhälle (ii) innovation och nytänkande 
(iii) responsivitet mot lokala behov och intressen. Som vi kunnat se i enligt med 
tidigare resonemang om spänningsfältet mellan centralisering och decentralise-
ring är inte denna process entydig och enkelriktad. Det tycks snarare mer rele-
vant att använda ett tredelat schema: det lokala, det nationella och det globala. 
Samtidigt som lokala innovationer och lokal självreglering betonas så sker en 
motrörelse mot uniform utbildningspolicy. Daun pekar särskilt på detta förhål-
lande: “Educational policies have become increasingly uniform worldwide since 
the beginning of the 1980s…. the restructuring reforms are, more than previous 
reforms, dependent on the response from people at the local level, that is school 
directors, teachers and parents” (2002, p. 71). När det gäller skolans tidspolitik är 
denna dialektik också påtaglig. Förhandlingarna om tiden i skolan har i hög grad 
blivit lokala, samtidigt som resultat- och prestationssystem tycks upprättahålla 
vissa standariserade ’tidtabeller’. Skolor har fått en ökad lokal frihet samtidigt 
som en ny form av kontrollsystem vuxit fram där lokala förhållanden lyfts in i 
kodifierade och nationellt och internationellt jämförbara indikatorsystem.  

––––––––– 
68 ”Performativity is a technology, a culture and a mode of regulation that employs judgements, com-

parisons and displyas as means of control, attrition and change” (Ball, 2003, p. 216). 



157 

De fyra element i omstruktureringens reformdiskurser som här lyfts fram ska inte 
förstås som heltäckande och entydiga. Snarare bidrar de med olika konkurreran-
de imperativ för dem som lever och arbetar i ’omstruktureringens korstryck’. Jag 
kommer nu avlutningsvis redogöra för aktuell forskning i anslutning till de be-
skrivna förändringarna.  

Omstruktureringen och skolans tid – aktuell forskning 
Den nya tidspolitik som skolsystemes omstrukturering innefattar har vida impli-
kationer för skolans läroplaner och undervisning. Den lineära, irreversibla, mät-
bara och förutsägbara tiden som präglat modernitetens skola, utmanas av en flex-
ibel och mer fragmentarisk sen- eller postmodern tid. I de framväxande diskur-
serna om ’Den självreglerande skolaktören’ och ’Den resultatorienterade flexibla 
och responsiva skolorganisationen’ som omstruktureringspolicy och reformpro-
gram i hög grad bygger på framstår tiden snarast som polykron, fragmenterad 
och nu-fixerad. Här uppstår påtagliga spänningsförhållanden mellan krav på 
långsiktig planering, stegvis/kumulativ progression och denna mer flexibla och 
polykrona tid. Det ’successiva’ och ’schemalagda’ medborgarblivandet som 
1960-talets reformprogram i hög grad byggde på tillät en möjlighet till politisk 
styrning som idag ter sig allt svårare att genomföra.  

Den nya tidspolitik som vuxit fram i skolsystemets omstrukturering har forme-
rats i ett kraftfält av olika sociala, kulturella och politiska förändringar. Denna 
har en rad implikationer för skolan och dess organisering av undervisningen. 
Skolans tid är som tidigare redogjorts för en central läroplansteoretisk fråga som 
särskilt fått aktualitet i det senmoderna informations- och kunskapsintensiva 
samhället. Denna nya tidspolitik är emellertid inte ett utslag av en entydig dis-
kursiv hegemoni i fråga om ”New Public Management”. Det rör sig om en dis-
kursiv dynamik som varken är entydig eller determinerande. Diskurserna medie-
ras genom strukturella, institutionella och individuella variabler som gör att de 
tolkas, införlivas och transformeras på olika sätt i skolan. Av den anledningen 
förefaller empiriska studier av hur denna tidspolitik institutionaliseras, kontrolle-
ras och legitimeras vara viktiga. Det finns en växande mängd forskningsstudier 
kring skolsystemets omstrukturering. Det fokus som här anlagts kring skolans 
tidsförhållanden är emellertid inte i någon större grad uppmärksammat.  

Den forskning som bedrivits kring skolans tidsförhållanden i de pågående om-
struktureringsprocesserna har kommit att uppmärksamma en intensifiering av lä-
rares arbete. Tesen om intensifiering som Hargreaves m fl arbetat fram kommer 
ursprungligen från marxistiska teorier om att arbetskraften blir allt mer överlas-
tad, rutiniserad och externt styrd. Hargreaves visar dock att det är bara en partiell 
förklaring till förändringar i lärares arbete. Förändringarnas komplexitet bidrar i 
hög grad till en intensifiering. Calderhead visar i sin internationella genomgång 
(2001) att pågående reformer rymmer motstridiga krav och har oavsedda kon-
sekvenser vilket bidrar till en intensifiering av lärares arbete. ”The devolution of 
financial management to schools for example, has been found to result in the 
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same or increased amount of work being performed by fewer teachers and time 
spent on administration, school marketing and presentation whereas demands for 
their effectiveness in terms of promoting childrens learning have increased 
(2001, p. 793). 

Flera forskare (Apple, 1999, Woods et al, 1997, Hargreaves, 1999) har argumen-
terat för tesen om intensifiering som central för skolarbetets transformeringar69.
Detta begrepp pekar på de förändrade tidsmässiga villkor där alltfler och alltmer 
komplicerade uppgifter åläggs skolan att hantera. På detta sätt menar t.ex. 
Woods et al (1997) så har förståelsen av det alltmer komplexa uppdraget skiljts 
från det exekutiva genomförandet. Detta har inneburit en högre arbetsbelastning, 
mer stress och minskad tid för reflektion och återhämtning. Detta kan ses, enligt 
vissa forskare, som en professionell urholkning, deprofessionalisering (Falkner, 
1997). Falkner som i sin avhandling analyserat mötet mellan de utbildningspoli-
tiska intentionerna med omstruktureringen och lärares uppfattningar om dessa 
menar att det utvecklats ett behov av att etablera allianser mellan olika aktörer i 
skolan. Inte primärt för att utveckla skolan verksamhet i pedagogiska hänseenden 
utan som en överlevnadsstrategi i den osäkerhet som blir följden av olika mot-
stridiga krav på skolan. Detta kan också ligga i linje med andra forskares identi-
fiering av ökade mikropolitiska inslag i skolan (se t.ex. Hargreaves, 1999).

Den nya tidspolitik som omstruktureringen innebär är på detta motsägelsefull. Å 
ena sidan betonas i reformpolicy den lokala friheten att flexibelt organisera tids-
förhållandena i skolan. Å andra sidan är skolans tidspolitik inskriven i ett sam-
hälleligt diskursivt spänningsfält mellan olika intressen som strukturerar och ko-
ordinerar skolans tidsförhållanden där inte minst prestations- och resultatsystem 
kontrollerar tidsförhållandena. Lindblad et al (2002) menar att lärares kontroll 
över tiden i skolan resulterar i en frustration och förlust av professionell autono-
mi:

 “Teachers themselves express frustration over lack of money and time. 
Control and performance evaluation has expanded. Teachers argue that 
they still have freedom in teaching, but have lost control over working 
time. They express a loss of autonomy and power, thereby indicating de-
professionalisation” (Lindblad et al 2002 p. 291).  

Lindblad, Lundahl & Zackari (2001) konkluderar i det internationella EGSIE-
projektet kring de europeiska skolsystemens omstrukturering att för svenska lära-

––––––––– 
69 Intensifieringen av lärares arbete innefattar enligt Hargreaves (1992) följande: (i) reducerad tid till 

avkoppling, (ii) till bristande tid att hålla sig kontinuerligt uppdaterad på sitt kunskapsområde, (iii) 
färre möjligheter att samverka med kollegor, (iv) kroniskt överbelastning av arbete som föder bero-
ende av utifrånkommande experter, (v) intensifiering leder till minskad kvalitet i uppdragsgenomfö-
randet genom att tumma på professionella värden, (vi) till diversifiering av ansvar och beroende av 
experter, (vii) till brister i förberedelsetider, (viii) intensifiering understöds av många lärare och 
misstas för professionalism. 
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res del har decentraliseringen och avregleringen skrivit in skolan i en effektivi-
tetsdiskurs som medför att: ”teachers as well as students are construcuted in new 
ways. Teachers are assumed to be rational technicians that do their job in a sys-
tem that gives them more freedom to act. Students are well motivated individuals 
that strive for educational success” (a a, 2001, p. 326).  

I ett annat komparativt forskningsprojekt kring omstruktureringspolicy i de nor-
diska länderna (Restrucutring in Education: reform policy and teacher professio-
nalism in different nordic countries) argumenterar Carlgren & Klette (2000) att 
särskilt två spänningsfält är viktiga att uppmärksamma i omstruktureringen. Det 
första utgörs av en vidare ’cultivating and moral teaching mission’ (bildnings-
uppdrag) och en snävare ’instrumental knowledge transmission’ (utbildnings-
uppdrag). Det andra rör det mellan autonomi och kontroll för lärares del. Trots 
retoriska diskurser om lärare som autonoma professionella har system av yttre 
kontrollmekanismer ökat. Omstruktureringssträvanden har emellertid inte bara 
formerats i dessa spänningsfält utan bidrar samtidigt till att omformulera och 
omdefiniera dem (a a). Carlgren & Klette menar att det är alltför reduktionistiskt 
att beskriva förändringarna i entydiga termer av teknifiering och instrumentalise-
ring. Istället, menar de måste analyser rymma hur dessa spänningsförhållanden 
hanteras givet olika tidsperioder. De menar vidare att dessa analyser behöver ad-
optera empiriskt sensitiva metoder för att blottlägga hur dessa spänningsförhål-
landen tar sig uttryck i olika lokala kontexter.  

Daun med kollegor har gjort omfattande internationella studier kring skolsyste-
mens omstrukturering, dock till största del med fokus på strukturella och sy-
stemmässiga villkor och konsekvenser. Han pekar (1997) på ett trendbrott i den 
statliga reformdiskursen vid införandet av valfrihet/privata skolor och marknads-
principer på utbildningsområdet, men argumenterar för att några avgörande skif-
ten bland skolans aktörers värdesystem inte har ägt rum. Det dröjer, menar han, 
innan konsekvenserna visar sig fullt ut. Omstruktureringspolicy har formerats 
inom en ekonomiskt–teknokratisk diskurs och i frånvaro av en pedagogisk. Han 
menar att utbildningspolitiken (och utbildningens huvusakliga innehåll) på detta 
sätt centraliserats (med nationella mål, nationell läroplan och riktlinjer, nationella 
prov och utvärderingar etc.) samtidigt som finansieringen decentraliserats (samt 
hur undervisningen ska organiseras). Omstruktureringen innebär således ingen 
entydig process utan formeras i ett kraftfält av ekonomiska, politiska, professio-
nella och lokal-civila krafter.  

Gustavsson (2003) har studerat en aspekt av den pågående omstruktureringen i 
sin avhandling. Här behandlar han läroplanens (LpO 94) intentioner om integre-
ring mellan den obligatoriska skolan och förskoleklassen. Han menar att ett ut-
vidgat lärandebegrepp som denna integrering implicerar är ett exempel på om-
struktureringen och idéerna om ett livslångt lärande. I sin policyetnografiska stu-
die uppmärksammar han bland annat att i de olika pedagogiska diskurser som 
möts mellan lärare och barnomsorgspersonal också uppstår en kamp om tid. Pla-
neringstiden är för båda dessa kategorier en resurs för reflektion och eftertanke. 
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Kontroll över denna resurs kan skapa möjligheter för mental avlastning och mot-
värn till intensifieringen - inte minst genom etablerandet av olika ’bakre regio-
ner’ för att använda Goffmans (1959/1990) term - som förändringarna innebär. 
Tid blir därför en central aspekt i omstruktureringsprocesserna då trycket (inte 
minst det ekonomiska) på tidseffektivitet ökar.  

Westlund (2003) tar också upp tidsfrågorna explicit i relation till pågående de-
centraliseringsreformer i grundskolan mer generellt och timplanereformen mer 
specifikt. Studien är explorativ och bygger på intervjuer med lärare och rektorer i 
fyra olika kommuner i fokusgrupper kring hur elevers arbete organiseras utan en 
nationellt fastställd timplan. Westlund menar, utifrån en historisk bakgrunds-
teckning, att timplanen upprätthållit en byråkratisk tidsstyrning som tjänat admi-
nistrativa intressen. Utifrån en ramfaktorteoretisk plattform argumenterar hon att 
skolans ramar (däribland tidsramarna) i takt med en decentralisering och i över-
gången till en mål- och resultatstyrning har öppnat upp för lokala skolaktörers 
påverkan beträffande hur undervisningen ska organiseras och gestaltas. Hon för 
fram sju olika aspekter av denna utveckling; decentralisering av ansvar, decent-
ralisering av handlingsutrymme, decentralisering av ramar, decentralisering av 
kontroll, decentralisering av byråkratiska uppgifter, decentralisering av ordnings-
skapandet och decentralisering av tolkningsföreträdet. Westlund (a a) menar att 
dessa sju aspekter av den pågående decentraliseringen sammantaget omformar 
lärares yrkesidentitet och ställer nya krav på att kunna orientera sig i en i många 
stycken gränslös och okänd terräng.  
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DEL IV 

SKOLANS REFORMER: 

FYRA FALLSTUDIER 

”It is a mistake, then to regard educational policy as
belonging exclusively to the world of macro theory.  

Not just because classrooms teachers have policies too…. 
but because even outside school, policy still has to  

be negotiated and implemented through interaction, be this 
face to face, on the telephone or via correspondence”  

(Hargreaves, 1985, citerad I: Raab, 1994, p. 26) 
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4.1 Den nationella timplanen för 
grundskolan som fallstudium 

”What above all is needed, therefore, is a method that stays  
with the participants, stays with the complexity of the social  

process but catches some understanding of the constraints beyond” 
(Goodson, 1995, p. 54). 

I del 3 placerades den läroplansteoriska ’kampen om tid’ i en socio-historisk och 
socio-politisk kontext. Föreliggande kapitel kommer att behandla frågorna ut-
ifrån en skolkontext. Som argumenterats för tidigare är en sådan historisk tolk-
ningsram nödvändig för att förstå ”the rules of the game” (Goodson, 1995, p. 9). 
Å andra sidan behöver de historiska tolkningsramarna relateras till verksamma 
processer i skolan såsom de förstås och uppfattas av dess aktörer. Utifrån det 
perspektiv som anlagts i denna avhandling kan det uttryckas som att för att stu-
dera hur undervisningen organiseras i tid behövs studier av hur den organiseras 
över tid och vice versa. I de empiriska fallstudierna som kommer att presenteras  
i del 4 kommer den statligt initierade timplanereformen att användas som fallstu-
dium för att närmare studera tid som styrningsmodalitet i samtida reformer och 
som aspekt av skolan som institution70.

Reformen ”Utan timplan i grundskolan”71 är en läroplansreform och en länk i de 
decentraliseringsreformer som äger rum i den svenska obligatoriska skolan under 
1990-talet (Ds 1999:1; SOU 2004:35). Den kan ses som en genomgripande re-
form som innebär en förändring i styrsystemet och de tidsmässiga villkoren för 
undervisning i skola/klassrum. Med Wallins distinktion är den exempel på en 
generell reform till skillnad från lokala reformer (2002). En sådan generell re-
form innefattar modifieringar av skollagar, nya läroplaner eller andra styrdoku-
ment och nya system för styrning av skolan: ”Dessa reformer är utbildningspoli-
tiska och, vilket vi varit vana vid i Sverige, reformdokumenten är nationellt gilti-
ga” (Wallin, 2002, s. 119). Lokala reformer, menar Wallin, är initierade på 
kommun- eller skolnivå och kan vara medel dels för att förverkliga gällande lä-
roplaner och dels för att uttrycka lokala ambitioner och betoningar. Wallins di-
stinktion är intressant då den möjliggör analyser där mer generella och övergri-
pande reformer studeras visavi lokala reforminitiativ, vilka inte nödvändigtvis är 
kongruenta.  
––––––––– 
70 Sex forskningsprojekt har varit finansierade av Utbildningsdepartementet, timplanedelegationen

för att studera reformen. Föreliggande avhandling ingår i ett av dessa (TOP-projektet) som varit 
knutet till Växjö universitet, Institutionen för pedagogik.  

71 Jag utgår här från Torpers definition av timplanen: ”Timplanen reglerar den totala tiden eleven är i 
skolan, vilka ämnen eleven kommer att möta, när mötet kommer att ske och vilken utsträckning och 
omfattning i tid mötet kommer att ha” (Torper, 1982, p. 53-54). 
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Timplanereformen motsvarar den definition som Wallin ger generella reformer, 
men samtidigt skapas utrymme för olika lokala reformprocesser. Den innebär 
förändringar i skollagen, till vilken timplanen har legat som bilaga. Den kan ses 
som en förlängning och integrerad del av införandet av läroplanen LpO-94. Den 
kan också ses som en förändring i styrsystemet. För att kort summera kan tim-
planereformen förstås som: 

– en läroplansreform (berör villkoren för urval av skolans innehåll och organise-
ringen av undervisningen) 
– en generell reform (omfattar styrningen av skolan men även klassrumspraktik) 
– en nationell reform (innefattar landets samtliga grundskolor) 
– en decentraliseringsreform (innebär förändring i styrsystemet) 
– en konstitutionell reform (medför förändringar i skollagen) 

Timplanen som styrinstrument har behandlats i de större utredningar som före-
gått de stora skolreformerna under 1990-talet. I ”Skola för bildning” (SOU 
1992:94) lägger läroplanskommittén ett första större förslag på förändringar i 
timplanen; dels att den nationella regleringen av stadier i timplanen skulle tas 
bort och ersättas med mål att nå år 5 respektive år 9, dels att utöka den totala 
tidsramen i den obligatoriska skolan för att möjliggöra större utrymme för ele-
vens val respektive skolors profilering. Totalt rörde sig detta om 15 % av tidsut-
rymmet och resterande 85 % av tisdsallokeringen var fördelat på en minimitid 
för vart och ett av de tjugo obligatoriska ämnena. Läroplanskommitténs förslag 
om en övergång från stadieindelning till år 5/år 9-indelning gick dock inte ige-
nom regeringens prövning. Förslaget till tidsallokeringen för varje ämne blev 
också kritiserat av regeringen i propositionen ”En ny läroplan” (Prop. 
1992/93:220) och ersattes med tid per ämnesområde: det praktiskt/estetiska, det 
samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga. Utbildningsutskottet kom 
emellertid att ompröva denna tidsallokering för de praktiskt/estetiska ämnena 
som tillförsäkrades timtal per ämne. Utbildningsutskottet föreslog också en något 
förändrad timfördelning mellan de naturvetenskapliga ämnena och de samhälls-
vetenskapliga, av vilka särskilt religionskunskapen skulle prioriteras i tid.

Det var Skolkommittén som med sitt slutbetänkande ”Skolfrågor- Om skola i en 
ny tid” (SOU 1997:121) föreslog att avskaffa timplanen och att den statliga tids-
regleringen endast skulle innefatta den totala obligatoriska tidsramen. I proposi-
tionen ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-
hemmet mm.” drev regeringen linjen att låta ett utvalt antal kommuner pröva un-
der en försökstid att avskaffa en centralt reglerad timplan. 1999 lämnade timpla-
nedelegationen betänkandet ”Skola utan timplan – med oförändrat uppdrag” (Ds 
1999:1). Under 2000-2005 föreslås där en försöksverksamhet kring grundskolans 
timplan. Skolor och kommuner får ansöka om deltagande i försöksverksamheten 
och totalt kommer 79 kommuner och ca 900 av landets grundskolor befrias från 
timplanens styrning. Reformen har fått en relativt perifer position på den utbild-
ningspolitiska dagordningen, trots att det måste anses vara en genomgripande lä-
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roplansreform där en under många decennier central styrform plockas bort från 
styrsystemet. I ett decentraliserat målstyrt system, menar man i departements-
skrivelsen, framstår det som motsägelsefullt med en timplan som detaljreglerar 
skolans tidsallokering. Istället är de statligt uppställda nationella målen och sko-
lors och skolaktörers ’självreglering’ de nav kring vilka undervisningen ska or-
ganiseras. Reformintentionerna skulle kunna sägas innefatta följande områden: 

– decentralisering; från statlig tidsreglering och allokering till lokal flexibilitet 
– ämnesöverskridande undervisning; från ’ämnestid’ till ’tid att nå mål’ 
– individualisering; från ’standardiserad tid’ till ’individualiserad tid’ 
– lokalt läroplansarbete; från ’centrala direktiv’ till lokalt ansvar för måltolk-
ning, tidsförhandling och tidsplanering. 

Dessa reformintentioner kommer till uttryck såväl centralt från utbildningsdepar-
tementet (Ds 1999:1; SOU 2004:35) som lokalt i kommuners och skolors ansök-
ningar om att få delta i försöksverksamheten. Sammantaget kan timplanerefor-
men förstås som ett prisma för en rad förändringar vad gäller skolinnehållets or-
ganisering. Fem förhållanden framträder som särskilt centrala i reformen och ut-
gör också analytiska fokus i fallstudierna:  

Extern dynamik – yttre villkor för skolans tidsfördelning 
Förhållandet mellan centraliserad statlig styrning och skolors lokala au-
tonomi 
Förhållandet mellan närsamhällets konserverande/förändrande krafter 
och skolans anpassning/motstånd 

Intern dynamik – inre villkor för skolans tidsfördelning 
Förhållandet mellan olika ämnen och ämneskulturer i skolan 
Förhållandet mellan skolledningens styrning och lärares autonomi 
Förhållandet mellan lärare och elever avseende tidsanvändningen 

För det första ingår reformen i en kedja av decentraliseringsreformer som inne-
bär förändrade relationer mellan stat och skola (jfr tidigare avsnitt om skolans 
omstrukturering, kap. 3.5). De nya styrformer som vuxit fram i denna utveckling 
betonar flexibel ’själv-reglering’, snarare än standardiserad ’statsreglering’, vil-
ket i flera avseenden kan ses som en konsekvens av införandet av mål- och resul-
tatstyrning i skolan. Denna kombineras med en form av ex-post styrning där ut-
värderingar, uppföljningar, kvalitetssäkringar etc. får en alltmer central betydel-
se. Det är alltså en annan form av kontroll än den pre-aktiva statsstyrning (den 
svenska modellens styrlogik), men som tycks vara minst lika effektiv. Det fram-
står som en central fråga att vidare studera hur dessa förskjutningar kan förstås 
både som svar på internationalisering och som ökat tryck på individualisering i 
det postindustriella, senmoderna ’kunskaps- och informationssamhället’. 

För det andra har policyintentioner bakom decentraliseringen varit att kontak-
terna mellan närsamhälle och skola ska öka. Lokala och mer flexibla timplaner 
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har emellertid i flera fall också stött på motstånd bland föräldrar och andra aktö-
rer i det lokala samhället. Där föräldrar har försökts göras delaktiga i skolans för-
ändringsarbete har också i flera fall ett försvar för en viss timtilldelning i vissa 
ämnen framförts. Timplanen används fortfarande som ett aktivt påverkansin-
strument bland föräldrar och olika intressegrupper för tidsallokering av vissa 
ämnen och aktiviteter i skolan. Det finns också mycket forskning som pekat på 
vilken betydelse det lokala närsamhällets sociala, kulturella och politiska villkor 
har för vilka förändringar som är möjliga för skolan att genomföra (Arfwedson 
1988; Sigfridsson & Sundberg, 2005). Skolans temporala infrastruktur är djupt 
förbunden med det omgivande samhällets tider. Reformen berör hur nya former 
av samverkan mellan närsamhälle och skola tar form då den nationella timplanen 
kan förutsättas få allt mindre betydelse. 

För det tredje berör timplanereformen förhållandet mellan ämnen och ämneskul-
turer i skolan. Historiskt har den nationella timplanen reglerat vissa styrkeförhål-
landen mellan ämnena genom olika tidsallokeringar och reformen aktualiserar 
frågor huruvida balkaniserade ämneskulturer förstärks i skolan eller om subkul-
turella ämnesgränser luckras upp då tidsallokeringen vilar på lokal skolnivå. Det 
finns anledning att särskilt uppmärksamma mikropolitiska frågor mellan ämnes-
företrädare i kampen om tid till ämnet. Subkulturer uppstår i alla organisatio-
ner/institutioner och det framstår som central forskningsfråga att studera i vilken 
utsträckning reformen innebär gränsöverskridande eller gränsbevarande i dessa 
avseenden. En central aspekt av reformen rör på detta sätt hur klassifikationen av 
ämnen omskapas/skapas i skolan då inte längre en nationell timplan klassificerar 
skolans innehåll.

För det fjärde aktualiserar reformen rektorernas roll i ’det nya frirummet’ visavi 
lärares autonomi (Sigfridsson, 2003). En minskad statlig tidsreglering skapar 
förvisso ett ökat lokalt frirum. Samtidigt har den emellertid allt starkare postakti-
va styrningen i form av utvärderingar, resultatmätningar etc. bidragit till att ska-
pa ett spänningsfält mellan yttre resultatkrav och effektivitet å ena sidan och inre 
professionellt drivna utvecklingsprocesser å andra sidan. Många rektorer och lä-
rare menar att deras möjligheter att styra skolan ligger utanför deras kontroll 
(a.a.). En central fråga i reformgenomförandet gäller således förhållandet mellan 
skolledningens styrning för att svara upp mot yttre resultatkrav och samtidigt lä-
rares professionella autonomi. Vilka förändringsstrategier och argument utveck-
las i skolorna för att svara mot dessa ’imperativ’? 

För det femte inbegriper reformen frågor kring framväxten av nya mer individua-
liserade arbetsformer i skolan. Valfrihet och flexibilitet är signaltermer för en 
alltmer utbredd syn på lärande som ett individuellt projekt skolan ska stimulera 
och utveckla. Det finns emellertid en rad dilemman av vad som Giddens (1999) 
benämnt som ”differentiation of time-space paths” i skolan. Detta är inte enbart 
är en organisatorisk fråga utan involverar även frågor om jämlikhet och likvär-
dighet. Ökade krav på ’strategisk kompetens’ i form av tidsplanering och själv-
reglering har olika konsekvenser för olika sociala grupper (Österlind 1998; Be-
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ach et al 2003). Angelägna forskningsfrågor förefaller vara att analysera hur den 
diskursiva konstruktionen av den ’själv-reglerande skolaktören’ skapas och 
omskapas genom olika former av tidskontroll i skolan.  

Sammantaget torde timplaneformen kunna användas som fallstudium för en rad 
angelägna frågor som rör skolans inre förhållanden i den pågående omstrukture-
ringen av skolsystemet. Den bidrar med en möjlighet att ’inifrån’ kunna studera 
vilka reformdiskurser och förändringsstrategier som utvecklas på skolor med oli-
ka villkor och vilka konsekvenser det får för skolornas undervisning. Härigenom 
kan fallstudierna bidra med kunskap om hur omstruktureringsprocesser verk-
samma i skolsystemet kommer till uttryck i skolans undervisning och på detta 
sätt användas som ett prisma för att studera samhällsförändringar, reformpolicy 
och skolans undervisning.  

4.2 Fallstudier som forskningsstrategi 
De empiriska undersökningar som ingår i avhandlingen utgörs av fyra fallstudier. 
Som rubriken ovan antyder ses fallstudier inte primärt som en särskild metod, 
utan är snarare att betrakta som en forskningsväg, eller forskningsstrategi72. Den 
kan i sig rymma många olika metoder. Som forskningsstrategi svarar den mot 
premisserna (i) att den pedagogiska praktiken är en komplex väv av aktiviteter 
och relationer (ii) och som sådan har den en inre logik som måste förstås på dess 
egna villkor. Stake definierar fallstudier som: ”the study of the particularity and 
complexity of a single case, coming to understand its activity within important 
circumstances” (1995, p. 11). På vilka sätt kan fallstudier som forskningsväg då 
bidra till pedagogisk teori som både upplyser utbildningspolicy och bidrar till att 
utveckla pedagogisk praktik? Michael Bassey (1999) lämnar vissa svar på denna 
fråga som äger relevans även i denna studie. De kriterier Bassey tar upp för fall-
studier är (a) att det rör sig om ett begränsat empiriskt material i tid och rum, (b) 
forskningen bedrivs i naturlig kontext, med respekt för personers integritet, (c) 
den avser fördjupa kunskaper av relevans för praktiker, beslutsfattare och teore-
tiker, (d) empiriskt material återspeglar signifikanta aspekter av fallstudien, (e) 
fallstudien bidrar med plausibla tolkningar som kan valideras mot materialet (f) 
fallstudien bidrar med hållbara argument gentemot empiriska utsagor och rele-
vant forskning.  

Bassey (a a) identifierar vidare fyra större riktningar av fallstudier: etnografisk, 
utvärderande, pedagogisk och aktionsforskning. Den etnografiska är inte i första 

––––––––– 
72 Muncio påpekar ochså att när det gäller forskning om skolreformer att de ansatser som kombinerat 

olika metoder givit de viktigaste bidragen till kunskap om reformers genomförande: ”Studier som 
kombinerat olika metoder och där metodvalen styrts av de frågor som varit mest framträdande i 
varje skede av forskningsprocessen har gett de största insikterna i genomförandet” (Municio, 1995, 
s. 17). 
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hand kopplad till de studerade aktörernas praktiska ’behov’, utan ämnar avtäcka 
djupare meningslager av praktiken som social/samhällelig praktik. Den utvärde-
rande fallstudien avser utveckla kunskap för beslutsfattares bedömningar. De 
som benämns pedagogiska är till skillnad från de två redan nämnda mer interna 
och avser bidra till en reflekterad dokumentation. I aktionsforskningsbaserade 
fallstudier kan liknande syften spåras, men de har även mer normativa inslag av 
förbättring och utveckling genom återkoppling i sig. Fallstudierna i detta arbete 
ligger, i enligt med Basseys terminologi, närmast den etnografiska fallstudien, 
som avser analysera de underliggande meningslager i de studerade skolornas re-
formarbete. Detta görs i syftet att söka rekonstruera de paradoxer, spänningsför-
hållanden och underliggande dilemman som finns inbäddade i skolans institutio-
nella ordning och kultur och som aktualiseras i reformpolicy och reformgenom-
förande:

”We need to embrace the paradoxes inherent in the people, events and 
sites that we study and explore rather than try to resolve the tensions em-
bedded in them…Paradox is for me the point of case study. Living with 
paradox is crucial to understanding. The tension between the study of the 
unique and the need to generalise is necessary to reveal both the unique 
and the universal and the unity of that understanding. To live with ambi-
guity, to challenge certainty, to creatively encounter, is to arrive, eventu-
ally, at seeing anew” (Simon, 1996, citerad i: Bassey, 1999, p. 36). 

Fördelarna med fallstudier är på detta sätt att de tillåter komplexiteter och mot-
stridigheter framträda utan att bli reducerade till entydiga kategorier. När det 
gäller de många gånger komplexa sociala, kulturella och politiska processer som 
samspelar med genomförandet av skolreformer framstår därför fallstudien som 
en särskilt fruktbar forskningsstrategi. Detta poängterar även Ingegerd Municio i 
sin forskningsöversikt kring studier av genomförandet av skolreformer och skri-
ver: ”fallstudien gör det möjligt att i detalj kartlägga genomförandeprocesser-
na…hur de politiska besluten omsätts i praktisk handling” (1995, s. 16). Det 
finns emellertid olika företrädare för de etnografiska fallstudierna och som skiljer 
sig åt vad gäller kunskapsteoretiska grundvalar och metodologiska inriktningar. 
Hammersley (1992) menar t.ex. att fallstudieforskning inom samhällsvetenska-
perna huvudsakligen går ut på att testa teorier och förespråkar en deduktiv epis-
temologi för att säkra validitet i undersökningarna. Även om detta kan ses som 
en viktig poäng med fallstudier och som nödvändig att upprätthålla för att de inte 
ska reduceras till ’naiv realism’ (dvs. att endast deskriptivt återge den studerade 
praktiken) så vill jag argumentera för att fallstudier som forskningsstrategi bör 
fungera medierande mellan dessa både positioner. Det handlar således om att an-
vända fallstudier för att belysa ’makro-aspekter’ involverade i reformprocesserna 
(att deduktivt ’testa teorier’), men också att låta ’täta’, innehållsrika empiriska 
beskrivningar informera den teoretiska rekonstruktionen (induktion).  
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Fallstudier och etnografiskt fältarbete 
Termen etnografi kommer etymologiskt ifrån etno (grek.) som betyder folk, 
folkslag eller kulturell grupp samt grapho (grek.) som betyder skriva. Inom an-
tropologin har termen traditionellt använts just med denna betydelse; att skriva 
folks kultur. Inom senare tids vidareutvecklingar av termen inom samhällsveten-
skaperna, har denna emellertid fått en vidare betydelse som skulle kunna sam-
manfattas som teorier och metoder som studerar hur människor lever, skapar 
mening och betydelser i deras sociala och kulturella kontexter. Willis (2000) ar-
gumenterar för att samtida etnografiska forskning inom samhällsvetenskaperna 
inte bara bör beskriva kulturer, utan även teoretiskt rekonstruera dessa inom vi-
dare strukturer; ”…to frame the whole with necessary complexity and to deliver 
analytic and illuminating points not wholly derivable from the field but vital to 
conceptualising its relationsships” (a a, 2000, p. xi). Det är med en sådan inne-
börd som jag fortsättningsvis också kommer använda termen i denna avhandling.  

Det empiriska upplägget med longitudinella fallstudier ger goda möjligheter att 
genomföra denna typ av etnografisk fältforskning. Skolan som social och kultu-
rell kontext rymmer många olika meningslager, där etnografen kan vara väl för-
trogen med dess ’ytlager’, de självklara common-sense meningar som tillskrivs 
handlingar och händelser, men där dess djuplager många gånger kan vara betyd-
ligt mer svårfångade. För att nå dessa meningslager – att främliggöra det bekanta 
och bekantliggöra det främmande – är det nödvändigt att genomföra långvariga 
fältstudier för att inte forskarens/etnografens tillträde endast ska bli ett ’tillfälligt 
turistvisum’ (Stenersen Hovdenak, 2000).  

De etnografiska fältstudierna i undersökningens olika fallstudier planerades ut-
ifrån denna vetskap om att reformernas genomförande inte är ett enkelt tilläm-
pande av vissa direktiv utan utgör komplexa trajektorier (i plural) i olika institu-
tionella strukturer och skolkulturer. Förutom att de etnografiska fältstudierna så-
ledes täckte ett längre tidsspann (följde i detta avseende försöksverksamhetens 
fem år långa period) så beslutades också att någon form av avstämning (i form 
av intervjuer, observationer, samtal) skulle göras någon gång per termin under 
undersökningstiden för att säkra en kontinuitet i studiet av genomförandeproces-
serna. Vissa terminer var det mer intensiva och tidsmässigt mer omfattande upp-
följningar. Andra terminer kunde avstämningen röra sig om mer informella sam-
tal med skolledare eller lärare. Detta kontinuitetskriterium gav också en välav-
vägd bild gentemot olika skevheter som kan uppstå när det gäller val av under-
sökningsperiod (t.ex. före ett skollov, i början av en termin när nya elever anlän-
der etc.) och som kan antas ha betydelse för hur skolaktörer upplever sin situa-
tion och vilken typ av frågor som är aktuella för dem. Vid val av längre fältstu-
dieperioder har också skolledare tillfrågats om den valda perioden för fältarbetet 
kunnat betraktas som ’normal’ eller om det varit speciella omständigheter som 
skulle vägas in.  

Från erfarenheter av en lång rad av tidigare forskning och empiriska undersök-
ningar av skolreformer (Woods et al, 1997; Beach, 1995; Municio, 1995; Halpin 
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& Troyna, 1994; Taylor et al, 1997) finns det skäl att väga in följande premisser i 
planeringen av det etnografiska fältarbetet i fallstudierna: 

reformer tar tid att implementera 
reformintentioner är inte stabila 
det kan vara skillnader i tempo vad gäller utvecklingen av idéer och ut-
vecklingen av praktiker 
idéer och praktiker är motsägelsefulla 

Dessa fyra premisser påkallar särskilt att frågan om fältstudier och tidsspann 
noggrant övervägs. Genomförandet av skolreformer involverar en rad sociala, 
kulturella och politiska processer på olika nivåer som måste relateras för att för-
stå utfallet. Den amerikanske reformforskaren Seymor Sarason menar att det är 
helt avgörande hur tid och institutionell förändring kopplas samman för förståel-
sen av skolreformers effekter:  

”Time perspective and institutional change – how clearly and realistically 
we integrate these two concepts will be fateful for how we justify any pro-
posal for educational change. If we have learned anything the last decades, it 
is that changing mission statement, curricula, procedures, or laws in no way 
guarantees desired outcomes…. Nothing will be more subversive of the 
process than an unhistorical, unrealistic conception of the relationship be-
tween time perspective and institutional change” (Sarason, 1991, p. 63) 

Studiet av skolreformer kräver, hävdar Sarason, en långvarig involvering i den 
studerade praktiken för att forskaren ska kunna förstå de mer djupliggande pro-
cesser som innefattas i reformgenförandet. Om det endast görs korta nedslag är 
risken för missledande analyser stor. Det etnografiska fältarbetet i studier av ge-
nomförandet av skolreformer kan därför sägas baseras på: 

möjligheten att göra djupgående, kvalitativa fallstudier av reformpro-
cesser
möjligheten att basera teoretiska tolkningar av förändringar i skolan på 
empiriska kontextuella närstudier 
möjligheten att göra metodologiska överväganden baserade på olika lo-
kala kontextuella villkor och där dessa överväganden kan omprövas un-
der undersökningstiden 
möjligheten att studera den mening som tillskrivs förändringar ’inifrån’ 
den praktik som förändringarna omfattar 

Urvalet av fallstudier 
Urvalet av fallskolor blir en kritisk fråga vid bedömning av resultatens validitet 
och generaliserbarhet. Valen bör därför noggrant övervägas och vägas mot för- 
och nackdelar med olika fallstudier. Särskilt viktigt framstår urvalsfrågan när den 
relateras till val av forskningsproblem. I etnografisk forskning är sällan forsk-
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ningsproblemet i förväg entydigt och en gång för alla formulerat och definierat 
(Hammersley & Atkinson, 1995). Snarare finns det anledning att vara observant 
på hur fallstudiernas olika karakteristika bidrar till att forma forskningsproblem, 
eller bidrar till att rangordna olika forskningsfrågor som mer eller mindre intres-
santa eller relevanta. För denna studies vidkommande har de longitudinella fall-
studierna bidragit till att formera vissa centrala innehållsliga teman i den stude-
rade reformen. Jag har emellertid vinnlagt mig om att urvalet av fallskolor i 
största möjliga mån (med hänsyn tagen till de praktiska möjligheter som funnits i 
forskningsprojektet att genomföra longitudinella fallstudier) ska återspegla den 
variation av olika skolor som deltar i reformverksamheten. Av de 32 skolor i de 
fyra olika kommuner som deltagit i forskningsprojektet73 valdes därför fyra sko-
lor ut, en i varje kommun, baserat på följande kriterier: 

(i) Fyra skolor i fyra olika kommuner väljs ut (samtliga förutsätts delta i 
försöksverksamheten och har uttryckt sig villiga att delta) för att svara 
mot regionala skillnader vad gäller kulturella, ekonomiska, politiska 
och sociala förhållanden. 

(ii) Kriterium för urval är vidare att de ställer upp på att låta forskare göra 
enkätstudier, intervjuer med lärare, skolledare och elever, deltagande 
observationer och hålla kontinuerlig kontakt.

(iii) Variationskriteriet innebär att skolorna varierar beträffande storlek, in-
ställning till reformen, belägenhet i stads- landsbygdsmiljö, elevsam-
mansättning, socio-ekonomisk och etnisk bakgrund hos elever, ålders-
sammansättning (1-6, 7-9, f-9). 

(iv) En etisk hållning kan upprätthållas mellan forskare och personer som 
deltar i studien. Den långvariga samverkan mellan forskning och skola 
förutsätter att etiska frågor hela tiden står högt på agendan (intervjuper-
soners integritet och anonymitet, resultatenas spridning, kritiska frågor 
tillåts framträda utan att personer kommer emellan etc.). 

Av dessa urvalskriterier kan (i) och (ii) sägas vara av mer pragmatisk art. Urvalet 
har gjorts utifrån de skolor som funnits inom forskningsprojektet och där det va-
rit möjligt att få tillträde. Det har inte varit möjligt att basera urvalet på statistiska 
fakta om de regionala skillnaderna mellan kommunerna och skolorna eller på vil-
ligheten bland skolpersonalen att delta i forskningsprojektet som fallskola. Dessa 
mer pragmatiska överväganden har därför gjorts utifrån de förkunskaper jag som 
anställd forskare inom projektet haft om kommunerna och skolorna. Urvalskrite-
rier (iii) och (iv) är emellertid av mer principiell karaktär. Det har inneburit att 
endast skolor som kunnat ingå i den önskade repertoaren av skolor baserad på 

––––––––– 
73 TOP-projektet har varit ett forskningsprojekt som drivits av Institutionen för Pedagogik, Växjö 

universitet i samverkan med fyra kommer och totalt 32 skolor kring försöksverksamheten. Avhand-
lingens empiriska fallstudier har ingått som undersökningar inom ramen för detta projekt. 
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variationskriteriet samt kunnat ställa upp på den etiska överenskommelsen om 
sekretess, anonymitet och att forskningsresultat inte ska användas på något integ-
ritetskränkande sätt har kommit ifråga74.

Fyra fallstudier – fyra olika skolor 
Fallstudierna har fått skyddade benämningar som metaforiskt ska säga något om 
’typen av skola’ utan att för den skull fixera läsaren vid en viss common-sense-
bild av skolan. Blumer (1969) skiljer i detta avseende mellan ”definitive con-
cepts” och ”sensitizing concepts”. De definitiva begreppen kan ses som preskrip-
tiva och pekar ut ’vad man ska se’ . De sistnämnda är i regel inte specifika, utan 
avser endast peka ut riktningen ’var man ska se’. Blumer (a a) menar att ‘sensiti-
zing concepts’ är en bra utgångspunkt, men att de efterhand också bör ges mer 
preciserade innebörder. De benämningar som använts om de olika fallstudierna 
ska förstås i meningen av ’senzitizing concepts’ som anger riktningen, men inte 
vill låsa fast en viss innebörd (och på så sätt cementerar vissa stereotyper av oli-
ka skolor). De fyra fallskolorna är: 

(i) Bruksortsskolan: skolan i det lokala industrisamhället 

(ii) Förortsskolan: den mångkulturella stadsskolan75

(iii) Nybyggarsskolan: den progressiva reformskolan 

(iv) Parkskolan: medelklasskolan i innerstan76

Frågan om tillträde i det etnografiska fältarbetet 
I det etnografiska fältarbetet är frågan om tillträde viktig, inte bara i ett initialt 
skede av en undersökning, men även fortlöpande under datainsamlingens gång. 
Det finns såväl praktiska som mer principiella frågor som är nödvändiga att kon-
tinuerligt ställa sig som fältforskare. För det första handlar tillträde naturligtvis 
om att få fysiskt närvara i den studerande praktiken. I den genomförda undersök-
ningen inbegrep denna form av tillträde hela skolans verksamhet, arbetsplatsmö-
ten, undervisning i klassrum och informella samtal i lärarrummet. I detta avseen-

––––––––– 
74 Då fallskolor valts ut för longitudinella studier gjordes ett första inledande möte med all personal 

på samtliga skolor. I särskilt fokus för detta möte stod de etiska frågorna om implikationer av att 
delta i studien. Överenskommelser gjordes att inga namn, vare sig enskilda personers, skolors eller 
kommuners skulle nämnas i studiens resultatdelar.  

75 Jfr nationalencyklopedins definition av förort som avgränsat samhälle eller bostadsområde inom en 
större stadsregion. Förorterna tillkom som motvikt till den täta stadsbebyggelsen och uppfördes i 
regel på billigare mark och på pendlingsavstånd från stadscentrum. Som regel har förorterna ett 
eget centrum, men är starkt beroende av den större stadens utbud av arbetstillfällen och service. 

76 Parkmetaforen ska förstås i dess symboliska mening, inte i en geografisk. Zygmunt Bauman an-
vänder på liknande sätt parken (the garden) som metafor för moderna statens ambitioner att kultive-
ra samhället där den ociviliserade vildvuxna kulturen skulle förädlas genom medveten design, ra-
tionell planering av experter och övervakning av dess fortlevnad. Bauman skriver om modernitets-
projektet som att ordna ”wild cultures into garden cultures” (Bauman, 1987, p. 51). 
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de fanns inga restriktioner uttalade om vad jag som forskare skulle ha tillträde till 
och inte. Fältobservationer har kunnat göras inom alla verksamhetsområden och 
handlingssfärer på samtliga skolor. Däremot, vilket berör den sociala och kultu-
rella aspekten på frågan om tillträde, har andra former av ’stängning’ ägt rum 
vad gäller vilken slags data jag kunnat tillgå.  

För det andra handlar alltså tillträde också om social och kulturell inneslut-
ning/uteslutning. Skolkulturer består av olika subkulturer som, i fallet med tim-
planereformen, har haft olika inställningar till försöksverksamheten och till den 
forskning som bedrivits i samband med denna. Jag kunde som fältforskare tidigt 
i mina kontakter med de olika fallskolorna spåra dessa pro- och motståndsgrup-
peringar på skolorna och allteftersom jag blev mer välkänd och bekant bland per-
sonalen så kunde jag också få tillträde till de olika grupperingarna. Det är ett ofta 
diskuterat ämne inom den etnografiska forskningen på vilka sätt ’grindvakter’ 
(gatekeepers) i en organisation möjliggör/omöjliggör en viss typ av data. Ham-
mersley och Atkinson (1995) skriver att det kan vara en värdefull vetskap för et-
nografen att veta vilka dessa grindvakter är: ”Knowing who has the power to 
open up or block off access or who consider themselves and are considered by 
others to have the authority to grant or refuse access, is, of course, an important 
aspect of sociological knowledge about the setting” (1995, p. 64). I avhandling-
ens fallstudier genomfördes vid två tillfällen ’reflektionsdokumentation’ för 
samtliga lärare och skolledare på skolan, i vilka alla skolledare och lärare om-
bads ge sin syn på reformen och försöksverksamheten och där de förblev ano-
nyma. Här gavs således möjligheter för grupper av lärare som var motståndare 
till reformen och som inte i alla avseenden sanktionerade mina reformstudier att 
vara öppet kritiska då detta i flera fall upplevdes vara svårt bland kollegor på 
skolan.  

För det tredje handlar tillträde också på detta sätt om ett diskursivt tillträde, där 
man som etnograf också i den studerade praktiken ges möjlighet att inkludera 
kritiska, skeptiska och tystade röster. Detta diskursiva tillträde framstår som ett 
särskilt observandum i den aktuella reformstudien då skolorna själva valt att del-
taga i försöksverksamheten och även delta i forskningsprojektet. Detta gjordes 
emellertid inte i alla fall utifrån en total konsensus på skolorna och det finns sär-
skilt skäl att uppmärksamma att vissa personalgrupper inte kom till tals i ansök-
ningsprocessen. Det diskursiva tillträdet kan både vara svårare och mer tidskrä-
vande än det sociala/kulturella. Det kan mycket väl vara så att man som etnograf 
’släpps in’ i de olika sociala grupperna och ges ett slags kulturellt erkännande, 
men att det är till ett visst diskursivt sammanhang som det innebär. När det gäller 
avhandlingens fallstudier så fanns det från början (i och med att skolorna själva 
ansökt) förväntningar om att alla skulle vara positivt inställda till reformen och 
arbeta i enlighet med försöksverksamhetens intentioner, vilket under försöksti-
den visat sig endast delvis blivit det verkliga fallet. Ett viktigt syfte med fallstu-
dierna är därför också att lyfta fram olika röster kring skolans förändring. 
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Reflexivitet i kvalitativ, etnografisk reformforskning 
De longitudinella fallstudierna påkallar en särskild reflexivitet hos etnografen. 
Det hinner under en längre undersökningsperiod utvecklas nära psykologiska så-
väl som sociala band till den studerade praktiken som påverkar hur olika feno-
men uppfattas och talas om. Det är därför av stor vikt att etnografen förhåller sig 
reflexivt kring forskarrollen och privatrollen. Förhållandena mellan engagemang, 
närhet och lösgörande distansering blir därför särskilt påtaglig i den typ av longi-
tudinella fältstudier som tillämpats i detta forskningsprojekt. Känslan att ’känna 
sig hemma’ och inneslutande välkommen i den studerade praktiken bör alltid 
undvikas, menar Hammersley & Atkinson (1995). Å andra sidan blir det proble-
matiskt att kritiskt distansera sig och lösgöra sig från det sociala sammanhanget 
inte minst när det gäller frågan om tillträde. Den etnografiska reflexiviteten 
handlar med andra ord om att under hela processen vara medveten om dessa fa-
ror och inte låta sig uppslukas av den studerade praktiken utan att för den skull 
gömma sig bakom en falsk, distanserad objektivitet77.

För den som genomför etnografiska diskursanalyser av den typ som här diskute-
ras ligger en central problematik i att hantera den egna forskarrollen. Vilket 
språk använder denne och på vilka sätt fungerar det exkluderande? Den intersub-
jektivitetens premiss som diskuterades i tidigare kapitel ställer också denna osä-
kerhet i öppen dager. Relationen mellan den forskande och de(t) beforskade kan 
aldrig fixeras i någon subjekts-objektsrelation, utan måste utsätta sig för den öm-
sesidiga prövningen där de studerade aktörernas egna tolkningar och problemde-
finiering måste vägas in, som Agar klargör: ”At one extreme; their form and con-
tent are primarily under the ethographer´s control; at the other, the strip is under 
the control of the group members. Ethnography is unique in emphasizing the im-
portance of this second kind of strip. It is committed to making sense out of the 
way the folks naturally talk and act when they are doing ordinary activities” 
(Agar, 1980, p. 36). Den typ av reduktion som görs från fältets självförståelse 
och den teoretiska rekonstruktionen förblir alltid svår och många gånger plågsam 
för forskaren: ”Every ethnographer is painfully aware of the discrepancy be-
tween the richness of the lived field experience and the paucity of the language 
used to characterize it” (Bruner, 1986, p. 6). 

Frågan om reflexivitet berör också, som Bruner ovan kommenterar, hur man som 
etnograf förhåller sig till händelser och situationer i den studerade praktiken. I de 
fall där den studerade praktiken är mycket välbekant för forskaren gör sig denna 
fråga särkilt gällande. Vissa förhållanden kan framstå så självklara att de talar för 
sig själva. Det kan på detta sätt finnas risk för att utsagor tolkas valida därför att 
de återspegla gemensamma common-sense föreställningar etnograf och infor-
mant emellan. I detta avseende blir det viktigt att identifiera de ytterligheter vilka 

––––––––– 
77 Det bör särskilt uppmärksammas då etnografen har en gemensam yrkesidentitet med informanten. I 

denna undersökning har jag som både lärare och etnograf tvingats till en särskild reflexivitet kring 
för-givet-taganden och yrkessocialiserad ’närsynthet’. 
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utsagorna rör sig inom för att hantera frågan om validitet i utsagorna. Hammers-
ley & Atkinson skriver:  

”The accounts produced by the people under study must neither be treated 
as ‘ valid in their own account’ and thus beyond assessment and explana-
tion, nor dismissed as epiphenomena or ideological distortions. They can 
be used both as a source of information about events, and as revealing the 
perspectives and discursive practices of whose who produced them” (a a, 
1995, p. 156). 

I försöksverksamheter och i reformgenomföranden finns ofta ett tryck på reform-
entusiasm, som forskaren har att hantera på ett välbalanserat sätt med ett reflek-
terat omdöme. Det handlar om att varken falla för reformretoriken som ”valid in 
their own account” som Hammersley & Atkinson påpekar eller att avskriva olika 
förändringsförslag som ’ideologiska förvrängningar’. Reflexivitet handlar i detta 
avseende om att söka en fördjupad förståelse för vad det empiriska materialet sä-
ger, men samtidigt söka förklaringar bortom det sagda i hur det är möjligt att just 
detta framstår som rimligt, relevant och meningsfullt inom just denna diskursiva 
praktik. 

Den kritiska urvalsfrågan: informanter, observationstillfällen 
och texter 

I all kvalitativ forskning och för etnografisk fältforskning i synnerhet så utgör ur-
valsfrågan ett viktigt observandum. På vilka grunder urvalet av informanter, obser-
vationstillfällen och texter görs är en fråga som måste kontinuerligt ställas då det 
sällan rör sig om totalundersökningar med givna tid- och rumsangivelser. Den rela-
tivt långvariga forskningsperiod som ligger till grund för föreliggande undersök-
ningar har möjliggjort uppföljningar av insamlat material, vilket varit en mycket 
stor fördel. Det finns mycket forskningslitteratur kring pedagogisk etnografi där 
problemen kring urvalet uppmärksammas (se t.ex. Halpin & Troyna, 1994; Beach, 
1995). Hammersley & Atkinsson (1995) uppmärksammar särskilt problem kring 
’grindvakter’ som försöker välja informanter åt etnografen och som med stor san-
nolikhet finns i alla institutioner/organisationer. En längre undersökningsperiod 
med återkommande datainsamlingstillfällen torde kunna undkomma de mer up-
penbara fallen av ’grindvaktning’. Det infinner sig emellertid alltid en problematik 
kring ’pro-’ och ’anti-’informanter (dvs. reformentusiaster och reformskeptiker), 
där de senare oftast är svårare att etablera kontakter med (se nästa avsnitt i detta 
kapitel för en diskussion av hanterandet av denna problematik i föreliggande fall-
studier). Vid olika former av självselektion som kan förekomma vid urvalet av in-
formanter finns det i regel en slagsida åt pro-informanter. Om man t.ex. frågar en 
grupp av lärare om någon skulle ha möjligheter att träffas för ett samtal är det (i 
alla fall baserat på min erfarenhet från undersökningens fallstudier) troligare att 
pro-informanter anmäler sitt intresse än anti- eller likgiltiga informanter. Till viss 
del torde detta kunna behjälpas med användandet av mer informella ostrukturerade 
intervjuer och fältnoteringar, vilket också gjorts i föreliggande undersökningar.  
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Fältnoteringar har gjorts löpande under undersökningsperioden på de olika sko-
lorna. De har setts som möjligheter att ’ta informationsrika situationsbilder’ i den 
studerade praktiken. Dessa bilder – precis som fotografiska – kan utgöra väsent-
ligt material för en djupare kontextkännedom, men det bör naturligtvis påpekas 
att de också ’är tagna med ett visst fokus och en viss skärpa’ som ställer vissa 
förhållanden i förgrunden och andra i bakgrunden. De har emellertid tjänat som 
viktiga kontextuella inramningar som kunnat fördjupa samtalen med informan-
terna.

När det gäller val av observationstillfällen har de gjorts på basis av att återspegla 
en så bred variation i fråga om ämnen på skolan (på 7-9 skolor) som möjligt samt 
att återspegla en så bred repertoar av lärare för olika åldrar som möjligt (på f-6 
skolor). Observationerna baserades på ett semistrukturerat observationsprotokoll 
och avsåg lektioner. Det semistrukturerade protokollet utformades så att det skul-
le kunna tillåta en del jämförelser mellan fallstudierna. Löpande under försöksti-
den har också insamlingar av dokument gjorts. Jag har bett att få såväl informella 
anteckningar som gjorts i olika arbetsgrupper som arbetat med läroplansfrågor 
och förändringsarbete som mer formella protokoll som skrivits vid arbetslags- 
och skolkonferenser. Dessa har löpande bearbetats och analyserats i syftet att er-
hålla en uppdaterad och initierad förståelse av reformprocesserna i de olika fall-
studierna.

Intervjuer och observationer 
I fallstudierna har semistrukturerade intervjuer genomgående använts som me-
tod. I dessa har utgångspunkten varit ett övergripande tema (skolans organisa-
tion, skolans kultur respektive skolans diskursiva praktik, se schema 2, nästa 
sida) och under detta några mer specificerade frågeområden för att belysa tema-
tiken utifrån studiens problemställningar. Samma intervjuguider användes på de 
fyra olika fallskolorna, men uppföljande frågor kunde skilja sig åt beroende på 
kontextuella villkor. Att kunna ta hänsyn och anpassa frågor utifrån olika kon-
textuella villkor är en av de viktigare fördelarna med de kvalitativa intervjuerna. 
Att intervjuerna ändå baserades på semistrukturerade intervjuguider beror på syf-
tet att göra komparationer mellan fallstudierna.  

Intervjuerna med skolledare och lärare har ägt rum på skolan i klassrum, konfe-
rensrum eller sammanträdesrum där vi kunnat sitta ostört. Intervjuer med elever 
har i regel ägt rum i korridorer och fritidsgårdar. Intervjuerna har i tid varat från 
15 min (elevintervjuer) till 90 min (skolledare och lärare). Alla intervjuer spela-
des in på band utom i två fall, då informanten särskilt bad att få slippa bandspela-
ren. I dessa fall skrevs svaren på intervjufrågorna ned för hand vid intervjutillfäl-
let.

Observationer gjordes under särskilda ’fältveckor’ under tre olika faser (se 
schema 2, nästa sida) och bestod av både strukturerade lektionsobservationer och 
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fältnoteringar/anteckningar från händelser och situationer i klassrum, på arbets-
lagsmöten, i korridoren, i personalrummet etc. Hammersley & Atkinson (1995) 
skiljer mellan fyra olika fältidentiteter hos etnografen: (i) den fullständige delta-
garen som deltar i den studerade verksamheten och på så sätt blir väl insatt med 
informanters förhållanden (dokumenterar i efterhand) (ii) den deltagande obser-
vatören som deltar i verksamheten dock med en viss distans och under tiden gör 
observationer (iii) den observerande deltagaren som primärt är observatör men 
som är känd för de studerade som deltagare i verksamheten (iv) den fullständige 
observatören som försöker göra sig osynlig i verksamheten och fjärma sig från 
dess händelseförlopp.  

I föreliggande fältstudier har min primära identitet som etnograf varit den obser-
verande deltagarens (iii). Jag har i regel presenterat mig (vem jag är och med vil-
ka syften jag gör observationer) vid varje tillfälle då observationer gjorts. Då lek-
tionsobservationer gjorts har jag i början på lektionen sagt något kort om min ob-
servationsroll. Varje fältstudievecka har också inletts med att jag redogjort för 
skolledare och personal om mina syften med observationer och fältstudier. I 
schema 2 nedan, redovisas undersökningens genomförande.  
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Undersökningens genomförande 

Tid
Fokus/typ av problem-
ställningar

Empiriskt material Aktörer 

vt01 Informationsmöten om del-

tagandet i forskningsprojek-

tet

Intervjuer

Skoldokument 

(skolplaner, lokala arbetsplaner, 

mötesprotokoll, lektionsscheman 

och lärarscheman) 

SkolledareFas 1

År 1 

(ht00- 

vt01) 

Skolans organisation 

Hur är skolan och undervis-

ningen organiserad? Vilka 

olika organisationsföränd-

ringar planeras under re-

formperioden? 

Reflektionsdokumentation 1 Skolledare 

Lärare 

Observationer

Intervjuer Skolledare  

Lärare 

Elever

Fas 2 

År 2-3 

(vt01- 

vt03) 

Skolans kultur  

Vilken är den rådande skol-

kulturen?  

Vilken slags kulturell skikt-

ning finns på skolan? 

Hur tolkas och införlivas re-

formintentioner i skolans 

kultur? Reflektionsdokumentation 2 Skolledare 

Lärare 

Fas 3 

År 4-5 

(ht03- 

ht04) 

Skolan som diskursiv praktik 

Hur kan skolans reformpro-

cesser förstås diskursivt? 

Hur sker diskursformering-

en? Hur approprieras olika 

styrningsdiskurser? 

Intervjuer

Skoldokument 

Skolledare

Lärare 

Elever

Schema 2. Undersökningens genomförande 
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Frågan om validitet 
Den forskningsansats som här beskrivits som en diskursanalytisk, etnografisk 
ansats ställs inför samma problem som all kvalitativ samhällsvetenskaplig forsk-
ning kring validitet. Det kan även här vara fruktbart att skilja mellan intern och 
extern validitet. Den interna validiteten refererar till noggrannheten och pålitlig-
heten i redogörelserna som presenteras i de aktuella fallstudierna. Den externa 
validiteten rör möjligheten till generalisering till andra fall.  

Den interna validiteten i avhandlingens undersökningar kan ses i förhållande till: 
Konsekventa metoder – genomförandet av de olika undersökningarna 
har följt en struktur där olika metoder använts över en längre period i 
syftet att erhålla ett så nyanserat och så ’störningsfritt’ empiriskt materi-
al som möjligt. Den har redovisats så att den i princip ska vara möjlig 
att återupprepas och det ska vara möjligt att kunna relatera metodiska 
övervägande till resultaten. 
Respondentvalidering – genom de longitudinella fältstudierna har också 
löpande återkoppling kring resultaten kunnat göras med respondenterna 
där tolkningar kunnat diskuteras och valideras. Detta betyder inte att 
konsensus kring förståelsen av det empiriska materialet uppnåtts eller 
ens varit eftersträvat. Det betyder emellertid att misstolkningar kunnat 
undvikas och att sakfel kunnat reduceras. 
Differentierad metodrepertoar – genom att använda olika metoder (in-
tervjuer, enkäter, observationer, fältanteckningar) vid olika tidpunkter i 
fallstudierna kan olika typer av data bidra till att både stärka eller mot-
säga gjorda tolkningar och analyser.  

Den externa validiteten kan i sin tur relateras till: 
Kommunikativ validitet – resultatens giltighet och trovärdighet har lö-
pande prövats i kritisk diskussion med såväl forskare, i seminarier, 
handledningsgrupper och med andra forskargrupper kring reformen, 
som med praktiker i de deltagande fallstudierna. Alla har bidragit till att 
giltigheten i olika resultatdelar kunnat stärkas samt att vissa tolkningars 
räckvidd tvingats omprövats.  
’Thick descriptions’ – fallstudierna har baserats på rikhaltiga och ’täta’ 
beskrivningar av de olika skolkontexterna vilka tillåter att jämförelser 
av resultaten i förhållande till olika kontexter kan göras. På detta sätt 
stärks den externa validiteten genom att läsaren kan avgöra hur ’typiskt’ 
fallet är utifrån egna referensramar (Hammersley & Atkinson, 1995). 
Tväranalyser – upplägget av de empiriska undersökningarna har också 
möjliggjort tväranalyser för att kunna pröva resultaten i de enskilda fall-
studierna mot varandra. Mer generella förklaringar och tolkningar har så 
grundats på en vid repertoar av kvalitativt olika fall, vilket torde kunna 
stärka resultatens validitet.  
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Läsanvisning till fallstudierna 
Fallstudierna kommer att redogöras var skola för sig. Jag kommer emellertid att 
löpande göra vissa jämförelser mellan de olika skolorna för att visa på skillnader 
och likheter. I det avslutande kapitelet (4.7) dras konsekvenserna av dessa kon-
vergens- och divergenspunkter mellan fallstudierna mer systematiskt för att se-
dan i del 5 kunna analysera mer generella reformprocesser verksamma i skolsy-
stemet och de diaktiska konsekvenserna av dessa. De tidigare redovisade fem 
aspekterna (se kap. 4.1) utgör den strukturering av texterna som gjorts. Det läggs 
dock olika tyngdpunkter på de olika aspekterna i de olika fallstudierna. De foku-
serade aspekterna är: 

Extern dynamik – yttre villkor för skolans tidsfördelning 
Förhållandet mellan centraliserad statlig styrning och skolors lokala au-
tonomi 
Förhållandet mellan närsamhällets konserverande/förändrande krafter 
och skolans anpassning/motstånd 

Intern dynamik – inre villkor för skolans tidsfördelning 
Förhållandet mellan olika ämnen och ämneskulturer i skolan 
Förhållandet mellan skolledningens styrning och lärares autonomi 
Förhållandet mellan lärare och elever avseende tidsanvändningen 

Mitt överordande intresse är riktat mot reformprocessernas diskursformering vil-
ket gör att en tyngdpunkt ligger på verbala data, snarare än fältnoteringar och ob-
servationer. De senare har emellertid varit mycket viktiga för en djupare analys 
av skolornas reformgenomförande. Det är såväl organisatoriska frågor (t.ex. hur 
organiseras och omorganiseras tiden i skolan?), frågor kring skolkulturer (t.ex. 
vilka är de tysta kulturella tidskonventionerna på skolan och hur upprätthålls des-
sa?) som frågor kring skolan som diskursiv praktik (t.ex. vilka typer av argument 
används vid förändringar i skolans tidsorganisering?) som ställts (se schema 2, 
Undersökningens genomförande). 
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4.3 Bruksortsskolan: Skolan i det lokala 
industrisamhället78

Bruksortsskolan i en socio-kulturell kontext 
Bruksortsskolan är belägen mitt i bruks- eller industrisamhället. Skolan har fun-
gerat som samhällets mittpunkt sedan 1850-talet i samband med folkskolans in-
förande, då den första skolan byggs och då det finns protokoll och kassaböcker 
arkiverade. Vid denna tid var skolåret indelat i tre terminer: en vår-, en sommar- 
och en hösttermin. Skolan flyttades då mellan två orter inom denna ’skolrote’ el-
ler ’läserote’ (som skoldistrikten då benämndes). I början av 1900-talet etablerar 
sig emellertid den nuvarande skolorten som centralort. Samhället kom att expan-
dera kraftigt och i snabb takt under 1950- och 1960-talet då de lokala tillverk-
ningsindustrierna (i huvudsak två stora industrier) hade en explosionsartad ök-
ning av sin produktion. Kopplingen mellan de stora industrierna på orten och 
skolan har varit mycket påtaglig och samhällets invånarantal har varierat beroen-
de av arbetstillfällen i dessa. Den senaste tidens svåra läge för den tunga produk-
tionsindustrin har gjort att det större flertalet föräldrar pendlar till sina arbeten 
vid någon av de närbelägna städerna. Idag arbetar 25 pedagoger på skolan och 
den övriga personalen uppgår till ca 20 personer. Elevantalet har fluktuerat med 
de lokala industriernas ekonomiska konjunkturer. Ungefär 200 barn (f-6) går i 
Bruksortsskolan och nära hälften av dessa är tillresande från mindre orter i upp-
tagningsområdet. Personalen på skolan framhåller den lugna och omhänderta-
gande atmosfär som präglar skolan: 

Det är en lagom stor skola…jag tror att barnen känner sig ganska trygga 
och känner personalen som jobbar här (lärare Ann-Charlotte, ht03). 

Man känner nästan alla barnen på skolan vid namn….barnen är allas och 
man lägger sig i oavsett vilken klass barnet går i (lärare Olof, ht03). 

Brukssamhället har också sedan de expansiva åren på 1950- och 1960-talen haft 
en hel del arbetskraftsinvandring och skolan har därför haft förberedelseklasser 
aktiva. Idag är denna siffra relativt låg (ca 20 barn), vilket också avspeglar det 
konjunkturella läget för industrierna på orten, förklarar en av lärarna som arbetat 
länge på skolan:  

I och med att det är ett industrisamhälle så har det ju varit en hel del in-
vandrare eller arbetskraft från andra länder som kommit hit i och med att 

––––––––– 
78 Bruksortsskolan ligger i medelstor kommun. De flesta av arbetstillfällena finns inom tillverknings-

industrin och offentliga sektorns vård och omsorg (Kommunfakta, 2003).  
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industrierna gick dåligt och att det fanns mycket tomma lägenheter så pla-
cerade invandrarverket många här (lärare Ann-Charlotte, ht03). 

Hela bruksortssamhället styrdes förr av industrins stämpelklocka och skolan 
följde rytmen av industrins arbetstider. Idag, förklarar en av skolans administra-
törer, är det mycket mer uppsplittrat…  

Nu är det inte så många som har sitt arbete här i industrin och som bor i 
’samhället’….det är väldigt många som har föräldrar som jobbar inom 
vården och går på scheman har väldigt olika tider, det är inte det där sju 
till fem som det var tidigare…så det är lite annorlunda (administratör, 
vt01). 

Bruksortsskolan är väl inbäddad i den socio-kulturella tid som präglat industrin 
och som fortfarande är stark, men kan sägas befinna sig i ett brytningsskede. 
Skollokalerna som i huvudsak kom till under 1960-talet bär den tunga moderni-
tetens kännetecken. Notabelt är att skolklockan fortfarande är i aktivt bruk. Skol-
kulturen är väl inbäddad i den lokala bruksortskulturen och präglas av konsen-
sus, starka informella lojalitetsband. Många föräldrar, menar Ylva som arbetar 
som utvecklingsledare i kommunen, anser att skolan är viktig och vill ha en tra-
ditionell lärarroll: 

I: På vilket sätt är den viktig? 

Ylva: Ja, för att läsa, räkna och skriva i princip, det är det som skolan ska 
hjälpa barnen med känns det som, så är det mycket… och att det fortfa-
rande finns det här med fostranstankarna ligger rätt så mycket kvar i fö-
räldrartankarna rätt så mycket i det här samhället, den här basala tanken. 
För man kan ju se i storstadsområdena har man ju mycket lämnat också 
fostransbitarna till skolan. Det har man inte gjort lika mycket i detta sam-
hället (Utvecklingsledare Ylva, ht02). 

… Bilden av deras egen skolgång präglar ju väldigt mycket, även om de 
inte tyckte att den var positiv så var den trygg, och den vill de väldigt 
gärna hålla kvar vid, medan föräldrar i ett annat område som har gått vi-
dare i sina studier i akademiska studier ser att de gärna vill vara med och 
förändra (Utvecklingsledare Ylva, ht02). 

Det ’konsensustryck’ som finns på skolan kan till stor del förstås mot denna his-
torik som bygdens/ortens viktigare sammanhållande kraft för bygden. Det finns 
vissa tysta överenskommelser såväl mellan föräldrar och lärare, mellan olika lä-
rarkategorier som mellan elever och lärare. I jämförelser med de andra fallstudi-
erna finns det en etablerad ’common-sense’ på skolan som är påtaglig. Det finns 
få inslag av en förvaltnings- eller administrativ kultur som t.ex. präglar Parksko-
lan, eller en mikropolitik som kännetecknar Förortsskolan. Skolledaren på skolan 
har traditionellt varit mer av den lokala karismatiske ledaren som på något sätt 
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personifierat benämningen ’bygdens son’. Det har utvecklats en i hög grad in-
formell ledar- och samarbetskultur.  

Den förre skolledarens idéer lever kvar och många lärare återknyter i samtalen 
till honom. Han drog också, menar utvecklingsledaren Ylva som följt utveck-
lingen på skolan, till sig manliga lärare så att det idag är en relativt jämn könsba-
lans. Läraren Mona som varit på skolan fem år påpekar: ”det är en bra och enga-
gerad lärarkår, som inte är rädd för att pröva på nytt och inte rädd för att pröva på 
det gamla heller, man anpassar sig efter kollegor och elever” (lärare Mona, ht03). 

Fältobservationer under reformens försökstid kunde bidra till att kartlägga en del 
av de många ’outtalade kontrakt’ som finns inbäddade i skolkulturen mellan sko-
lans olika aktörer: rektor och lärare, föräldrar, föreningar och elever. Detta visade 
sig vara en viktig aspekt för förståelsen av hur reformen mottagits, tolkats och 
införlivats i skolan. Det är i hög grad en talspråkskultur, snarare än en skrift- och 
dokumentationskultur som präglar skolan. Även om det finns en aktiv diskussion 
om skolutvecklingsfrågor och nya arbetssätt introducerats har det av tradition 
funnits lite dokumentation kring skolans utvecklings- och förändringsarbete. Den 
närhet som funnits mellan skolledning och olika lärargrupper och ett relativt 
svagt externt förändringstryck har inte gjort en dokumentation nödvändig. 
Bruksortsskolan har emellertid under många år arbetat med att förnya arbetssät-
ten i skolan och lärarna såg timplanereformen som en möjlighet mot en mer in-
dividanpassad skola.  

Idén om individanpassad utbildning och undervisning drevs i slutet av 1990-talet 
av dåvarande förvaltningschefen i kommunen och en utvärdering av alla kom-
munens skolor genomfördes där sju kriterier på individanpassning låg till grund. 
Bruksortsskolan hamnade i den utvärderingen på första plats. Förvaltningschefen 
”pekade med hela handen att det är individanpassning som gäller” (utvecklings-
ledare, ht02). Ett samarbete med det nationella centret ”Institutet för individan-
passad skola” inleddes också. Med detta skapade skolan ett rykte i kommunen 
om sig att vara framåt när det gäller skolutveckling, menar utvecklingsledaren 
Ylva. Detta kommenteras också av skolledaren på skolan: ”Det stora flertalet av 
lärarna har inte varit här mer än 5-6 år… jag visste att det var en framåtanda på 
skolan när jag sökte hit” (skolledare, ht02). 

Införandet av individuella utvecklingsplaner torde också ha ett samband med den 
förändrade arbetsmarknadssituationen på orten och i kommunen. Andelen i den 
tunga produktionsindustrin (vilken förutsätter vissa kunskaper/förmågor och ’in-
dividuella dispositioner’) minskar snabbt och en ny tjänstebaserad arbetssektor 
etablerar sig relativt snabbt inom kommunen där andra förmågor efterfrågas 
(kommunfakta, 2003). Det har säkert bidragit till att ett individanpassat arbetssätt 
kunnat vinna allmän legitimitet i lokalsamhälle och bland föräldrar. Skolan har 
varit responsiv ifråga om dessa förändringar, men det finns samtidigt en viss 
skepsis bland lärare när det gäller resurser att genomföra förändringar i denna 
riktning: ”Det snackas om individuella utbildningsplaner i skolplanen… men det 
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är ju också en resursfråga… vi har inte den tiden som det skulle kräva” (skolle-
dare, ht02). 

Det finns alltså ett lokalpolitiskt förändringstryck i denna riktning och bland an-
nat infördes åldersintegrering som ett kommunalt initiativ under visst motstånd 
på Bruksortsskolan. Förvaltningen förväntar sig resultat av deltagandet i den nu-
varande reformverksamheten och det har centralt avsatts resurser för att ytterliga-
re stimulera förändringar. Det fanns vid introduceringen av försöksverksamheten 
således både ett visst externt tryck och en vilja bland skolledning och lärare att 
arbeta vidare med den redan initierade utvecklingen.  

Bruksortsskolan och reformberedskap 
Timplanereformen initierades på Bruksortsskolan som ett resultat av samarbetet 
mellan utvecklingsledare på kommunförvaltningen och skolledare/lärare på sko-
lan. Trots att kommunens skolor i övrigt ställde sig tveksamma till deltagande i 
försöksverksamheten fanns på Bruksortsskolan ett starkt uttalat intresse att delta. 
Vid den första reflektionsdokumentationen som genomfördes med rektor och lä-
rare efter försöksverksamhetens första år var det stora flertalet lärare positiva el-
ler mycket positiva, några var mer tveksamma och endast enstaka lärare negativa 
till reformen (18/22 svarande). Utvecklingsledaren på kommunens förvaltnings-
kontor var starkt drivande i denna fråga och såg reformen som en möjlighet att: 

Kunna anpassa arbete efter varje enskild elevs behov, förutsättning och 
erfarenheter och utveckla olika sätt att arbeta med elevers inlärningssti-
lar
Utveckla en mål- och resultatstyrd verksamhet som flexibelt kan orga-
nisera undervisningen kring ämnesövergripande teman, arbetslag och 
individanpassning (kommunens ansökan till Utbildningsdepartementet, 
Timplanedelegationen, 2000-02-28) 

Läraren Kristina som varit på skolan fem år hade förväntningar på att reformen 
skulle få genomgripande konsekvenser för arbetet med andra kollegor och även 
för eleverna, men konstaterar efter halva försökstiden att: ”Det har inte blivit så 
mycket av det, som jag hade önskat. Det har fött lite andra tankar, men just tid
har vi inte diskuterat” (lärare Kristina, ht03). Till största del har reformrespon-
serna varit positiva för att inte säga mycket positiva till att genomdriva föränd-
ringar i reformintentionernas riktning. Det inre förändringstrycket har snarare bi-
dragit till uppfattningen att förändringarna inte går tillräckligt snabbt framåt. 
Skolledarens vision om vad skolan skulle ha uppnått vid försökstidens slut är 
omfattande och ligger i linje med arbetet med en mer individanpassad skola som 
initierats före försöksverksamheten:

Då tror jag vi har en väl fungerande utvecklingspärm som är bra som jag 
tror och hoppas att dom ringer ifrån andra skolor; jag har hört att ni har en 
så otroligt bra modell i Y-stad kan inte ni komma ut och prata om hur ni 
jobbar där, det vore häftigt…att dom på högstadieskolan tycker då, vad 
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bra det är det syns jättetydligt var eleverna är och att dom här gamla över-
lämningssamtalen i stort sett bara är att eleverna kommer med sin lilla 
mapp med sig (skolledare, ht02).  

Vid jämförelser med de andra fallskolorna framgår tydligt att förhållandet mellan 
lokalsamhälle (föräldrar och lokalsamhälle) och skola intar en central roll i både 
rektors och lärares arbete. Skolan tycks ligga väl inbäddad i dess socio-kulturella 
kontext med nära och starka kopplingar till det omgivande närsamhället. Föräld-
rarna är i hög grad engagerade i skolan, även om det i mindre utsträckning är or-
ganiserat i föräldraråd eller dylikt. Ifrån skolans sida har man, menar utveck-
lingsledaren som varit engagerad i hem-skola-samarbetet och haft kontakter med 
föräldrargrupper på skolan, fått arbeta mycket med information och kommunika-
tion kring förändringsarbetet i samband med timplaneförsöket: 

Om man tittar på det här med socio-ekonomiska perspektiv så tilldelas ju 
extra medel hit för att man räknar med att det är ett område 3, att man 
räknar med att man behöver extra resurser därför att studiemiljön hemma 
kanske inte är så där väldigt stimulerande eftersom man kan behöva mer 
hjälp i skolan, så är det ju och det har ju visat sig att man har fått jobba 
rätt så mycket med den här synen från föräldrarnas sätt att se på t.ex. tim-
planeförsöket. Då vill ju gärna föräldrarna fortfarande ha; har ni inte tre 
timmar matte i veckan hur ska jag då kunna veta att mina barn får den 
matte som dom ska ha, inte att dom kan någonting utan hur vet jag att 
mina barn får den matten dom ska ha, så dom vill ju fortfarande ganska 
mycket ha garantin för, dom har ju jättesvårt för att tänka sig in i det här 
med mål, vad då? mål skolår fem? skolår nio?….. så det sätter ju sin prä-
gel
….Ska man förändra i det här samhället så gäller det att ha orden för för-
ändringen, man behöver kunna kommunicera med föräldrarna så att för-
äldrarna förstår…fast skolan är väldigt viktig ändå…. (Utvecklingsledare, 
ht02). 

Skolan har haft ett rykte, påpekar en lärare i lärarrummet, som lite socialt jobbig 
och stökig. Med deltagande i reformen fanns idéer om att kunna ”vända” på den 
allmänna uppfattningen om skolan, förklarar läraren Olof: 

Olof: Visst har man funderingar när man jobbar på olika sätt och då känns 
det skönt att det här är kanske något som …ja, vi är ju på gång och kanske 
kan få stöttning i tanken och ha det här i ryggen och som jag ser det också 
så har vi fått träffa andra skolor och ibland så man känt att va skönt vi 
kanske ligger före dom, inte som tävling får man inte säga, men ändå lik-
som hur ligger vi gentemot andra? (lärare Olof, ht03) 

I: Har det hela tiden varit den här breda uppslutningen kring att arbeta 
utan timplan? 
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Olof: Ja, det har man ju hört från andra skolor att det funnits grupper av 
lärare som sätter sig emot och driver det på andra hållet, men inte dom 
åren som jag varit här, utan jag tror väl att det har varit hur man bygger 
upp. Det har aldrig blivit kastat till oss att nu ska vi göra detta ungefär, 
utan den förre rektorn kände väl liksom att det här är något som kommer 
och då började han lyfta upp frågan och försökte göra det intressant, men 
han sa aldrig att så här ska ni göra, utan så här kommer det att bli fram-
över och nu måste vi i lugn och ro börja titta över detta och titta oss om-
kring hur ska börja jobba med detta…och då är man liksom inne i det och 
plötsligt så känns det inte …ja, man får ju taggarna utåt om någon säger 
nu gör vi så här och tycker ni inte om det så spelar det ingen roll vi ska 
göra så ändå…men så har det aldrig varit….det har byggts upp i god takt, 
tycker jag (lärare Olof, ht03). 

Olof framhåller att det funnits förändringsvilja bland lärarna att själva driva en 
skolutveckling, men ser samtidigt att satsningar har svårt att bli bestående: 

Om man ser tiden till olika arbetsområden och så är det ju också upp till 
oss, hur länge tycker vi att det kan passa….en grej som jag tycker att vi 
har arbetat med är att man drar liksom ofta igång någonting och så rinner 
det lite ut så där man får inte riktigt igång det. Vi kanske sätter för lång 
period man kanske ska krympa det lite och får en bra början och ett bra 
slut och sen börja på något nytt istället. Men det här med tiden… det har 
väl inte skett några förändringar med start och sluttid… vi har velat, men 
det har inte gått p.g.a. bussar (lärare Olof ht03). 

Den ’reformberedskap’ som finns på Bruksskolan beskriver Olof som stor, även 
om den i mindre utsträckning omsatts i handling. För en utifrånkommande ob-
servatör kan iakttagas en ovana att diskutera interna förhållanden på skolan. Un-
der en intervju ringer telefonen och läraren svarar sin kollega: ”ja, men vi gör 
som vi brukar göra”. Det finns på skolan en väl etablerad ’samarbetskod’ som 
inte tycks ha omprövats i samband med reformen. I samtal med lärare och skol-
ledare tas sällan skolans roll i ett förändrat samhälle upp för diskussioner och det 
finns lite av spänningar mellan olika synsätt kring arbetssätt och pedagogik:  

I: Har du upplevt några spänningar mellan mer ämnesinriktad undervis-
ning och mer flexibel temaorienterad? 

Karin: Jag har inte upplevt någon spänning, men kan väl säga av person-
lig erfarenhet att det finns de som håller kvar vid det gamla och vi ska 
samarbeta då…för mig själv inuti kan jag irriteras över det när jag måste 
samarbeta med sådana som inte accepterat den här nya friheten som detta 
ger nu, men det är ett sådant fåtal så det påverkar inte helheten…så några 
öppna spänningar eller konflikter se jag inte här… (lärare Karin 30 års lä-
rarerfarenhet, ht02) 
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Mer framträdande är det nära kollegiala samarbetet på skolan och många lärare 
återkommer till att ”det är allas elever” och att alla är med i skolans utvecklings-
arbete. Läraren Kristina menar att alla har en delad grundsyn på skolan som be-
fäster en ’samarbetskod’:  

Det är nog lite grann en syn på inlärning och pedagogik man har om man 
är här, det tvingas man in i på något vis, tycker jag i alla fall. För att ar-
betslagen ska funka så…och det har aldrig varit några problem i alla fall 
inte med dom jag jobbat med i alla fall, utan vi har tyckt och tänkt på 
samma sätt. Man har hjälpt varandra och gett varandra idéer (lärare Kris-
tina, ht03). 

De flesta lärarna på skolan bekräftar den samarbetskod som finns och att den är 
väletablerad: 

Ingrid: Man märker ju när det kommer in någon som faller utanför som 
inte tillför lika mycket, då reagerar vi andra (lärare Ingrid, 5 års yrkeserfa-
renhet, vt02)  

Ingmar: vi tänker ganska lika (Lärare Ingmar, vt01) 

Ja, i klassummet säger man alltid vi har jag lagt märke till. Vi har tänkt så 
här…inte jag har tänkt (Observation, arbetslagsmöte, ht03) 

Vid en kartläggning av den dominerande skolkulturen vid Bruksortsskolan79

framträder bilder av konsensus kring de antaganden som blivit giltiga inom sko-
lan. Det är vanligt inom forskningen kring skolors kultur att bedöma denna ut-
ifrån arten och styrkan av de informella band som dels förbinder skolan med det 
omgivande samhället (extern anpassning) och dels knyter olika individer, grup-
per och verksamheter inom organisationen till varandra (intern integrering)
(Persson, 2003). Bruksortsskolan kännetecknas med dessa utgångspunkter av en 
starkt integrerad skolkultur, vilket torde ha möjliggjorts av ett svagt externt för-
ändringstryck och en tydlig uppsättning antaganden att mötas internt kring. Detta 
har möjliggjort utvecklingsarbeten som vilat på delade värden, normer och före-
ställningar. För den som kommit utifrån och inte delat dessa idéer har det emel-
lertid varit svårt att förhålla sig till dessa många gånger tysta ’samtyckes-
kataloger’. Läraren Ana som varit vikarie på skolan ett år beskriver det som svårt 
att förstå hur man arbetar utan timplan på skolan: 

Ana: Det tog jättelång för mig att fatta hur man jobbade här, vad man me-
nade med timplaneprojektet. Det var ingen som förklarade. Jag fick bara 
veta att barnen ska ha allt dokumenterat, de har utvecklingspärmar och 

––––––––– 
79 Denna kan i föreliggande fall sägas vara baserad på samtal med lärare, skolledare och elever, sko-

lans dokument och observationer kring förhållningssätt till vad som uppfattas normalt och legitimt 
respektive onormalt och avvikande.  
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jag såg dem på hyllan, men ah… jag känner att det tog jättelång innan jag 
fattade vad det handlade om (lärare Ana, ht03).  

Den samarbetskod och starkt integrerade skolkultur som präglar Bruksortsskolan 
kan samtidigt, som Ana beskriver, sägas utgöra svårigheter för nytillkomna lära-
re som inte följt med i hela förändringsprocessen: 

Ana: Det som jag märkt här är att de flesta kom samtidigt här till denna 
skola, blev anställda samtidigt. De är ungefär lika gamla och alla har varit 
med från början när det gäller detta projektet. Och för dem är allt mycket 
klart och tydligt, dom har förstått allt. De har byggt upp arbetssättet och 
dom förstår varandra mycket bra. Det är lite svårare för dom som kom se-
nare och jag är inte den enda, det finns fler än jag som sitter tysta (lärare 
Ana, ht03). 

Reformgenomförande – gränsbevarande eller gränsöverskridande? 
När det gäller den studerade reformens genomförandeprocesser på Bruksortssko-
lan så är läraruppfattningar av hur reformintentioner svarar mot rådande förhål-
landen eller innebär omprövningar en viktig fråga. Berg (1999) skiljer här mellan 
gränsbevarande och gränsöverskridande reformer. Gränsbevarande reformer 
(’more of the same’): ”bygger på en långtgående värdemässig konsensus mellan 
reformintentioner och aktörers beredskap att omsätta dessa intentioner i skolans 
praktik” (a a, 1999, s. 203). En gränsöverskridande reform: ”förutsätter däremot 
konflikter och spänningar, mellan formuleringsarenan och realiseringsarenans 
aktörer” (a a, 1999, s. 203). Används denna distinktion i studien av den aktuella 
reformprocessen på Bruksortsskolan blir det viktigt att undersöka i vad mån in-
stitutionaliserade tidsstrukturer och tidsförhållanden utmanas och överskrids, el-
ler omhuldas, försvaras och bevaras. Distinktionen rör således inte förändring el-
ler ej, utan snarare i vad mån reformintentioner institutionaliseras och därmed 
förändrar de rådande institutionella strukturerna. Organisatoriska förändringar är 
inte nödvändigtvis institutionella förändringar (Berg, 1999). 

Som tidigare påpekats är kontinuitetsaspekterna viktiga att väga in i analysen av 
reformprocesser, vilket inte minst gäller Bruksortsskolan med en lång historik i 
nära symbios med närsamhällets sociala och kulturella förhållanden. Kontinuitet 
är också något som har värderats av skolan. När läraren Olof började som lärare 
vid skolan för sex år sedan var det en lärartjänst som blev ledig p.g.a. pensione-
ring. Den pensionerade läraren gick då bredvid en termin för att skola in efterträ-
daren i lärararbetet. Skolan införde också tidigt vertikala arbetslag som skulle 
säkra kontinuitet från förskolan och upp till år 6. Sedan några år har emellertid 
förändringar ägt rum, vilket enligt skolledaren Gunnar har att göra med att 
många nya lärare anställts. Dessa har varit pådrivare, eller ”lok” som Gunnar kal-
lar dem: 

Har du jobbat som lärare i 25-30 år så … visst det kan finnas dom som 
tycker att det är kul att förändra sitt sätt att arbeta, men förändra något ra-
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dikalt över en natt det är kanske inte en sån person jättesugen på för det 
innebär ändå en hel del kraft som går åt … så där krävs det kanske att 
man har de här unga fräscha icke-barnfamiljerna dom lärarna som kanske 
kan ta det lasset och vara lok. Det vill till att du har lok i såna lägen, sen 
kan du visst ha ett par, tre, fyra vagnar på slutet som åker med och det är 
inte fel att ha det heller, har lite rutin med sig, men att ha ett lok att dra 39 
man det går ju inte… men här finns hur många lok som helst så det gäller 
ju bara att bestämma var vi ska köra, så känner jag det (skolledare, ht02) 

Skolledaren Gunnar framhåller att den framåtanda som tillförts med de nya lä-
rarna måste bevaras. Det var också en relativt utbredd uppfattning bland lärarna 
på skolan före försökstidens start att: ”Vi arbetar redan utan timplan”. Gunnar ser 
reformen som en möjlighet att arbeta mer med värdegrundsfrågor, IT och ’Egen 
planering’ som är högprioriterade skolutvecklingsfrågor. Dessutom ser han att 
reformen kan hjälpa till i prioriterade områden som Miljöprofilering och Idrott. 
Flera yngre lärare på skolan påtalar emellertid vid olika tillfällen svårigheterna 
med att vara drivande i skolutvecklingsfrågorna (”agera som lok”). Flera lärare 
återkommer till vikten av kontinuitet också när det gäller det pedagogiska ledar-
skapet på skolan. De menar att för många skiften innebär att lärarna får ”dra 
mycket själva”. Samtidigt som de förutsätts (och även vill själva i flera avseen-
den) vara en förändringskraft, så är de måna om en stabil kontinuitet i arbetet.  

Lärare och skolledare återkommer till det faktum att de flesta lärarna på skolan 
inte bor på orten längre (vilket har radikalt förändrats under 1990-talet) utan 
pendlar från olika orter i regionen:  

Nu är det inte så många som bor här i Bruksorten, utan vi kommer ut-
ifrån… jag tror att det gör att man ser på annat sätt, man har en annan bild 
av samhälle… man är inte mitt i det, man har lite perspektiv… man är 
inte så nära familjerna på det sättet. Man har kanske andra skolor runt 
omkring sig där man bor och så har man den jämförelsen (lärare Olof, 
ht03). 

På detta sätt har det skapats en viss distans mellan hem och skola, som inte fanns 
tidigare. Läraren Olof menar att det gjort det lättare att genomföra förändringar 
på skolan, då: ”man inte behöver träffa och höra alla föräldrarreaktioner på ICA 
varje vecka”. Å andra sidan har det kommit att bildas en starkt integrerad skol-
kultur, som fungerar sammanhållande för de inneslutna, men riskerar att bli 
gränsbevarande. Det finns en väletablerad samarbetskultur på Bruksortsskolan, 
vilket inte minst kommer till uttryck i flera ’bakre regioner’, för att använda 
Goffmans terminologi80, för informella diskussioner. Här kan mer privata, 

––––––––– 
80 Goffmans (1959/1990) distinktion mellan ”främre” och ”bakre” regioner kan kortfattat beskrivas 

som olika typer ’framträdanden’ i offentliga miljöer. I den främre regionen ger vi uttryck för ge-
mensamma normer som delas i den institutionella miljön och agerar i den roll vi tilldelas där. I den 
bakre regionen så ’kliver vi ut’ ur denna roll och förhåller oss fritt till de officiella normerna. Sko-
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vänskapliga band odlas mellan kollegor. Studier har emellertid också upp-
märksammat (se t.ex. Gustavsson, 2003) risker i alltför integrerade skolkulturer 
att mer professionella identiteter inte kan upprätthållas då det inte differentierats 
ut främre regioner med tydligare professionella roller. Karin som har mer än 30 
års lärarerfarenhet från de lägre åldrarna beskriver hur arbetslagen i hög grad 
kommit att ”fostra” och forma hennes läraridentitet: 

I: Upplever du att skolan lever i fas med samhället? 

Karin: O ja, det är ju mycket mer på individens villkor, på föräldrarnas 
villkor. Det är så många idag som ska göra sin stämma hörd och gör det 
också om hur saker och ting ska vara. Jag har inte bara mig själv att tänka 
på längre när jag ska tänka igenom vad vi ska arbeta med, utan det är så 
många olika som ska ha åsikter om det och har rätt att ha det naturligtvis. 

I: Gör det lärararbetet svårare? 

Karin: O ja, det gör det. Det kräver ju en stor flexibilitet, helt klart. Och 
att vara lyhörd och förändra sig, oh ja… 

I: Får man hjälp i det på något sätt som lärare? 

Karin: ”Jag tror väldigt mycket att arbetslagen fostrar varandra, helt klart 
och jag tror också att det är väldigt viktigt att få vara med och bestämma 
vilka man ska arbeta med så att man drar åt samma håll, vill samma sak, 
inte får vara rädd för att ge varandra kritik såväl som beröm…(lärare Ka-
rin, ht02). 

I arbetslagen kan det också formas ett konsensustryck. Läraren Kristina som va-
rit på skolan i fem år har märkt av detta, men tycker att det är till fördel för en 
känsla av trygghet i det man gör: ”Ibland kan man känna att vi gör för lika, eller 
vad man ska säga, för man släpper inte… men det är ju en trygghet också… vi 
gör ungefär lika, sen att man skiljer sig åt som person” (lärare Kristina, ht03). 
Det kan mot denna bakgrund vara relevant att fråga huruvida de institutionalise-
rade tidsstrukturerna och tidsförhållandena på skolan har överskridits med re-
formen. Det finns flera indikationer på en ”långtgående värdemässig konsensus 
mellan reformintentioner och aktörers beredskap att omsätta dessa intentioner i 
skolans praktik” (Berg, 1999). En viktig aspekt av detta rör i vilken utsträckning 
lärare uppfattar att nya uppgifter lagts till (intensifiering), eller om lärararbetet 
har förändrats i strukturella avseenden.  

                                                                                                                               
lan som institution präglas av relativt tydliga gränsdragningar mellan sådana främre och bakre regi-
oner.
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Lärares tid – intensifiering? 
Timplanereformen har allmänt kommit att uppfattas som ett borttagande av be-
gränsande ramar, organisatoriska hinder. I policy (statlig som lokal) framhålls 
det nya ’frirum’ som skapas med reformen. Det finns emellertid många faktorer 
som styr lärares tidsvillkor och det är heller inte per automatik så att ett bortta-
gande av den nationella timplanen skulle innebära att lärare upplever sig mer fria 
att styra, organisera och använda tiden i skolan. 

De nya tidsvillkor som lärare uppfattar i samband med skolans omstrukturering 
har av olika forskare (Hargreaves, 1999; Apple, 1999; Woods et al, 1997) kom-
mit att beskrivas i termer av intensifiering. Woods et al (1997, s. 120 ff) skiljer 
mellan tre olika former: modifierad intensifiering (modified intensification), ex-
tensifiering (extensification) och försvårande intensifiering (aggravated intensi-
fication). Den förstnämnda avser en dynamisk uppfattning av ett alltmer intensivt 
arbete, som kan variera över tid och där både positiva och negativa aspekter av 
mer intensiva tidsförhållanden framhålls. Extensifiering innebär en positivt upp-
fattad utvidgning av tidsförhållandena, även om de alltså är fyllda med fler och 
olikartade uppgifter. Den försvårande intensifieringen (aggravated intensifica-
tion) svarar mot mer negativt uppfattade tidsförhållanden, där mer arbetsuppgif-
ter och ansvar inte korresponderar mot makt och kontroll att styra tiden.

På Bruksortsskolan uppfattas tidsförhållandena olika av olika lärare. Lärare Ann-
Charlotte som varit över 20 år på skolan upplever undervisningen mer stressig då 
de fasta ramarna inte längre finns. Ann-Charlotte formulerar en uppfattning som 
kan sägas svara mot en försvårande intensifiering:

Ann-Charlotte: Jag kan uppleva det mer stressig… förut när man hade en 
’ren etta’ då hade man två grupptimmar på morgonen och hade alla bar-
nen i två lektioner, sen gick dom som man hade haft på morgonen hem 
och så hade man den andra gruppen…och så hade man speciallärare….nu 
kommer alla tidigt på morgonen och går hem samtidigt…. nu har man så 
många bollar igång med vad var och en jobbar med….Nu kan de fråga, 
vad ska vi göra nu? … Det är ju du som bestämmer och samtidigt försö-
ker jag tänka ja, den gjorde ju det igår och se till ja… -blev du klar med 
det och det? Nej, nej … och så blir det mycket… man är rätt trött i huvu-
det när man går hem… för det är ju mycket sånt som man inte sitter och 
skriver ned utan det har man ju bara med sig… Det går inte komma hit 
och sitta av en dag, utan man måste vara 100 % när man är här… från det 
att man sätter foten på skolgården så är det max… väldigt intensivt 

I: Är det något som har förändrats? Tidigare kunde man göra det…man 
hade en planering som man följde? 

Ann-Charlotte: Det var det ju för då var det ju ett visst antal mattetimmar 
och ett visst antal timmar i OÄ och allt det här… så det ställer ju krav på en 
på ett annat sätt…Man känner ju aldrig att man hunnit gjort tillräckligt…man 
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skulle vilja göra det och det och hinna med det också…men plötsligt har 
tiden bara gått…den bara rusar iväg tiden, det gör den…och det tror jag är 
utbudet av allt som finns, så man känner det…det var lugnare förr (lärare 
Ann-Charlotte, ht03). 

Läraren Ingmar som inte varit anställd på Bruksortsskolan lika många år som 
Ann-Charlotte ger uttryck för en mer modifierad intensifiering, där både fördelar 
och nackdelar med en mer flexibel tid ges utrymme:  

Man får ju sitta och planera så länge det nu behövs. Innan kunde man slå 
ihop sin portfölj och gå hem när arbetstiden var slut. Men det här med att 
sitta i arbetslag och det nya avtalet gör ju att folk jobbar ju mera. Samti-
digt blir det ju många fördelar för eleverna om inte annat och det är ju ro-
ligare att jobba ihop, man trivs med sina arbetskamrater och så…det har 
ju blivit en ökad arbetsbelastning, men det är ju samtidigt vinst för ele-
verna så länge man nu orkar med (lärare Ingmar, vt02). 

Flera lärare relaterar en ökad tidspress till förändringar i ’systemfaktorer’ såsom 
ekonomi och lokaler. Ingmar ser de ständiga förändringarna när det gäller till-
gängliga resurser som stressande: ”Tidspressen kan ju vara också att man vet inte 
hur många lärare det kommer att vara nästa år och så, det är såna saker man tän-
ker på….”. Flera andra lärare på skolan menar också att man har så mycket mer 
att tänka på än bara sin undervisning. Det finns också talesmän för erfarenheter 
av extensifiering på skolan. Dessa återfinns i första hand bland yngre relativt ny-
examinerade lärare. Läraren Karl beskriver sig ”som skapt” för det nya systemet 
med flexibilitet och samverkan:  

Jag känner ingen sån tidspress… jag har funderat på det ibland… det kan-
ske är farligt när man inte gör det….känner det, har jag bara ett bra inne-
håll så kommer det bli bra, men det är ju olika ibland känner man att man 
får saker och ting gjorda som det ska vara och man känner att det händer 
saker ibland så ligger man därnere och kör i svackan…fast jag känner 
ingen tidspress (lärare Karl, ht03). 

Erfarenheterna av intensifiering i dess olika former kan förstås mot bakgrunden 
av att de tydliga uppgifterna som kunde kontrolleras har blivit mer flytande och 
svårkontrollerade. Många lärare på Bruksortsskolan återkommer till att dagens 
lärarjobb i flera avseenden blivit mer flytande och ’osynligt’. De tidigare klart 
avgränsade arbetsuppgifterna som kunde schemaläggas och ”bockas av” har er-
satts av mer svårförutsägbara och rutinfientliga typer av läraruppgifter. Detta 
ställer, menar utvecklingsledaren, andra krav på återkoppling: 

Utvecklingsledare: Det (återkoppling, förf. anmärkning) tror jag man be-
höver mycket mer idag än när man hade sina åtta lektioner och man gick 
hem och hade gjort sitt den dagen… det blir frustrerande att känna jag har 
inte gjort något, dokumenterat något, skrivit något, har inte skickat ut något 
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brev… jag har inte gjort något som berättigar mitt varande den dagen, 
medan jag kanske har slitit massor med jättejobbiga saker, men det är 
ingen som ser vad jag har gjort, utan kanske istället ifrågasätter mig … 
vad har du gjort idag? 

I: Det var mer synligt förr för lärare, mer påtagligt vad man hade gjort? 

Utvecklingsledare: Ja, visst vad det det… jag kunde visa ett schema… jag 
kunde visa på att min signatur stod på de här timmarna, håltimmar vad 
var det för någonting… man kunde bocka av… och det fanns något slag 
av bekräftelse där som man inte får underskatta behovet av (Utvecklings-
ledare, ht02). 

Denna osynliga pedagogik, som den beämns av Bernstein (2000), har blivit på-
taglig i de förändringsprocesser som Bruksortsskolan genomgår och kommer 
också till uttryck i de individualiserade och elevcentrerade arbetsformer som in-
troducerats på Bruksortsskolan. 

Reformens objekt: eleven i den timplanefria skolan 
Reformintentionerna har på Bruksortsskolan i hög grad kommit att uppfattas och 
tolkas i linje med det arbete med individualisering (elevdokumentation) och in-
dividanpassad skola som initierats före reformen. Reformen uppfattas i första 
hand handla om bättre möjligheter till individualisering och inte t.ex. utvidgat lä-
rarsamarbete eller förändringar i de rådande tidsstrukturerna (veckoschemat, 
termins-, läsårsplaneringar eller dylikt). En sådan betoning på individualisering 
kan förstås utifrån läroplansarbetet på skolan, men också utifrån de förändringar 
som ägt rum på arbetsmarknaden där den tunga produktionsindustrin alltmer 
kommit att ersättas av en mer flexibel tjänsteproduktion, lokalt och regionalt. 
Den tunga modernitetens tidshorisonter, som Bruksortsskolan ligger väl inbäd-
dad i, var långsiktiga. Man kunde vara ganska säker på att om man fick jobb i 
någon av de stora lokala industrierna så skulle man också avsluta sitt arbetsliv 
där. Många elever gick också direkt från skolan till ett jobb: 

Förut var det naturligt att man slutade skolan och tog jobb på den stora 
lokala industrin. Det gjorde alla. Det var aldrig något snack om den saken 
(skoladministratör, ht04). 

Situationen ser emellertid annorlunda ut idag och bara en liten del av eleverna går vi-
dare till att arbeta inom varuproduktionen i de lokala industrierna. Istället framhålls 
vikten av livslångt lärande och att bli ’själv-reglerande’ – att kunna navigera på egen 
hand i ett okänt och föränderligt utbildningslandskap och osäker arbetsmarknad. Den 
själv-reglerande skolaktören ska vara aktivt undersökande, flexibel och kreativ, inno-
vativ, självgående och tolerant. Diskursen om den självständige kunskapsentreprenö-
ren i ett framtida kunskapssamhälle har i hög grad adopterats på Bruksortsskolan. Att 
kunna planera och utvärdera sitt skolarbete, blir en viktig kompetens. Karin med en 
lång lärarerfarenhet poängterar vikten av att eleverna kan bli självgående:  
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Karin: Jag tycker det är oerhört viktigt att barn idag i detta flexibla sam-
hälle lär sig se möjligheter, att veta vad det är jag vill och var ska jag söka 
efter det jag behöver ha. Hur ska jag gå till väga, därför att det är inte alls 
säkert att det finns någon som kan leda dom och hjälpa dom och jag tyck-
er det är oerhört viktigt att de får instrument för det…..jag vet jag hade 
förra året här en mamma som blev så himla arg på mig när jag ville att 
hennes dotter på fredagen…skulle göra en utvärdering; det kan ju inte ens 
jag som är vuxen, sa hon. Och det kan jag hålla med om, för några år se-
dan när rektorerna på skolan sa att vi skulle utvärdera fick jag kalla kårar 
på ryggen för jag visste inte vad det innebar… jag tog henne sedan indi-
viduellt och höll på 3-4 veckor tills hon blev så självgående så hon gjorde 
fantastiska planeringar! Jag tror att den mamman fick bevis… (lärare Ka-
rin, ht03). 

Det är en annan slags tidsdisciplinering som Karin artikulerar ovan. Istället för 
en styrd yttre reglering (timplaner eller detaljerade scheman) är det en inre själv-
disciplinering som förutsätts i det framtida samhället och som skolan har att an-
passa sig till. Om tidigare arbetsmoral i skolan byggde lärares auktoritet och vi-
lade på en given tidsordning så är det en disciplinering genom självreglering där 
individen tar sig fram på differentierade tids-/rumsbanor genom skolsystemet 
som skolan måste arbeta efter, med detta synsätt. Men det finns även en viss 
skepsis till en alltför långt dragen individualisering, inte minst bland speciallä-
rarna på skolan. 

En av skolans specialpedagoger lyfter fram de negativa konsekvenserna av den 
ökande betoningen av själv-reglerande skolaktörer i ett informations- och kun-
skapssamhälle. Tidigare kunde de som hade svårt för de teoretiska bitarna i sko-
lan gå vidare i olika lärlingssystem och komma ut på arbetsmarknaden. Idag ris-
kerar de som inte har förmågor till självreglering och planera på egen hand att bli 
utslagna på arbetsmarknaden: 

Den möjligheten finns nästan inte någonstans nu att göra klart grundsko-
lan och börja jobba utan det är att man ska ha utbildningen och man ska 
klara mycket… många av mina elever faller där, dom som jobbar och var 
duktiga praktiskt kunde gå vidare som lärling och sen få jobb, men den 
biten är ju tyvärr nästan helt borta. Det märks ju också socialt att fabriker 
läggs ned och det blir kris i familjer och det påverkar ju även barnen (spe-
ciallärare Morgan, ht03).  

Det viktigaste argumentet i att arbeta mer med individuella utvecklingsplaner på 
skolan var, menar Morgan, att försöka dokumentera elevernas utveckling bättre. 
Men det har inte diskuterats i förhållande till ett förändrat samhälle, menar han. 
Det var många samverkande faktorer som gjorde att nya mer individualiserade 
arbetsformer växte fram på Bruksortsskolan. Morgan kände sig som speciallärare 
kluven till detta: ”många elever hade ju klart mått bra av det gamla sättet att 
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arbeta i klassen, men då hade andra fått problem, så det är svårt” (speciallärare 
Morgan ht03). 

Flera lärare uppfattar just vinsterna med elevdokumentation att barnen själva ”får 
syn på sin utveckling” och även att föräldrar kan göras mer delaktiga i barnens 
skolgång och utveckling. Skolan har, menar läraren Ana, ingen tradition av stu-
derande föräldrar och barnen är därför inte så ’självgående’ som på andra skolor. 
Ana som varit lärare på skolan bara en kort tid, menar att det därför blev viktigt 
för skolan att försöka kompensera brister i hemmiljön på detta sätt. Hon menar 
emellertid att det uppstår flera svårigheter med att låta eleverna bli mer självgå-
ende och att det ändå i hög grad blir en form av yttre styrning: 

Att planera … att planera tiden, att planera ämnet…planera, planera, pla-
nera….saker som de (eleverna) frivilligt inte skulle göra….det är sant att 
de får välja själva vad de ska arbeta med men ändå är det såna saker som 
egentligen inte vill göra de känner sig tvungna, man får putta dom. Dom 
som jobbat färdigt med sin planering får välja själv… det finns en hel 
barn som har jättesvårt att komma på vad behöver jag träna och mer, vad 
behöver jag bli bättre på…man märker att dom är små (lärare Ana, ht03). 

Vissa elever som inte har denna egna självdisciplin styrs upp hårdare och de som 
genomför sin planering får friheter i t.ex. val av arbetsområden. En fältobserva-
tion från en lektion i en F-2 klass kan åskådliggöra denna dialektik mellan kon-
troll och frihet. Lektionen innehåller individuellt arbete efter egen planeringsbok. 
Arbetet ska följas upp i slutet på veckan. Läraren börjar lektionen med anvis-
ningar om vad de kan arbeta med och ber att det ska vara tyst i klassrummet.  

På tavlan står det: 

Jag klarar att: 
Arbeta tyst 
Inte störa kompisar 
Lyssna på kompisarna 
Räcka upp handen 

Eleverna arbetar flitigt och till synes självständigt. Två frågor från eleverna bry-
ter tystnaden som lagt sig i klassrummet: ”Får man jobba på fritids?” – nej, blir 
svaret. Får jag jobba med detta fast det inte står i P-boken? – nej blir svaret. 
(Observation, Bruksortsskolan, 2003-10-14). 

Även om elever således är ’självreglerande’ i en bemärkelse så har läraren (och sko-
lan) kontroll över ramarna och innehållet (vilka val som är möjliga). Skolans institu-
tionella tidsstrukturer behöver inte nödvändigtvis förändras i en mer individualiserad 
skolgång. Krav på fast gränssättning och stabila rutiner som skolan traditionellt upp-
rätthållit kan således också kombineras med de krav på flexibilitet och mobilitet som 
betonas i en skola anpassad efter det framväxande ’flexibla’ nätverkssamhället.  
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Koordineringen av samverkan: Den svårliggjorda planeringen 
För att genomföra reformintentioner med ökad samverkan och individualisering 
framstår möjligheter till planering vara helt centralt. En lärare betonar att: ”Pla-
neringsbehovet har ju klart ökat med det här systemet” (lärare Morgan, ht03). De 
tidigare formerna för planering som lärare gjorde ensamma med utgångspunkt i 
sin klass och sina ämnen (utifrån timplanen) har förändrats, menar Morgan:  

Man kan inte planera riktigt långsiktigt… man jobbar ju ändå ämnesvis 
och då planerar man lite för alla elever, men sen när man drar ihop till 
tema då är det ju egentligen bara grunden sen får man ha lite förberett i 
olika spår, för där vet man ju inte riktigt var dom kan hamna för någon-
stans eleverna, så då blir det ju svårare… man ligger väl någon vecka i 
förväg i finplaneringen och grovplaneringen ligger ju längre… Man pla-
nerar ju ofta, man träffas på raster och luncher (lärare Morgan, ht03).  

Morgan lyfter fram ökade inslag av den informella planeringen (raster och lun-
cher) som är svagt inramad och oftast resulterar i snabb avcheckning eller hastigt 
nedskrivna anteckningar. Denna ’finplanering’ har tagit mer tid menar många av 
lärarna. Då man inte längre i lika hög utsträckning använder endast en lärobok, 
utan istället i samverkan med andra lärare tar fram eget material blir den infor-
mella kortsiktiga planeringen mer tidskrävande:  

Men det krävs mycket mer planering, man kanske inte har en bok. Jobbar 
man på detta sätt kanske man måste skapa läromedel eller vad man ska 
kalla det och det är ju sånt som tar tid… eller fixa grejor hit eller fixa folk 
dit, det är mer sån planering (lärare Olof, ht03). 

Visst det dyker upp akuta saker, varje dag kan jag tycka, så då får man ta 
det och det klart att det är ju oftast då den långsiktiga planeringen med 
mina egna elever, det är oftast den som går förlorad… så det är det lång-
siktiga med dom eleverna som försvinner… man får prioritera… det är ju 
mycket faktiskt hurdan man är som person hur mycket man har tid för oli-
ka saker (lärare Morgan, ht03). 

Ibland känns det väldigt sönderhackat av massa olika saker och man har 
bara dagen framför sig, det kan jag uppleva jobbigt ibland för man får inte 
den här långsiktiga synen och planeringen (lärare Kristina, ht03). 

Läraren Kristina ovan menar att den kortsiktiga detaljplaneringen tenderar att be-
slagta tiden för den långsiktiga mer helhetsinriktade planeringen. De kollegiala 
samverkansytorna har blivit fler, samtidigt som de har blivit mindre. Detta gör 
att, som läraren Ann-Charlotte formulerar det, ”man inte hinner prata färdigt med 
någon”: 



197 

Ann-Charlotte: Det är ju den här samverkan med så många… att man 
känner att man hinner inte prata färdigt med någon egentligen…man flax-
ar från det ena till det andra (lärare Ann-Charlotte, ht03). 

Det är alltså en löst perfiert koordinerad planering som har ökat (snarare än cent-
ralt styrd från skolledning i form av fasta schemalagda, gemensamma planerings-
tider). Denna uppfattas av lärarna som behovsstyrd och anpassas informellt efter 
de behov som uppstår. Det innebär emellertid svårigheter med att reglera en 
jämn och och fördelad arbetsmängd och arbetsintensitet med denna löst koordi-
nerade planering. Medan läraren Ann-Charlotte menar att arbetet blivit fragmen-
tiserat beskriver sig Olof ’som skapad’ för det nya systemet med flexibilitet och 
samverkan:  

Olof: Jag är en sån människa som älskar att jobba i arbetslag och känner 
att det är då jag kommer på idéer… får jag en idé kan jag kasta ur mig den 
och efter det så får man reaktioner på att –ja ok, det var kanon eller nja, 
det där var nog lite väl…jag är en sån som tycker det är kul att arbeta ihop 
fler, visst hade det varit kul att jobba ihop mer så hade man sett eleverna 
på ett annat sätt och hade kunnat prata om det sen efteråt…..(lärare Olof, 
ht03). 

Olof menar att det är i hög grad hur man är som person som avgör hur man upp-
fattar de flexibla villkoren i skolan: 

Det är ju olika hur man är som person… om man är inrutad och det kan-
ske jag kan vara i vissa situationer, men jag ser hellre då att jag har längre 
tidspass och jag sedan däri kan ta mig fram på olika sätt…det här med att 
komma igång, jobba och avsluta. Hela tiden blir det att börja och sluta 
som kommer att ta tid i båda ändarna. Om det är ett pass på 40 minuter så 
blir det ingenting i mitten på något sätt. Det finns lite mer utrymme att 
göra mer och det passar mig bättre (lärare Olof, ht03). 

Lärarna på Bruksortsskolan ser olika faktorer som bidragande till alltmer sam-
manpressade tidsramar för gemensam planering. Ingmar som har en lång och ge-
digen lärarerfarenhet ser det som beronde på det ’ekonomiska imperativ’ som 
kommunen ålägger skolan: 

Man kan känna lite nu tycker jag att kommunen försöker utnyttja en och 
inte lyssnar på alla dom här larmrapporterna om sjukskrivningar och så 
utan vill ha ut mera undervisning från vår tid och mindre planering, men 
är det nu mycket uppföljning och dokumentation så tar ju det väldigt 
mycket tid och det kan man känna panik över att man inte hinner med, då 
får man försöka hitta på nya sätt at hinna med det när man har eleverna i 
klassrummet (lärare Ingmar, vt02). 
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Bruksortsskolans fallstudier visar på att det finns individuella, kulturella och 
strukturella faktorer som samspelar i vad som beskrivits som intensifierade tids-
förhållanden. Denna kan som visats i denna fallstudie både rymma positiva och 
negativa konsekvenser som det gäller att vara uppmärksam på. Flexibilitet och 
breddad samverkan, som den studerade reformen var tänkt att resultera i, kan 
också slå över i stress och fragmentisering. Det är emellertid komplexa föränd-
ringar som samverkar och många lärare uppfattar förhållandena bortom påverk-
barhet. Det ligger i hela samhällsutvecklingen och samtidens uppskruvade takt, 
menar flera av lärarna. Ansvaret för att genomföra reformer vilar tungt på skol-
ledare och lärare, samtidigt som de menar sig ha begränsade möjlighet att styra 
och kontrollera dessa förändringsprocesser. Det framstår som ett kritiskt obser-
vandum. 

Sammanfattande konklusioner

Reformberedskapen på Bruksortsskolan var stor och reformintentioner-
na i timplanereformen hade en stark uppslutning bland skolledare och 
lärare. Implementeringen kom emellertid inte att innebära någon djup-
gående förändring i skolans strukturer eller starkt integrerade kultur.  

Reformgenomförandet på Bruksortsskolan kännetecknas av olika kon-
sensusbevarande strategier. Den studerade reformprocessen har fungerat 
i huvudsak gränsbevarande, snarare än gränsöverskridande. Ett svagt 
extern förändringstryck och en starkt etablerad skolkod torde ha inver-
kat.

Den latenta styrningen i form av olika traditioner, skolkulturer, status-
quo förhållanden mellan olika ämnen, lokaler, skolskjutsar och ekonomi 
är stark. På Bruksortsskolan kom reformen under undersökningstiden 
aldrig att innebära att denna form av styrning blev artikulerad eller ifrå-
gasatt.

Lärare erfar en ökad intensifiering av arbetsförhållandena där allt fler 
och olikartade arbetsuppgifter tillkommer. Å ena sidan har detta skett 
parallellt med ökad frihet på det lokala planet, men å andra sidan finns 
det en rad faktorer kring tidsorganiseringen som lärare inte menar sig ha 
kontroll över (den latenta styrningen). 
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4.4 Förortsskolan: Den mångkulturella 
stadsskolan

Förortsskolan är en skola med liv och rörelse, belägen i ett förortsområde i ut-
kanten av en större stad i södra Sverige. Lärare och elever uttrycker sitt förhål-
lande till skolan i varma och uppskattande ordalag. Lärare framhåller varma och 
nära relationer med kollegor, elever och föräldrar. Eleverna tycker att lärarna en-
gagerar sig och att det är berikande med kompisar med olika bakgrunder. ’Kultu-
rella friktioner’ uppstår emellertid kontinuerligt och det kan vara en tuff skola att 
arbeta i, påtalar skolledning och lärare. Den ”kräver mycket engagemang”. Det 
ställs höga krav på kompetens inom konfliktlösning, vilja och förmåga att möta 
olika kulturella synsätt, yrkesetisk medvetenhet etc. I skolans officiella doku-
ment betonas:  

Personal måste förstå och acceptera människors olikheter, skolan måste er-
bjuda forum där händelser kan diskuteras, värderingar tydliggöras så att ett 
gott arbetsklimat skapas med tydliga normer för skolan. 

All personal på skolan skall skapa en pålitlig grund för ömsesidiga samtal 
och ärlig vilja till problemlösning. Elever låter sig bara fostras av någon som 
man känner sig accepterad och omtyckt av. Därför bygger gränssättning, reg-
ler, konsekvenser, konfliktlösning mm. på att det finns en trygg, förtroende-
full och positiv relation mellan de unga och vuxna på skolan (ur Förortssko-
lans arbetsmiljöplan). 

Förortsskolan är en relativt liten skola som på kort tid blivit en mångkulturell 
stadsdelsskola f-9. Från att ha varit en traditionell skola med separat f-6 enhet 
och högstadieenhet (7-9) med ett betydligt större upptagningsområde och en ma-
joritet av eleverna resande med skolskjuts från andra delar av staden så har den 
de senaste fem åren snabbt blivit en liten mångkulturell stadsdelsskola för i hu-
vudsak barn i närområdet med en annan socioekonomisk status81. På skolan finns 
efter sammanslagningen av f-6 och 7-9 enheterna ca 350 elever och ca 40 natio-
naliteter representerade. Samtidigt som en del av skolans struktur och ansvars-
fördelningar vilar på en traditionell högstadieskola har de senaste årens omorga-
nisering till en f-9 inneburit förändringar i de fackindelade ämnesstrukturerna. I 
den etnografiska undersökningen som här presenteras är det åren 7-9 som är i fo-
kus då ’högstadieenheten’ var fristående vid undersökningens startpunkt (ca 120 
elever).

––––––––– 
81 Det har gjorts olika kommundrivna försök att rekrytera elever från andra delar av staden att söka 

sig till skolan genom olika profilerade enheter.  
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Förortsskolan kan liknas vid ett drivhus (till skillnad från Parkskolan). Här finns 
en mångfald som skapar nya former av hybrididentiteter och där tydliga gräns-
dragningar alltid är förenliga med vissa risker. Även om ämnesstrukturen från 
den ’gamla högstadieskolan’ i hög grad fortfarande lever kvar i skolan så är de 
skolkulturella gränssnittens föränderliga karaktär mycket påtagliga och skollivet 
präglas av en avbrottens kontinuitet. Inte minst ligger det i de olika roller som lä-
rare får hantera i det dagliga arbetet. Som en lärare uttrycker det: ”man får vara 
familjemedlem, lite mamma och pappa, ibland syskon, polis ganska ofta” (lärare 
Monique, ht03). Detta spänningsförhållande mellan den etablerade fasta ämnes-
strukturen och turbulensen, rörligheten och oförutsägbarheten ger skolan en spe-
ciell karaktäristik, vilket samtal med lärare och skolledning vittnar om. En lärare 
framhåller: ”Det är stor turbulens hela tiden, det tar på krafter, måste jag säga, 
men det är också det som ger liv i det” (lärare Monique, ht03). Samtidigt kan en 
annan bild av skolan som inrutad och rutiniserad också framhållas med samma 
emfas:  

Det är samtidigt väldigt traditionellt här, grundstommen är traditionella 
fyrtiominuters pass och varje lärare sköter sitt ämne… detta är så inrutat, 
inte efter ungarnas behov, utan efter organisationens behov (lärare Maria, 
ht02). 

De tidsmatriser som den traditionella högstadieskolans bars av skapade en trygg-
het och gjorde arbetet förutsägbart och överblickbart. Det är många lärare som 
menar att det är nödvändigt att hålla fast vid denna för att skapa en trygg och 
väletablerad organisation och miljö för eleverna. Understödjandet av reformen 
och försöksverksamheten har därför varit svagt på skolan. När skolan ansökte 
om att få delta i försöksverksamheten var det den dåvarande skolledningen som 
var drivande. Med deltagandet i försöksverksamheten ville man få ökad målupp-
fyllelse genom: 

Ökad individualisering 
Mer ämnesövergripande och tematiskt arbetssätt 
Stärkt helhetssyn på lärandet 
Nya arbetsformer och arbetssätt 
Ökat elevinflytande över studierna 
Ökat elevansvar för studierna 

Förortsskolan, kommunen och det ekonomiska imperativet 
Försöksverksamheten kring timplanereformen har drivits relativt svagt från 
kommunalt förvaltningshåll. I huvudsak har det varit skolledare som varit invol-
verade i att delta och driva ett utvecklingsarbete i samband med försöksverksam-
heten i kommunen. Även från lärarhåll har det varit ett relativt svagt stöd för re-
formen på många skolor i kommunen.  

Från kommunförvaltningens sida har reformen setts som en möjlighet att:  
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Utveckla en mer renodlad mål- och resultatstyrning utan en central tim-
plan
Organisationen kan bli mer flexibel och resursanvändningen mer be-
hovsbaserad 
Undervisningen kan anpassas mer effektivt till elevers olika behov och 
möjligheteter att nå målen (låta var och en gå vidare i egen utvecklings-
takt)
Försöksverksamheten kan leda till mer valfrihet då intressen och förut-
sättning styr ’erfordelig lärandetid’ och påtvingad undervisningstid kan 
minskas (kommunens ansökan till timplanedelegationen, 2001-01-28).

Den ekonomiska situationen för skolorna i kommunen har varit mycket an-
strängd under en längre tid och det har gjorts få satsningar på att följa upp resul-
taten av deltagandet i försöksverksamheten. Från förvaltningens sida har det bli-
vit högprioriterade mål med skolors budget och resultatansvar. Till de högpriori-
terade målen i skolplanen hör att: ”all verksamhet ska styras genom en tydlig 
koppling mellan tilldelad budget och det i skolplanen givna uppdraget” (Skol-
plan 2000-2002, s. 7). En skolledare i kommunen framhåller det ekonomiska im-
perativet att hålla sin budget och vara kostnadseffektiv som präglar förhållandet 
kommun och skola: 

I förvaltningens ögon är bra skolledarskap att hålla budgeten…medel går 
alltid före mål, det får vi veta, sen att hålla sjuktalen lågt och hålla ned 
sjuktalen så mycket som möjligt, sen bra resultat på de psykosociala en-
käterna….och att våga driva det man tror på också tror jag fast det rimmar 
ju inte med att få goda resultat på den psykosociala enkäten egentli-
gen……ja, handlingskraft det värdesätts helt klart, men inte om du är 
handlingskraftig och gör det på bekostnad av budget….att man kan visa 
på resultat (skolledare, ht03). 

Det har uppstått en kamp och konkurrens om resurser mellan skolorna i kommu-
nen, som både skolledare och lärare i kommunen har uppfattat som i hög grad 
påverkande deras arbete. Skolledare framhåller att en viktig kompetens i yrkes-
utövandet har blivit att kunna behärska och nyttja en ’ansökansretorik’ i de ex-
terna kontakterna med förvaltning och andra myndigheter:  

Att vara skolledare handlar mycket om att söka pengar och försvara dom 
pengar man får, och det kan jag tycka är jobbigt att alla ska ha synpunkter 
på hur vi använder extra pengar och så och många vill ha del av dom… 
alla har synpunkter (skolledare, ht03). 

Det handlar om att fiska pengar, det är inte lätt för rektorerna för det är ju 
ekonomin som styr allting (lärare Mats, ht03). 

En skolledare uttrycker det som att det handlar om att ständigt vara i beredskap 
för att gå i svaromål kring ekonomiska ifrågasättanden från andra skolor för de 
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extra pengar som går till Förortsskolan, då alla vill ha mer pengar. De ekonomis-
ka diskussionerna är inte längre isolerade till den årliga budgeten på förvaltning-
en utan ständigt närvarande. En aspekt av de ökade kraven på resultatansvar är 
att skolans ansikte utåt blivit viktigt: 

Utåt sett vill man visa på goda resultat (lärare, ht03). 

Man jämför ju alltid, för det står ju alltid i tidningen att X-skolan har si 
och så många godkända, Förortskolan si och så många (lärare, ht03). 

I intervjuer och samtal med i första hand skolledare, men även lärare, så fram-
kommer en frustration över betoningen på resultat och bra siffror i statistiken 
som fokuseras i media och på kommunnivå. Dessa siffror blir alltid missvisande 
då de endast baseras på en liten del av verksamheten vid en viss tidpunkt, vilket 
reducerar hela den komplexitet av levda relationer som skolan är till mätbara 
kvantitativa faktorer, ’hårda fakta’. En skolledare framhäver spänningsfältet mel-
lan kommunförvaltning och skola som just skillnader i tidsuppfattningar, vilket 
resulterar i en bristande förståelse från förvaltningen under vilka tidsvillkor För-
ortsskolan har att arbeta: 

Sen upplever jag ju att dom som jobbar centralt i förvaltningen inte riktigt 
har förståelse för vilken tidssituation vi befinner oss i… våra kalendrar, 
det är saker hela tiden och det är sällan som vi har vit tid i kalendern, idag 
hade jag vit tid men jag fick hoppa in och undervisa så… och så kan det 
komma bud att de vill ha in statistik på nånting och det ska vara inne tre 
dagar efter eller nåt sånt… den här tiden som man bara skulle vara ute i 
verksamheten på den äts alltför ofta upp av akuta saker (skolledare, ht03). 

Förortsskolan i en reformkontext 
Lärarna på Förortsskolan har i hög grad varit skeptiskt inställda till timplanere-
formen och försöksverksamheten, men det inte varit ett öppet samlat ställnings-
tagande mot reformen. Den har inte varit föremål för en gemensam diskussion, 
utan mest kommenterats i informella samtal inom olika lärargrupper. När det be-
slutades om att skolans skulle delta i försöksverksamheten var det inte utifrån en 
självklar legitimitet bland lärarna: ”Det var ju ingen sensation… hurra, nu kan vi 
jobba utan timplan, det kan man inte säga” (lärare Mats, ht03). 

Lärarna på skolan uppfattade deltagandet i försöksverksamheten som i huvudsak 
ett ’skolledarprojekt’: 

Monique: När man startade det här med timplanelös skola så kom det bara 
uppifrån att vi är med i projektet så är det bara, sen ändrar man på timmar 
och sen blev det, man kan göra si och man kan göra så och så fattar man 
ingenting, så nästa gång så kommer man dit med olika diagram så vissa 
timmar försvinner och vissa är kvar. 
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I: Där har ni som lärare inte varit med i den processen? 
Monique: Nej, det kan jag inte säga, nu är man medveten om att det är lo-
kaler och grupper, ja det är många faktorer, men från början var det inte 
så att vi önskade det så mycket (lärarintervju, ht03). 

Däremot har skolledningen både den tidigare och den senare (det har varit skiften 
i skolledningen under försöksverksamhetens gång) varit pådrivande i processen 
att arbeta utan timplan och starta omfattande utvecklingsarbete i samband med 
reformen. Skolledningen har emellertid mött motstånd mot förändringar i sko-
lans och tjänsternas tidsförhållanden. Ett påtagligt hinder har varit den rädsla för 
lärares tjänsteunderlag som tidsfrågorna har förknippats med, påpekar skolleda-
ren:

Den här timplanen skulle man bara vilja riva. Men det finns en sådan 
rädsla för vad händer med min tjänst då. Jag som ska undervisa si och så 
många timmar i franska eller engelska… får jag inte full tjänst då? (skol-
ledare Lotten, ht02). 

Skolledaren Lotten uppfattar att det i huvudsak är en fråga dels om att våga läm-
na gamla arbetssätt och tankesätt bakom sig och dels om en rädsla för att tjänsten 
ska förändras eller reduceras. Många lärare framhåller, visar resultaten från re-
flektionsdokumentationerna, att det elevunderlag som finns på skolan kräver en 
fast och inarbetad struktur och uppfattar skolledningens förslag till förändringar 
som ett övergivande av denna till förmån för mer flexibla och oöverskådliga ar-
betsformer som skapar otrygghet: 

I: Det har varit olika inställningar till att arbeta utan timplan, eller? 

Monique: Jo, det är väldigt svårt alltså med tanke på hurdana elever vi har 
som behöver verkligen struktur, bortsett från att det är turbulens hela ti-
den så har dom inte struktur och vet dom inte, om man börjar med ett nytt 
arbetspass eller vad det nu än är, så kommer man inte dit med klara be-
sked att det och det ska du kunna, det och det ska du göra då får man inte 
mycket tillbaka, inte så mycket gjort.  

I: Och timplanen innebär att man släpper på det här? 

Monique: Att man släpper och som i vissa grupper nu under temat att vis-
sa klarar inte av det och man måste ha hänsyn till det också, vissa klarar 
inte av att ha fria händer och använda sin fantasi och vad vet jag… vissa 
mår bra av att få struktur och ha en lärare som ska vara en vägvisare hela 
tiden, hålla 100 % koll. Så det är klart att det ligger förklaringar bakom 
olika tankegångar. Det beror vad man har för elevunderlag den stunden 
man diskuterar om det, faktiskt. 

I: Har det varit mycket diskussion om det här, med för och nackdelar? 
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Monique: Frågar man lärare så säger de att man inte har diskuterat myck-
et, men nästan varje gång man sätter sig och tar upp schemat så är det 
diskussion igen, så att det är väl så att man inte har skrivit ned att man har 
diskuterat men det dyker upp (lärare Monique, ht03). 

I intervjuutdraget ovan framträder två viktiga aspekter av hur reformen motta-
gits, tolkats och diskursivt artikulerats bland lärarna på skolan. För det första
sammanlänkas timplanereformen med vissa mer flexibla ’friare’ arbetssätt som 
förutsätts missgynna vissa elevgrupper. På detta sätt blev reformen tolkad och 
diskursivt inplacerad i en sedan länge etablerad diskussion på skolan kring ele-
vers frihet och disciplin. En av lärarna återvänder till denna fråga efter en lärar-
konferens, då reformen diskuterats: ”Timplaneförsöket är chans för de bästa ele-
verna, för dem som kommer från familjer med studietradition är det inga pro-
blem med den nya friheten. Detta missuppfattas av många. Det finns en bestämd 
relation mellan disciplin och frihet, men disciplin har försvunnit” (lärare Inez, 
vt02). 

För det andra så visar intervjuutdraget med läraren Monique på den informalise-
rade och i tid utspridda diskussion inom vilken tidsfrågorna tagits upp på skolan. 
Tolkningsarbetet och diskussionerna kring reformen har med Goffmans termino-
logi främst ägt rum i skolans bakre regioner, till vilka skolledning och utifrån-
kommande inte har ägt tillträde. En skolledare påtalar svårigheten att lyfta den 
pedagogiska diskussionen kring reformen och utvecklingsarbetet i den främre 
regionen: ”Det finns också en dold skolkod som vi som skolledare inte får veta” 
(skolledare Lotten, ht03).  

Lärarna har lokalmässigt varit organiserade i ’öar’ för kollegialt utbyte, vilka 
kommit att bilda olika subkulturer. Dessa vilar i en tyst överenskommelse om att 
inte synliggöras. Under försökstiden görs emellertid omfattande organisatoriska 
arbetslagsförändringar med bredare sammansättning. Skolledningen ser detta 
som en möjlighet att genom lokalskiften och ny arbetslagsorganisation kunna 
åstadkomma förändringar i de pedagogiska arbetssätten på skolan.  

Maria, en av de reformentusiastiska lärarna på skolan, tror emellertid inte att lo-
kaler och en förändrad arbetslagsorganisering kan förändra så mycket när det 
gäller införandet av tematiska arbetssätt i skolan. Hon ser schemat som en nyck-
elfaktor när det gäller att bryta tidsstrukturerna på skolan:  

Tiden när det gäller minuter till de olika ämnena har det varit mycket diskussion 
om… vissa är förtvivlade över att de förlorat så mycket tid…..om vi ska kunna 
ha en timplanelös skola måste vi kunna lösa detta på något annat sätt….Vi är ju 
fast i ett veckoschema och det är ju ett mastodontarbete att ändra, varför läser vi 
inte i moduler? Varför läser vi inte teman månadsvis? Varför är vi fast i detta 
veckohamsterhjul? Jag tror att schemat och veckoschemat där är kuggrejor som 
kunde orsaka att vi kunde förändra (lärare Maria, ht03).  
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Fastän tidsstrukturerna organisatoriskt uppfattas av många lärare som låsta, inru-
tade och väldigt svåra att förändra så uppfattas och upplevs tiden i skolan allt an-
nat än lineär och monoton. I den dynamik och till och med turbulens som många 
menar karaktäriserar skolan rör sig många olika temporaliteter (tidscykler) och 
kronologier. Skolutvecklingsarbetet uppfattas inte av någon lärare som en enty-
dig inkrementalistisk (steg-för-steg) lineär process mot utstakade mål, utan upp-
fattas bestående av flera olika processer på olika nivåer svåra eller omöjliga att 
relatera till en övergripande kronologi. Hybrida allianser av olika gruppkonstel-
lationer i skolutvecklingsarbetet skapas, men de får vanligtvis sköra former. Det 
är en polykronisk tidsuppfattning som kännetecknar skolan82.

Reformen i spänningsfält 
En av de centrala spänningarna i skolans struktur och kultur är mellan bevarandet 
av den ’gamla högstadieskolan’ med dess akademiska ämnesstrukturer och kul-
turer och de framväxande försöken att bryta upp dessa. Schematiskt skulle spän-
ningsförhållandet kunna beskrivas som nedan: 

’Gamla högstadieskolan’ Den nya mångkulturella Förortsskolan 

Individualistisk yrkeskultur Temporära samarbeten 
Akademisk ämnesorientering  Ämnesövergripande projektorientering 
Kunskaper  Förmågor  
Läraroll  Personpräglade 
Stabilitet  Flexibilitet 
Klasslärarskap  Mentorsskap 

Flera av lärarna, menar att den struktur som etablerats sedan länge på skolan bör 
upprätthållas, inte minst för att den skapade en stabilitet, trygghet och överblick-
barhet. De anser att förändringarna mot mer flexibla organisatoriska former och 
tillfälliga samarbeten i olika ämnesövergripande projekt har medfört mindre tid 
till eleverna och en sämre undervisning, då förberedelsetid har ätits upp av admi-
nistrativt arbete och olika samverkansmöten: 

För 15-20 år sedan användes mycket större del av min tid till eleverna än 
vad som görs idag. Idag är det så oerhört mycket fler uppgifter som 
kommit till så jag skulle vilja påstå att min undervisnings är sämre idag, 
mindre förberedelsetid, inte lika uppdaterad som förr, inte lika stor ’om-
sorg’ (lärare, vt03). 

––––––––– 
82 En monokronisk tidsuppfattning kännetecknas enligt Hall (1984) av  lineära arrangemang av tiden, 

låg kontextkänslighet och fokus på slutförandet av uppgifter enligt en given tidsordning, schemaföl-
jande. Den polykroniska tiden refererar till flera parallella processer, hög kontextkänslighet och ori-
entering mot människor och relationer snarare än uppgifter.



206 

Marit, med en lång yrkeserfarenhet som lärare, framhåller att en viss ”likrikt-
ning” i fråga om kunskaper är nödvändig: 

Jag föredrar en styrd timplan… I vårt lilla land är det bra med likriktning 
när det gäller timplaner och därmed kunskaper… Jag förstår inte varför 
staten ska ta bort allt, även sitt ansvar… hur går det med elever som flyt-
tar och byter skola när det inte finns någon timplan som gör att det ändå 
ser någorlunda lika ut vad och hur mycket dom läst i de olika ämnena. I 
ett så litet land som Sverige måste det väl ändå gå att ha en läroplan och 
timplan (fältobservation arbetslagsmöte, 2003-10-20).

Andra lärare välkomnar emellertid reformen och ser den nya flexibiliteten, som 
ett borttagande av en nationell timplan medför, som något positivt. Läraren Karin 
har varit lärare i mer än 20 år och känner frustration över ett alltför inrutat sche-
ma. Den flexibilitet som hon upplever i att kunna organisera tiden är alltför be-
gränsad: 

Jag känner flexibilitet i min tid – jag har glest med lektioner på måndagar 
som gör att jag kan njuta på söndagar och utnyttja planeringstid då. Slösar 
jag bort tiden med att snacka eller dricka kaffe får jag skylla mig själv. 
Min vision av timplanelöshet är inte vad jag ser i skolan, men förändring-
ar är svåra att genomföra, små steg är bra… men jag arbetar över ämnes-
gränserna/tematiskt men känner frustration över ett alltför inrutat schema 
(lärare Karin, vt03). 

Ändå är inte Karin enbart positiv till att fler uppgifter delegerats ned till arbetslag 
och lärare, vilka tidigare låg högre upp i ”beslutshierarkin”, för att skapa en mer 
platt och flexibel organisation:  

Vi känner ju det många av oss som arbetat i lärarbranchen väldigt länge 
att förr i tiden var allting mycket mer packat, klappat och klar… så här är 
det, du har dom här timmarna, så här är organisationen, böckerna, varså-
god och jobba! Man hade rektorn och studierektorn och sen hade man till-
synsläraren och sen så planade man ut det och så lämnade man lärarna 
med tillsynsfunktionen och studierektorsfunktionen och jag skulle tro, 
med egen erfarenhet, att det är för mycket… man skulle behöva lyfta av 
det här från lärarna och låta dom sköta undervisningen… nu har vi det så 
att vi har dom däruppe och sen alla vi andra (lärare Karin vt03). 

Intervjuerna med lärarna på Förortsskolan tydliggör mycket påtagligt det spän-
ningsförhållande som råder mellan modernitetens skolorganisation och en fram-
växande postmodern. Emedan den starkt etablerade moderna organisationen 
känntecknas av en långsiktig och hierarkisk arbetsdelning med stabila roller och 
givna innehållsliga kategoriseringar kännetecknas den framväxande mer av till-
fälliga nätverk över ämnesgränser, projekt med tvärvetenskapliga teman och 
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framväxande planering i mer informella forum. Läraren Inga, som är nyutbildad 
lärare och endast varit en kort tid på skolan, menar att det är stor skillnad bara 
sedan hon gick i skolan och ser det nuvarande tillståndet i skolan som en ”mel-
lanfas” mellan två olika system: 

Det är inte så fasta strukturer som när jag gick i skolan, där har det för-
ändrats jättemycket, på gott och ont… Det är väl någon mellanfas det här, 
det är ju inte som när man själv gick i skolan med fyrtiominuterslektioner 
och sedan tjugo minuters rast och sen fyrtio minuter igen och det var väl 
bra på ett sätt, men sen finns det den andra varianten när man läser allt i 
ett tema eller block och vi är nånstans mittemellan där och det tycker inte 
jag känns så bra, det skulle ha varit antingen det ena eller det andra” (lära-
re Inga, ht03). 

Det strukturella (och kulturella) spänningsfält som Inga artikulerar ovan skapar 
vissa dilemman att hantera då det kan resas olika krav och förväntningar på un-
dervisningen och lärararbetet i de olika ”systemen”. Inga menar att dessa ’kon-
kurrerande imperativ’ på undervisningen lätt kan leda till en viss resignation och 
villrådighet, vilket kan resultera i att man ”går in och gör sitt” i klassrummet: 

Ja, det är många olika krav, sen ska man möta det med egna krav mot sig 
själv, mot ledningens krav och mot föräldrars krav och kommunen… så 
visst, det kan bli så att man går in och gör sitt, det man är van vid att göra 
(lärare Inga, ht03).  

Lärarrollen har genom det uppkomna spänningsförhållandet pressats in i nya 
former. Skolan är inte längre en traditionell högstadieskola, utan har på mycket 
kort tid blivit en mångkulturell stadsdelsskola som sträcker sig från sexårsverk-
samhet till år nio. Samtidigt har förändringstakten i samhället gjort att skolan har 
svårigheter att förhålla sig till nya förväntningar/krav. Skolans lärare har getts en 
rad nya arbetsuppgifter med allt snävare tidsramar för deras genomförande, vil-
ket onekligen skapat en osäkerhet och frustration. Kraven på en tillbakagång till 
det tidigare systemet ter sig mot denna bakgrund som en reaktion på den ’post-
moderna situationen’. Ett allt större förändringstryck har satt press på de konven-
tionella beslutsprocedurerna och det finns tendenser som pekar mot att de tradi-
tionella ledningshierarkierna på Förortsskolan blivit överlastade (Hargreaves, 
1999). Sennett (2000) uppmärksammar emellertid i detta sammanhang att de 
platta organisationer som betonas i postfordismens ekonomi och arbetsliv ofta 
blir skenbar, då en viss rutinisering och reglering ersätts med en annan. 

Reformgenomförande och diskursformering 
Utifrån den struktur, kultur och organisation som finns på en skola så utvecklas 
olika förändringsstrategier när det gäller genomförandet av reformintentioner. 
Även om skolledning och rektor kan spela en viktig roll i ett sådant förändrings-
arbete finns det mycket som pekar på att olika förändringsstrategier i hög grad 
formeras som responser på yttre förändringstryck i samhället och utifrån rådande 
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kontextuella villkor på skolan i samspel med andra skolaktörer, inte minst lärar-
na (Woods et al, 1997; Gustavsson, 2003). Sådana förändringsstrategier kan vara 
initierade av skolledare, men även av olika lärargrupper. De kan vara mer eller 
mindre av konsensus/ordning eller konflikt/kamp karaktär, vara mer eller mindre 
öppna (äga rum i främre eller bakre regionen för att använda Goffmans termino-
logi), och de kan fungera mer eller mindre gränsbevarande eller gränsöverskri-
dande.

På Förortsskolan har de förändringsprocesser som utvecklats i samband med re-
formgenomförandet kommit att präglas av en mikropolitisk kamp om tiden. Des-
sa förändringsstrategier av mer mikropolitisk karaktär är inte en fråga om per-
sonligheter, som Hargreaves (1999) konstaterar utan finns i olika utsträckning på 
alla skolor och handlar om de strukturer och ramar som skolan har att verka 
inom. Många olika potentiellt divergerande intressen ska samordnas i en kom-
plex organisation. Skolledaren Lotten pekar på tre orsaker till ett motstånd mot 
reformen: (i) dels att man kanske måste ompröva egna föreställningar och lära 
sig något nytt som lärare, (ii) dels att man måste kanske lämna det inrutade, in-
vanda och (iii) dels osäkerhet kring den egna tjänsten. Skolledaren menar att man 
har bevakat sina intressen (inte minst kring sin egen tjänst) och sitt ämne och 
kanske inte tänkt så mycket på möjligheterna: 

Jag tror att det är få som egentligen har tänkt till vad det innebär den här 
reformen, för det är så tryggt att veta att jag har mina 180 minuter i det 
och det ämnet och sen ska jag inte jobba mer än 1040 minuter i veckan el-
ler vad det nu är och eftersom det känns tryggt så är man inte så intresse-
rad av att titta på andra möjligheter tror jag, man bevakar sitt ämne, sina 
minuter och sin tjänst… vad ska hända med min tjänst nu då? (skolledare, 
Lotten ht03). 

Läraren Jan menar också att: 

Jag tror att det handlar om att släppa det gamla ’tänket’ med kursplaner 
som ska hållas…läser man kursplanerna idag så står det faktiskt inte vad 
som ska göras när…och där tror jag inte vi har suttit ned tillsammans och 
diskuterat alternativ. Jag tror att det är en rädsla också att man inte är den 
här ämnesläraren som man varit… att helt plötsligt ska man som lärare 
syssla med en massa annat flummigt som man inte känner igen sig i. Det 
känner jag också, jag tycker det är jättesvårt att gå ifrån det här gamla 
som man kört innan, det finns en viss trygghet i det. Det är svårt att för-
ändra lärare (lärare Jan, ht02). 

De många och genomgripande förändringsprocesser som Förortsskolan har ge-
nomgått de senaste åren och den turbulens som präglar skolans villkor har skapat 
många bakre regioner, till vilka lärare drar sig undan och skapar mentala och 
emotionella buffertzoner. Trots längre tids fältobservationer på skolan var det 
svårt att få tillträde till dessa. Utifrånkommande lär sig snabbt att lärarrummet är 
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ett privat revir, en bakre region, vars primära funktion är att ge lärare möjligheter 
att kunna lätta på trycket. Skolledaren ser det som svårt att nå lärare och upplever 
den mikropolitiska kampen påtagligt:  

Kom vi till beslut så var det många som blev missnöjda för de hade inte 
vågat säga vad de tyckte och så blev det beslut tvärsemot vad de hade 
tyckt egentligen och så rev man upp besluten och så var man tillbaka på 
ruta ett, ganska mycket konflikter… (skolledare, ht03). 

Flera olika förändringsstrategier har använts i försöken att få till stånd en skolut-
vecklingsprocess i enlighet med reformintentionerna. Skolledaren menar att man 
får försöka med olika medel och på olika sätt kommunicera och genomdriva för-
ändringar. Det handlar i vissa situationer om att presentera färdiga organisa-
tionsmodeller och ’peka med hela handen’, ibland att lyssna, sätta sig in i och 
försöka förstå för att på så sätt ’så frön’, ibland att företa vissa strategiska ma-
növreringar i organisationen och ibland om att samla berörda och samtala och 
pröva sina ställningstaganden. Att leda förändringsarbete handlar, menar skolle-
daren, om att läsa av processer och tolka sammanhang för att kunna välja vilken 
strategi som bör användas: 

Men det kräver en bred repertoar av ledarskap. Det funkar inte att jobba 
efter en ledarskapsidé… Man kan ju inte förställa sig, så personligheten 
finns ju hela tiden med i ledarskapet men strategierna är annorlunda (skol-
ledare, ht03).  

Dessa olika förändringsstrategier har uppfattats olika av olika lärare. Caroline 
som varit lärare relativt länge på skolan har inte uppfattat att man kommit dithän 
att man fört pedagogiska diskussioner där alla varit beredda att ompröva ställ-
ningstaganden: 

I: Det är ju också ett samspel mellan skolledare och lärare när man ska 
ge sig in i ett förändringsarbete, hur tycker du att det har fungerat? 

Caroline: Jag tycker inte det har fungerat särskilt bra för att det har varit 
mycket det här att det kommit direktiv att ni ska förändra, man har inte 
fört någon riktig pedagogisk diskussion innan: nu ska vi göra så här och 
nu får ni fixa det, punkt slut. Jag tror att många lärare känner som så här 
att vi ska bli en skola visa upp, bli en föregångare med idrottsprofil, vi ska 
ha tema, vi ska ha nybyggda lokaler som är anpassade efter läroplanen… 
och sen står vi här med eleverna som inte alls kanske passar in i detta all-
tid, vi ska bara fixa detta, det ska bara fungera… vi möts inte tycker inte 
jag i en diskussion hur löser vi nu detta. Det ska lösas bara. Och det beror 
säkert inte på någon illvilja bland rektorerna, det beror ju säkert på deras 
arbetssituation… jag tycker inte vi har lyssnat på varandra där. (lärare Ca-
roline, ht02). 
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Reformer innefattar alltid ett visst tolkningsutrymme och all slags tolkning torde 
innebära att man gör olika tolkningar beroende på det sammanhang man befinner 
sig i. All verklig förändring som berör maktförhållanden och statushierarkier in-
nehåller konflikter på något plan. På Förortsskolan har det uppstått en mikropoli-
tisk kamp om tolkningsutrymmet och om definitioner av förändringarnas inne-
börder. Det har inte varit olika argument som lagts fram från olika parter, snara-
re, menar skolledaren, så har det blivit en kamp om att definiera vissa termer och 
begrepp: 

Skolledare: Det uttrycks inte riktigt på det sättet (med argument), nej, så 
vill inte vi utan vi tycker det här är bättre, utan man försöker istället över-
sätta det man gör till det arbetssättet som vi vill att man ska använda. 

I: Hur man definierar det? 

Skolledare: Ja, bara ordet tema är ju väldigt värdeladdat…. 
(skolledare, ht03). 

De diskursiva förändringsstrategierna handlar i hög grad om att åtnjuta problem-
formuleringsprivilegier och företrädesrätt till definitioner. Emedan pedagogisk 
diskussion kring arbetssätt och definitioner av centrala begrepp inom dessa varit 
efterlysta av skolledare och lärare, har bristen på etablerade främre regioner, dvs. 
i organisation, tid och rum avgränsade forum, svårliggjort ett öppet utbyte. Det är 
i första hand schemafrågor och materiella och lokalmässiga förhållanden som 
kommit att diskuteras på gemensam konferens- och planeringstid: 

Monique: Det är en sak att man har en vision, en annan att man bygger 
om skolan och en tredje sak; schemat. Och för att få ihop allting att funge-
ra, det är fortfarande stor diskussion och frågar man elever så är de miss-
nöjda dom tycker att det är för långa arbetsdagar, för få raster, vissa lärare 
tycker att det är för korta arbetspass så man hinner inte… ja det är fortfa-
rande under diskussion (lärare Monique, ht03). 

Skolledare: Det är väldigt många olika viljor, dom är enormt viljestarka 
på sitt sätt och sitt ämne… och till tiden till sitt ämne. 

I: Hur tar det sig uttryck? 

Skolledare: Ja, då hinner inte jag med det och det… istället för att se vins-
terna med det man kan göra tillsammans” (skolledare, ht03). 

Reformprocessen har kommit att ställa skolledarskapet inför dilemman kring fri-
heter och kontroll, bemyndigande eller bemästrande, att vara problemlösare eller 
pedagog, att vara administratör eller chef.  
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Det har varit tufft, mest med det här kring relationer, hitta sin roll, det le-
darskap som passar för de olika arbetslagen (skolledare, ht03).  

Skolledaren ser en svårighet i att hålla en balans mellan skolledningens styrning 
och arbetslagens frihet:  

Uppdraget är uttalat och dom har fått ansvar att forma arbetssätt själva 
men har valt att inte göra det, att följa styrningen så att säga, så där hade 
man väl behövt styra mer men samtidigt så är det ju en balansgång som 
skolledare att veta hur mycket man ska gå in tycker jag för det blir ju ald-
rig bra när man tvingar in ett arbetssätt heller utan det måste på nåt sätt 
växa inifrån om resultatet ska bli bra i alla fall (skolledare, ht03). 

Reformgenomförandet har tydliggjort olika motsättningar mellan subkulturerna i 
skolan. Det har med reformen accentuerats en aktiv mikropolitik i samband med 
förändringar på skolan: 

Det var ju så att man skulle lämna personliga önskemål för att ska man 
diskutera om ett och annat så hamnar man ingenstans oftast för att det är 
många viljor och när det gällde schemat var det väldigt svårt att få ihop… 
man har försökt att tänka på alla som är med men då blir det som det blir 
lite hackigt och kantigt (lärare Monique, ht03). 

Jag tycker inte heller att vi har tillräcklig utbildning för att gå in i detta 
nya, det finns många lärare här som inte har fortbildat sig på många her-
rans år och fortfarande är kvar i det gamla och det är inte lätt att kastas in 
i att börja arbeta tematiskt och börja jobba efter PBL och nu ska ni göra 
det och så vet man inte vad det är va… det är ju inget man löser på en 
konferens bara (lärare Caroline, ht02). 

En del av mikropolitiken har också fått vissa organisatoriska former. Olika enhe-
ter inom skolan som använts för att locka till sig föräldrar och elever med något 
unikt: ”Vi är placerade här för att ge skolan en profil utåt som är något annorlun-
da som kan locka till elever som inte bor i område… dessa enheter är framtagna 
och berömda och skolledningen framhäver oss hela tiden, jag tror att det har vänt 
lite, vi är ju accepterade, men vi är en enhet inom enheten” (lärare Karin, ht03). 
Det har mot denna bakgrund varit svårt att få till stånd samverkan mellan ämnen, 
vilket varit ett uttalat mål i reformarbetet.  

Samverkan mellan ämnen 
I början på terminen gjordes försök att göra gemensamma temastudier över äm-
nesgränserna. Det första temat som handlade om studieteknik flöt bra. Det andra 
temat handlade om demokrati och blev, enligt lärares och elevers utsagor miss-
lyckat. Lärare menade att det blev alltför abstrakt och motiverade inte eleverna 
till deltagande. Eleverna skrev protestlistor och menade att tema-arbetet tog tid 
från ämnesstudier, vilket skulle påverka betygsättning, menade de. Erfarenhe-
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terna från detta tema gjorde att lärarna bestämde sig för att göra uppehåll 
med temastudierna och hitta nya vägar. Det var också relativt starkt motstånd 
bland vissa lärargrupper till temastudierna:  

Vi började med ett demokratitema, där alla ämnen blev inblandade på nå-
got sätt och vi jobbade och utvärderade det, men problemet var ju att ele-
verna hade inte varit med och bestämt området, demokrati var alldeles för 
tomt för dom, där fick vi lite bakläxa från eleverna och dom tyckte att 
ämnet var tråkigt så nästa gång fick de vara med och välja ämne och då 
jobbade vi också över ämnesgränserna och det fungerade lite si och sådär 
men bättre än första gången i alla fall och nästa gång ska vi bestämma ett 
ämne där alla ämnen kan vara med, vatten… det skulle vi kört nu, men nu 
kom det upp att så många som är underkända i kärnämnena så vi kör det 
till våren istället och försöka få dom godkända och satsa på kärnämnena 
(lärare Mats, ht03). 

Fyra flickor från skolår 9 berättar också att det gjorts påtryckningar från eleverna 
att få mindre tid i tema-arbete och menar att 6 timmar är alldeles för mycket med 
tanke på att man inte får betyg i detta. Flera lärare känner sig också klämda mel-
lan en vilja till ämnessamverkan och krav på godkända betyg i ämnena: 

Jag måste ta ansvar för mitt ämne, det bara är så. Jag har stort ansvar på 
mina axlar just nu… förarbete och efterarbete, för man har förkortat den 
här biten. Timplanelös har gjort att man har satsat mer på kärnämnena, så 
att allt det här andra, upplever jag förutom idrott och kultur… så jag är 
orolig vilken kunskap mina nior har nu när de kommer ut, vad de lärt sig 
innan jag mötte dom (lärare Monique, ht03). 

Det finns också signaler från lärare som kan uppfattas som en form av ’samver-
kansstress’ (Westlund, 2003). Bristen på inarbetade institutionella strukturer för 
samverkan mellan lärare i olika ämnesgrupper gör att de måste etableras på nytt 
varje gång t.ex. gemensamma projekt ska planeras. Den nya arbetslagsorganisa-
tion som trätt i kraft i samband med ombyggnaden av skolan har varit tänkt att 
organisatoriskt möjliggöra samverkan mellan ämnena. Under första årets fältob-
servationer gavs emellertid få tecken på mer omfattande innehållslig samverkan. 
Lärares primära identitet tycks också i första hand vara knuten till sina ämnen 
och inte till arbetslag. Det har också varit svårt att åstadkomma en tydlig organi-
sation kring ämnes-, klass- och arbetslagstillhörigheter, vilket har med den turbu-
lens och dynamik som kännetecknar skolan att göra. Många lärare lyfter emeller-
tid fram de sociala arbetsmiljövinsterna med denna organisatoriska tillhörighet: 

Lärare har varit ensamvargar och hela tanken med tror jag med arbetslag 
och lagarbeta är att vi ska lära oss och stödja varandra, att vi inte behöver 
vara ensamma… att vi inte behöver springa till rektorerna utan att vi kan 
klara det själva. Jag behöver hjälp kom och hjälp mig nu eller så… (lärare 
Karin, ht03) 
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I mitt arbetslag då, det är ju dom jag arbetar mest med och umgås med, 
det är vi lite äldre som varit med ett tag och så, så det känns tryggare på 
det viset (lärare Mats, ht03). 

De institutionaliserade tidstrukturerna på skolan är emellertid mer svårföränder-
liga. Den formella organisationen svarar inte nödvändigtvis mot de spontana in-
formella grupperingarna. I brist på tydlig och avgränsad arbetslagsorganisation
som kan upprätthålla en innehållslig pedagogisk samverkan är det lätt att sam-
verkan blir relativt fragmenterad och svagt strukturerad, en form av ’ständig kon-
ferens’ som Inga, en av lärarna, uttrycker det: 

Det händer så mycket hela tiden att man måste sitta och prata med dom 
andra lärarna och följa för att få helhetsbilden, sätter man sig bara på sitt 
rum så missar man allt det, all den här muntliga informationen som kom-
mer… man har nästan ständig konferens (lärare Inga, ht03). 

Inga menar att tiden för gemensamma ämnesövergripande diskussioner inte fun-
nits och att detta medfört att ämnesgränserna bevarats och bevakats: 

Inga: Det är dom traditionella ämnena som ligger kvar plus allt med re-
surstid och profiltid, det har bara lagts på. 

I: det har inte inneburit mer samverkan mellan ämnena? 

Inga: Nej, jag har inte fattat att det är utan timplan, för det hade jag väl i 
så fall tänkt att det med utan timplan skulle va att man satte sig ned och 
värderade vad är det vi behöver mycket av, vad ska ha mycket tid, hur ska 
man kunna arbeta ämnesintegrerat? Men jag vet att man har försökt 
men….Vi försökte arbeta tematiskt och vi försökte genomföra det men 
ungarna klarade inte av det och då blev alla lärarna jättenegativt inställda 
till det och då vill dom aldrig mer göra det, utan vanliga hederliga ämnen 
som det alltid varit, det är bäst. 

I: Det är dels av tradition och det här med det misslyckade försöket som 
gjort att det är som det är? 

Inga: Ja, jag tror det sen tror jag att det är status och prestige med, att man 
anser att sitt eget ämne är viktigt och inte något annat ämne är viktigare 
och ja ovilja från lärare också… att slå ihop ämnena, för vi är några som 
har pratat om det… jag vet inte om de tycker att det är jobbigt att samar-
beta med… man vill gärna köra sitt eget race och det är svårt att samarbe-
ta… du lägger helt upp din egen undervisning, utom en veckas tema har 
vi kunnat sträcka oss till, tema har blivit ett skällsord nu (lärare Karin, 
ht03). 
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Skolledaren uppfattar det att det varit svårt att bryta ämnesstrukturerna, trots att 
lärarna organiserats i arbetslag och försökt få till stånd gemensam planeringstid: 

Var och gör ju sin ämnesplanering och den tror jag inte ens att man syn-
kar med varandra, tyvär… den synkronisering som sker är väl att man inte 
ska ha för mycket prov samtidigt ungefär” (skolledare, ht03). 

Planeringstiden och omständigheternas diktatur 
Det finns en påtaglig spänning mellan önskemål om en mer långsiktig planering 
och vad som kan kallas ’planering under omständigheternas diktatur’. De många 
genomgripande organisatoriska förändringar som ägt rum på skolan har brutit 
upp olika institutionaliserade rutiner och påkallat en ’tvångsmässig reflexivitet’ 
för vilken tid ofta saknats. Detta har medfört att den mer formella, organiserade 
planeringen på skolan i många stycken ersatts med en informaliserad ostrukture-
rerad planering under lunchraster eller på helger och kvällar. Många lärare fram-
håller vikten av att kunna arbeta efter en relativt lång planeringshorisont, samti-
digt menar de att nuets krav tenderar att omöjliggöra en sådan planering. Det 
ständiga och massiva ’situationsflödet’ går sällan att foga in i rationella och 
långsiktiga planeringsmodeller.  

Lärarna på Förortsskolan har utvecklat olika strategier för att hantera detta spän-
ningsförhållande. Läraren Monique som varit lärare på skolan flera år ser i första 
hand ’den nya flexibiliteten’ som något positivt som möjliggör spontanitet och 
tillfälliga samarbeten. Hon framhåller att strukturer behövs, men att de inte få bli 
för styrande: 

Monique: Vi har inte så mycket tid att planera ihop, men som jag kan be 
vår idrottslärare att ta upp hur biceps och triceps samverkar för en 100-
meters sprinter och sen kan jag använda mig av den genomgången i min 
undervisning räkna ut hur många kalorier man förbränner och så….så det 
är inte det att man inte gör det (planera ihop) och jag tycker att såna spon-
tana saker ger mer än att man sitter och planera och pratar. Har man pla-
nerat allt från punkt till prick så har man redan gjort eller jag är sån, man 
måste ha en struktur men det krävs ändå lite frihet för att det ska vara bra, 
tycker jag. 

I: Speciellt här på Förortsskolan? 

Monique: Jo, alltså man har krisplaner a, b och c (lärare Monique, ht03). 

Läraren Inga som bara varit lärare en kort tid upplever den nya flexibiliteten som 
frustrerande och stressande: 

Inga: Jag planerar hundra saker samtidigt och sen när jag kommer dit så har jag 
precis börjat när man ska sluta, men det är nog fel på mig. Det känns som det är 
jätteviktigt och viktigt och viktigt, men man måste också lära sig att begränsa 
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sig men så långt har jag inte kommit än, det är svårt för att allt är viktigt för mig, 
inte allt men en bas, men sen hur stor är en bas, det kan man alltid diskutera. 

I: Är det tungt för dig som enskild lärare att få med allt som är viktigt? 

Inga: Alltså det är ju ingen som kommer uppifrån och pressar mig utan 
det är ju mer det att jag, efter att man har läst mål och kriterier, arbetspla-
ner och alltihop så blir det direkt press på en själv att det här måste dom 
kunna. Och när man har skrivit ned mål för varje område så blir det press 
på mig som lärare. Man kan inte bara gå dit och undervisa en sak och sen 
nästa lektion ta nästa sak utan att man har reflekterat och för dom tar det 
jättelång tid att hänga med. Det jag trodde skulle ha tagit två veckor har 
tagit en och halv månad… jag kanske måste bromsa lite… (lärare Inga, 
ht03). 

Inga förlägger, vilket också Hargreaves (1999) visat vara allt vanligare bland lä-
rare, skulden på sig själv för att inte hinna med det som borde göras. Inga artiku-
lerar en frustration över att koordineringen i tid och rum för möten blir allt svåra-
re i en allt mer flexibel skolorganisation: 

Vi har aldrig någon tid till att diskutera om vi skulle vilja förändra arbets-
sätten… nån tid när alla kan… det är hela tiden att nån ska göra nånting 
annat eller inte är där och det är väldigt frustrerande (lärare Inga, ht03). 

Inga formulerar också dilemmat mellan det professionella och det personliga i 
användandet av planeringstiden: 

Jag har svårt för det är att bara gå och låsa in mig nånstans och säga att 
nej, nu ska jag planera min undervisning, jag är inte här nu, om jag har 
rast så går jag inte och sätter mig i personalrummet utan då går jag till ca-
feterian till eleverna och försöker prata med dom och va lite kompis med 
dom, eller om det är nån som känner att jag måste få prata, då tar jag hell-
re min planeringstid till det och där är nåt litet dilemma med mig själv 
där. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, har inte hittat den rollen än. Jag 
skulle behöva spärra in mig själv och jobba för att slippa jobba när jag 
kommer hem, men jag vill inte vara sån som lärare och då går jag emot 
mig själv min bild av hurdan jag vill vara som lärare, min egen självbild 
(lärare Inga, ht03). 

Att arbeta i skolan under de polykroniska tidsimperativen är inte lätt. Att efterlysa ett 
tydligt hierarkiskt och lineärt monokroniskt tidssystem är rimligt utifrån de krav som 
ställs i samhället på lärarna och skolan. De etnografiska studierna visar på svårighe-
terna att utgå från en monokronisk tid, särskilt på en skola som Förortsskolan. Oför-
utsägbarheten och oöverskådligheten hör i hög grad till de kulturella villkor skolan 
har att arbeta under. Bristen på förutsägbarhet och överskådlighet kan lätt bli frustre-
rande och resultera i att lärare efterlyser en rationell och tydlig tidsorganisering:  
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Jag tycker vi slösar bort rätt så mycket tid i skolan genom detta eviga mö-
tande: det har funnits en förändring sen vi fick medbestämmandelagen. 
Jag tycker att jag i viss mån som arbetstagare kan acceptera vissa beslut 
utan att alla behöver uttala sig om det och jag tycker att det slösar bort 
mycket tid (lärare Karin, ht03).  

Sammantaget framträder fem olika dimensioner av förändringar i den gemen-
samma planeringen som centrala på Förortsskolan83: (i) Tidshorisonterna inom 
vilka planeringen görs har blivit kortare. Den dagliga och veckobaserade plane-
ringen äter tid från den mer långsiktiga planeringen. (ii) Den mer formella plane-
ringen i form av schematiskt utarbetande av skrivna dokument har i hög grad er-
satts av svagare inramade anteckningar eller ’planering i huvudet’. (iii) Struktu-
ren i denna planering är i mindre grad baserad på ett helt innehållsområde under 
längre tider, utan mer baserad på en inkrementalistisk (’steg för steg’) logik som 
pragmatiskt anpassas efter uppkomna omständigheter och behov. (iv) Innehållet
i den gemensamma planeringen baseras på de konventionella ämnena snarare än 
på t.ex. förmågor/kompetenser som eleverna ska utveckla. (v) Koordineringen av 
den gemensamma planeringen och läroplansarbetet är centralt (administrativt re-
glerad) snarare än kollegialt koordinerad.  

Resultatansvar och skolans ansikte utåt 
De accentuerade resultatkraven som skärpts såväl från statligt, kommunalt som 
från allmänhetens håll uppfattas av skolans aktörer på olika sätt. I reformambi-
tionerna framträder förbättrade resultat som ett viktigt mål, inte minst för kom-
mun och förvaltning. Förortsskolan har i flera avseenden fått en mer kämpande 
position för att hävda sig i ett konkurrensutsatt skollandskap. Media svarar för en 
stor del av det ansikte utåt som skolans förmedlar, menar både lärare och skolle-
dare. Här presenteras resultat och antal godkända, vilket direkt ger en bild av 
skolan i jämförelse med andra: 

Man jämför ju alltid, för det står ju alltid i tidningen att X-skolan har si 
och så många godkända, ’Förortsskolan’ si och så många (lärare Mats, 
ht03). 

På Förortsskolan har det utvecklats en särskild medvetenhet om medias betydel-
se när det gäller skolans ansikte utåt. Under fältstudierna på skolan dyker i olika 
sammanhang frågan upp, när olika problemsituationer diskuteras, vad tidningen 
kommer att blåsa upp. Lärare beskriver att de alltid har ögonen på sig, vilket i 
hög grad styr de självuppfattningar som präglar skolan: 

Vi har alltid ögonen på oss… Media har valt ut oss som sitt främsta fo-
kus… Vi är en problemskola (fältobservationer, 2003-10-18). 

––––––––– 
83 Delvis baserat på Alexander (1997). 
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Vi är väldigt påpassade… Det blir ju också lite av självuppfyllande profe-
tia. Ser andra på oss på det här sättet så är det väl så det är… Det är svårt 
att förändra den bilden (skolledare, ht02).  

Vi måste klara av det, eftersom vi är en invandrartät skola, vi måste visa 
oss bra hela tiden… visa vårt ansikte utåt… lite hävdelseproblem (lärare 
Inga, ht03). 

Denna bevakning, som lärare beskriver är en del av arbetet, är viktig att förstå för 
att kunna se hur främre och bakre regioner etablerar sig i skolans kultur. I den 
främre regionen har ”man alltid ögonen på sig” som en lärare uttrycker det. I lä-
rarrummet har man skapat en bakre region för att ventilera och prata ut om pro-
blematiska situationer. På Förortsskolan är det en sträng gräns mellan den for-
mella informationen utanför själva lärarrummet (utlysta tjänster, krisplaner, in-
köp, information, rastvaktsschema) och den informella informationen i lärar-
rummet, dit endast ’de invigda’ har ’tillträde’.  

De ökade kraven på resultat är närvarande i samtalen om skolan på ett annat sätt 
än i de andra fallskolorna. Skolans rykte och ansikte utåt står på spel och måste 
försvaras. Lärares kamerala uppgifter (Westlund, 2003) har ökat och gjort att en-
gagemanget utanför klassrummet inte bara handlat om lektionsplanering, utan 
också i allt högre utsträckning om att bevaka skolans namn och intressen. Skol-
ledare och lärare beskriver hur de har att förhålla sig till hur skolans resultat och 
ansikte utåt placerar sig utifrån vissa externt bestämda områden och kriterier: 

Det är ju mycket med utvärderingar som ska hända varje år, kvalitetsre-
dovisning som det heter då, då ska man in på olika områden, såna resultat 
för vi ju göra i arbetslagen och det är ju ett betungande arbete som man 
aldrig gjorde förr… (lärare Mats, ht03). 

För lärares del har denna resultatmedvetenhet kommit att prägla också hur de ser 
på sin undervisning och skolans uppdrag. Prestationssystemen, under vilka un-
dervisningen och dess resultat ska inordnas, genererar också ett instrumentellt 
förhållningssätt till undervisning där utfallet, snarare än lärandeprocesser kom-
mer i fokus. 

Sammanfattande konklusioner 

Lärare har varit skeptiska till reformintentioner och förändringar i sko-
lans tidsorganisering. Reformberedskapen och det interna förändrings-
trycket från lärare och elever har inte heller varit samlat starkt, utan 
präglats av olika intresseallianser med olika synsätt på vilka förändring-
ar som bör genomföras. 

Reformgenomförandet på Förortsskolan har särskilt kommit att skärpa 
uppmärksamheten på den mikropolitiska kampen om tolkningsutrymme 
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och förändringsstrategier. Inte minst har en kärvare kommunal ekonomi 
och ökad konkurrens mellan skolor bidragit till att skolans aktörer upp-
fattar sig vara tvungna att agera strategiskt, profilera sig och slå vakt om 
olika strategiska intressen. 

Förortskolan har en svagt integrerad skolkultur med få främre regioner 
för gemensamt tolkningsarbete och konceptuella diskussioner kring lä-
roplanens mål och skolans lokala läroplansarbete. Omfattande yttre krav 
på och bevakning av resultat och elevsociala frågor har medfört svårig-
heter att skapa övergripande pedagogiska forum för reformgenomföran-
det.
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4.5 Nybyggarskolan: Den progressiva 
reformskolan

1978 grundades Nybyggarskolan84 som en progressiv reformskola med många 
mycket engagerade lärare (en stor andel jobbar fortfarande kvar). Omfattande ut-
vecklingsarbeten inte minst mot temaorganiserad undervisning (till skillnad från 
en ämnesbaserad) drogs igång, dock utifrån den då gällande timplanen. Skolan 
fick ett allmänt omnämnande som progressiv, innovativ och nyskapande och 
många skolor har genom årens lopp gjort studiebesök på skolan. Vid slutet av 
1980-talet lämnades emellertid temaorganisation för att ämnena fick för lite tid i 
grundkurserna som många lärare menade blev ’sönderhackade’.  

Nybyggarskolan är en normalstor svensk ’högstadieskola’ med omkring 300 ele-
ver från år 7 till 9. Av dessa 300 elever lever ca 70 % i perifera delar av skolans 
upptagningsområde och kommer till skolan med skolskjuts. På grund av denna 
ligger det en fast tidsram av skoldagen, från kl. 08.30 till 15.00. Inom denna ram-
tid har det arbetats fram en tidsorganisering som skiljer sig från traditionella 
högstadier. Ca 60 % av tiden sker enligt ett ’traditionellt ämnesbundet schema’ 
och resterande enligt ett flexibelt schema baserat på elevers val av kurser (från 
skolans lokala arbetsplan). För en utifrån betraktare framstår skolverksamheten 
som välstrukturerad och välorganiserad och de olika organisatoriska förändring-
arna finns väl beskrivna i planeringsdokument och uppföljningar. Skoldagarna 
följer till det yttre en socio-temporal ordning som känns igen från mer traditio-
nella högstadier; fyrtiominuters lektioner som följer på varandra i en kedja av 
återkommande dags-, vecko- och termins-cykler. De så kännetecknande regulari-
teterna i fråga om skolår, terminer, skolveckor, skoldagar och lektioner finns på 
Nybyggarskolan även om det också skapats vissa nya inslag i tidsorganiseringen. 

Nybyggarskolan i en reformkontext 
I och med att Nybyggarskolan ansökte om att få delta i försöksverksamheten har 
en omfattande organisationsförändring startats, detta således trots att skolan se-
dan lång tid tillbaka har arbetat med en annan tidsorganisering. Timplanerefor-
men möttes med starkt stöd i skolan. Av de fyra fallstudierna har reformen sin 
starkaste legitimitet i denna skola, även om många menade att man sedan länge 
arbetat i denna riktning. Göran, en av de lärarna som var med att starta upp sko-
lan, påpekar: 

Alla lärare kom ju samtidigt till skolan när den var ny, så vi känner var-
andra så bra. Det kan lätt bli slentrian i det hela. Reformen (timplanen, 
förf. anm.) som sådan hade inte så stor inverkan här då, vi har ju den 

––––––––– 
84 Benämningen ”nybyggarskola” avser peka mot den anda av entreprenörskap som kännetecknar 

skolan och det lokalsamhälle i vilket skolan är belägen. 
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traditionen och har gjort ett stort arbete, har ett stort material. Det kom 
upp på ett möte kritik mot skolledningen, då var det lite kris på skolan, 
men vi möttes kring det här med timplanen, så det passade bra. Temastu-
dierna som vi hade innan, var en väldig pappersexercis, men det var ju 
mycket att vi hade det här återläsningskravet och tvingades räkna timmar 
och minuter till allt (lärare Göran, ht03). 

I den första reflektionsdokumentationen efter försöksverksamhetens första år var 
det ett mycket litet fåtal (3 av 20 lärare) som ställde sig tveksamma eller negativa 
till deltagandet. Lärarrösterna bland dem som varit med sedan skolan startades 
var överlag positiva: 

En allmän bedömning var… det är lika bra att starta med en gång. Tim-
planen kommer småningom att slopas. Skolan har också en stor samlad 
erfarenhet av att organisera elevvald undervisning (lärare, reflektionsdo-
kumentation 1, vt01). 

Vi sa så här att den här försöksverksamheten vill vi vara med, nästan in-
nan kommunen här hade vaknat (lärare Barbro, vt02). 

Lite så var det ju på den här skolan, att man ville prova något nytt, för nu 
har man ju provat allt och det är ju inte fel att prova (lärare Tom, ht02). 

Bland en del lärare kunde man emellertid uppfatta det som lite jobbigt att alltid 
bli betecknad som en progressiv reformskola, där man alltid ska vara föränd-
rings- och utvecklingsbenägen. Simola et al (2002) pekar på i sina analyser att 
lärare tenderar att acceptera att reformer är en del av deras professionella själv-
identitet, även om man kan vara skeptisk till inriktningen och innehållet. Läraren 
Bo har upplevt detta tryck på att vara förändringsbenägen och menar att det vik-
tigaste ändå är elevernas bästa: 

Skolledningen vill ju gärna hela tiden förändra för att visa upp att vi hela 
tiden är förändringsbenägna och ta till oss… och vi ändrar. … Det kan 
skapa viss oro, vet du, men å andra sidan går jag in och har mina lektioner 
och jag upplever att de flesta eleverna är rätt avslappnade, alltså positiv 
avslappning och att jag får uppmärksamhet när jag vill ha det (lärare Bo, 
vt02). 

En annan lärare upplever också en viss förändringströtthet och menar att föränd-
ringar kan genomföras, utan att de får allmän uppmärksamhet: 

Förändringar går lite fram och tillbaka, man kan inte hänga med på varje 
ny våg. Det finns också förändringar på olika nivåer. Vissa förändringar 
syns, andra genomförs på egen hand i klassrummet och kommer aldrig till 
vidare kännedom på skolan (lärare Conny, vt02). 
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I sin ansökan om att få deltaga i försöksverksamheten lyfter den dåvarande skol-
ledningen fram följande syften: 

utan timplan kan en mer konsekvent målstyrning utvecklas 
deltagande skulle också stimulera mer ämnesövergripande, tema-
tiskt arbete 
det tillåter också mer individualisering och att kunna svara mot 
elevers olikheter 
de lokala villkoren för skolan skulle kunna en viktigare roll i un-
dervisningen (samverkan med närsamhället) 

Intentionerna med timplanreformen låg i linje med de idéer som fanns på skolan, 
menade många i personalen. En lokal skolbaserad timplan konstruerades där ele-
ver under skoldagens förmiddag har klassundervisning för att sedan under efter-
middagen kunna välja egna kurser. En tredjedel av den totala tiden i skolan är på 
detta sätt allokerad för elevers val. Ett sofistikerat kurssystem har utvecklats som 
ska svara mot (i) behovet hos den enskilde eleven (t.ex. genom ’hinna-i-kapp’-
kurser i olika ämnen), (ii) elevers egna intressen (integration av skolaktiviteter 
och fritidsintressen) och (iii) ämnesövergripande, tematiskt skolarbete (med syfte 
att bryta den traditionella starka klassifikationen av ämnena). Som exempel på (i) 
kan nämnas Tysk grammatik, Öppen tid för läxarbete, Mer matte (extratid för 
vad som inte hunnits gjorts klart under lektionstid). Som exempel för (ii) finns 
det Fotografering och Jakt och fiske. När det gäller tematiska projekt (iii) kan 
Skolans nyhetsblad och Den amerikanska livsstilen nämnas. De egna av skolan 
genomförda utvärderingarna har visat att elever generellt sett är nöjda med möj-
ligheterna att välja de kurser de är intresserade av, den öppna mindre klassorien-
terade undervisningen, men att de också erfar de hinder som denna valfrihet in-
nebär i att inte få de kurser som de valt, kurskollisioner och problem med änd-
ringar i scheman och lokaler.  

Skolledningen på skolan85 har medvetet valt en låg profil i reformgenomföran-
det, som de menar måste utföras av lärarna. Ett av de dilemman som de möttes 
av var det territoriella försvaret av ämnestid och den bristande tiden för gemen-
sam planering. Den biträdande skolledaren kommenterar: ”Jag känner att ämnes-
lärare på högstadiet lever alltför mycket med vattentäta skott mellan ämnena. Det 
finns mycket kunskap bland lärarna, de är mycket kompetenta, men jag saknar 
den enhetliga synen på eleverna”. Utvecklingsarbetet kring reformgenomföran-
det har legat på lärarna och har i jämförelser med de andra fallstudierna skett i 
välstrukturerade och organiserade forum, med kontinuerliga utvärderingar och 
uppföljningar där dokumentation och diskussioner varit väl inarbetade inslag.  

Många lärare har engagerat sig i reformgenomförandet. Kim som är en reformen-
tusiastisk lärare som varit på skolan ett år ser stora möjligheter med en flexibel 
skola:

––––––––– 
85 Den dåvarande skolledningen som var anställda år 1-3 av försöksverksamheten. 
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Jag var mer inställd på att hamna i en vanlig undervisning då med timplan 
och det här inrutade så detta blev en glad överraskning… ja, alltså den in-
rutade biten finns ju också, men det finns ju oanade möjligheter, det är ju 
i princip bara fantasin som sätter gränserna…och funkar inte ett sätt att 
närma sig någon så nähä då testar vi så här. Det känns helgarderande på 
något sätt (lärare Kim, ht02).  

Även om Nybyggarskolan har många reformentusiastiska lärare och större för-
ändringar har gjorts under årens lopp så är det vissa tidsstrukturer som institutio-
naliserats på skolan och som är svåra att förändra. Skolledaren Lars som kom ny 
till skolan under försöksverksamheten kunde som utifrånbetraktare tydligt se att 
timplanens tidsmatriser var djupt institutionaliserade i skolan: 

Det sitter ju i väggar och det sitter i personal alltså det är generationer… 
de här yngre lärarna som har hållit på i tio år kanske de har ju också … är 
ganska nedgrävda i det och man behöver varit igång så många år för att 
vara nedgrävd i det…det tar tid, det kommer att ta några år tror jag, men 
jag tror att det är bra att man kommer ifrån det mer…sen kan jag tycka att 
det är bra att man släpper successivt och inte gå ut på för djupt vatten 
(skolledare Lars, ht03). 

Skolåret är indelat i fyra perioder, med en buffertvecka mellan varje period, vil-
ken innefattar tid för omprov, läxarbete, oavslutat arbete, kurser som av någon 
anledning förlorat tid. Under det första årets fältstudier, då större organisatoriska 
förändringar genomfördes, identifierades vissa spänningsförhållanden och di-
lemman. Även om majoriteten av lärarna var positiva till reformen, som de upp-
fattade i hög grad som en förlängning av deras påbörjade skolutvecklingsarbete, 
så fanns det även en viss medvetenhet, dock sällan artikulerad, om baksidor med 
omstruktureringen. Att förändra institutionaliserade tidsstrukturer och regularite-
ter, vilka ofta utgörs av rutiner som tjänar viktiga psykologiska avlastningssyften 
för lärare, är mycket krävande även om motivationen är hög86. “All changes in-
volves loss, anxiety, and struggle”, för att citera skolforskaren Michael Fullan 
(Fullan, 1991, p. 31). Parallellt med variation, individualisering, valfrihet och 
flexibilitet som reformen skulle resultera i, kan även inslag av intensifiering, 
stress, förlust av kontroll utläsas i fältstudiernas observationer.

Reformgenomförande: Responser och självuppfattningar 
En påtaglig svårighet inskriven i timplanereformen är (paradoxalt nog) den för-
modade enkelheten. Den nationella timplanen har allmänt uppfattats och artiku-
lerats i den officiella reformdiskursen som ett tekniskt hinder för önskad utveck-
ling. Policydokument har betonat att timplanen är ett organisatoriskt hinder för 

––––––––– 
86 Rutiniseringar kan sägas ge en del fördelar i det att antalet handlingsalternativ som man behöver 

reflektera över reduceras, de definierar handlingsmönster i förväg och kanaliserar handlingar i en 
viss riktning. Detta skapar en viss förutsägbarhet och därigenom en känsla av trygghet och kontroll 
(Giddens, 1984; Berger och Luckman, 1966/1998). 
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flexibilitet, målstyrning, individualisering och lokal frihet. På Nybyggarskolan 
har dessa förgivettaganden varit utgångspunkten för att implementera reformen 
och genomföra organisatoriska förändringar på skolan. Höga förväntningar sattes 
till att skapa en undervisningsorganisation som bygger på flexibilitet, valfrihet 
och elevcentrering. Nya organisatoriska planer utarbetades och ett nytt kurssy-
stem, skulle promovera elevers egna val och påverkansmöjligheter. Barbro, som 
arbetat som lärare på skolan i snart 30 år, har varit en av de drivande krafterna i 
detta utvecklingsarbete: 

I: Vad var det i första hand som ni ville förändra? 

Barbro: Det var till stor del att ungarna sitter av lektioner och samma sa-
ker … för du vet, du skaffar kunskaper i olika takt, några behöver arbeta 
mycket med det grundläggande, andra har förutsättningar för att dyka 
djupt i olika ämnen och för att du väljer själv är det roligare…även om 
det i själva verket inte är roligare…. 

I: Det är mer individualiserat? 

Barbro: Ja, till var och en efter sitt behov…. 

I: Genom val…. 

Barbro: Ja, genom ditt egna val och samtidigt som vi som handledare för-
söker styra de som har problem till exempel i svenska, engelska eller mat-
te så att de kan jobba i ett annat tempo, så att de kan arbeta med tid, för 
grundläggande, det handlar om tid…du skaffar inte allting på samma 
tid….(lärare Barbro, ht02). 

Det är en indivualiserad tid som Barbro artikulerar. Förändringsprocessen mötte 
emellertid på svårigheter, då den också involverade förändringar i den ’inbädda-
de temporaliteten’ och den institutionella ordningen på skolan. Detta institu-
tionella motstånd är identifierat av Cambone, en amerikansk skolforskare, som 
har studerat skolors temporalitet: “When we try to rearrange time as school re-
formers are wont to do - by changing order of activities, adding more minutes to 
a period, or changing the purpose of a given time slot - we end up adjusting a 
phenomenon that people use to structure their thinking, indeed their very being” 
(Cambone, 1994, p. 4). Vissa tidsstrukturer institutionaliseras och sedimenteras, 
vilket varit fallet med den nationella timplanen, menar skolledaren: “Timplanen 
sitter ju kvar i väggarna här, det gör den ju på vilken skola som helst” (skolledare 
Lars, ht03).  
    
Skolans ‘inbäddade temporalitet’ innefattar även identieteter, självuppfattningar, 
statusförhållanden mellan ämnen och status quo mellan olika intressen. När vi 
talar om skolkulturer talar vi också i hög grad om denna cykliska tid i skolan. 
Cambone utvecklar detta ytterligare och menar: “The rhythm and tempo of 
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school life shape the activities and the meaning of school…It is not surprising 
that efforts to change those cycles – by lengthening teaching periods, instituting 
schools within schools, having teachers teach fewer classes, building in collabo-
ration periods where there were none before – are met with difficulty” (a a, p. 1). 
Institutionaliserade tidsstrukturer och rutiner bidrar till känslan av en ontologisk 
trygghet (Giddens, 1991). 

Då den sociala interaktionen i skolor blir mindre centrerad kring en uppsättning 
av officiella, dvs. socialt och samhälleligt definierade, roller och kommunika-
tionsmönster, skapas också nya former av försvar mot osäkerheter. Nya identite-
ter tillskrivs skolans aktörer, vilka hanteras på olika sätt. I responser till föränd-
ringar och nya villkor för undervisning visar fallstudien Nybyggarskolan på hur 
en hybridisering av traditionellt förmedlande och progressivt elevcentrerande 
diskurser äger rum. Läraren kan sägas bli vad Walter Benjamin kallar 'the Ange-
lus Novus’ som dras in i en osäker framtid - in i det accelererade nuflödet av tid - 
medan han hela tiden tittar tillbaka. De skrivna reglerna, de ökade kraven på mer 
specifika mål, prestationskriterier och föreskrivna betygskriterier utgör exempel 
på hur osäkerheterna sökes hållas under kontroll. Ann, som har arbetat som 
språklärare på skolan i tre år, uttrycker det som att ”vilja vara på den säkra sidan 
med de nya friheterna”. Hon uttrycker väl denna ’kontrollens ambivalens’ som 
finns inskriven i dilemmat mellan frihet och kontroll:  

Ja, jag känner hur det haltar… att du får vad du behöver från val-
kurserna… från några lärare får du ingenting om hur det har gått på kur-
serna, dom säger ingenting, så, vi har ett litet formulär där du fyller i om 
de har arbetat bra, det är ett plus, eller mindre bra, ett minus, eller mitt-
emellan, det är en nolla (lärare Ann, ht02). 

Ann dras in i denna kontrollens ambivalens, medveten om ’hur det haltar’, ge-
nom att ’röra sig framåt, tittandes tillbaka’. Ann artikulerar denna ambivalens 
genom referenser till hennes känslor (”Jag känner hur det haltar…”), men re-
sponderar till det på ett instrumentellt sätt genom ett formulär. Woods & Jeffrey 
(2002) har, utifrån Giddens (1991) analyser av det senmoderna självets dilem-
man, identifierat dessa nya osäkerheter bland lärares självuppfattningar och deras 
arbete. Anns upplevelser av kontrollens ambivalens och hennes försök att hante-
ra denna i kvantifierbar bedömning är i linje med Woods och Jeffrey´s slutsatser: 
”Audit accountability sidesteps the personal and local, putting emphasis on the 
abstract and the universal” (Woods & Jeffrey, 2002, p. 97). Giddens menar också 
att allteftersom det vardagliga livet mer och mer domineras av expertsystem med 
betoning på resultat och prestationer så placeras den personliga och ’i grunden 
osäkra’ bedömningen i bakgrunden (1997). Denna kontrollens ambivalens är ock-
så manifest i organiseringen av skolans verksamhet på skolan. Den obligatoriska 
delen av ämnesundervisningen (förmiddagslektionerna) blir alltmer ’traditionellt
förmedlande’ (med större möjligheter till lärarkontroll) och den valfria delen av 
den integrerade undervisningen (eftermiddagslektionerna) mer ’progressivt elev-
centrerad’ (med större frihetsgrader). Ann förklarar att i de valbara kurserna…. 



225 

... Har vi mer fritt arbete, om det inte är en kurs för ’långsamma’ ele-
ver…du kan göra din forskning och arbeta självständigt i 60 minuterslek-
tioner. Och det är också nödvändigt att det är friare för du kan inte sitta 
still i 60 minuter och läsa engelska, det måste vara mer variation. På lek-
tionstid har du 40 minuter i språkträning så det är mer traditionellt 
bänkarbete med uppgifter i textboken (lärare Ann, ht03). 

Anns självuppfattning vad det innebär att vara en god, professionell lärare är 
nära kopplad till kontroll. Den mer traditionella klasstiden är i det avseenden vik-
tig för Anns självuppfattning av att vara en professionell lärare. Hybridiseringen 
kan ses som en respons till de konkurrerande imperativ av en professionalistisk 
diskurs och diskursen om prestations- och resultatansvar. En förlust av kontroll 
vänds lätt till känslor av skuld för att inte levt upp till egna självuppfattningar om 
lärarprofessionalism:  

Ja, egentligen har jag ju lite tid (för planering) och jag ska skära ned på 
någonting för att få tid, men jag har problem med att skära i någonting 
och känna mig nöjd….allt beror på mig. 

Jag uppträder kanske inte på samma sätt i alla elevgrupper. I en klass 
måste man hålla väldigt strikt och då är man den strikta läraren i det 
klassrummet och sen kanske jag träffar dem på en kurs som är mer fri och 
då kan man spela en annan roll (lärare Ann, ht02). 

Ann beskriver hur hon tvingas splittra sig för att leva upp till dessa krav på lä-
rarskapet, som dels ska svara mot yttre prestations- och resultatkrav, vilket enligt 
henne forcerar fram en ’strikt förmedlande lärarroll’, dels svara upp mot kraven 
på mer utrymme för elevers själv-reglering. Den diskursiva konstruktionen av 
det självreglerande lärandet i reformdiskurser implicerar en förskjutning från ’ut-
ifrån-styrda’ till ’inifrån-styrda’ skolaktörer. Lärare såväl som elever ska kunna 
navigera på egen hand i det framväxande informations- och kunskapssamhället. 
En konsekvens av förändringar i våra uppfattningar om detta lärande i skolan är 
att kollektiva strävanden, centrerade kring lojalitet inom grupper eller lärarkolle-
gier, har ersatts av mer individualistiska. Då tidigare skam var ett kännetecken på 
normavvikelser i klassrumsmönster i 1950- och 1960-talets skola (komma för 
sent till lektionen etc.) är dagens normer i högre grad konstruerade kring skuld 
(Hargreaves, 1999). Barbro, som har undervisat i nära fyrtio år har erfarit detta 
bland hennes elever: 

Ja det finns de elever som är väldigt rädda för att inte gjort allt för att bli 
godkända, att de inte kan tillräckligt mycket… men jag tror att det är en 
överdriven rädsla faktiskt… du försöker att få vad som är absolut grund-
läggande och sen är det ju inte så att bara för att jag undervisa om allt, el-
ler att de gör allt, som det snappas upp i alla fall, så… det är inte så att allt 
som vi häller upp stannar, tyvärr… (lärare Barbro, vt03). 
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Reformgenomförandet har intensifierat det underliggande dilemmat mellan ele-
vers själv-reglering och de kollektiva normerna för hur denna ska realiseras. Dis-
kursen om det självreglerande lärandet, som i hög grad inkorporerats på Nybyg-
garskolan, bidrar med en begränsad vokabulär vad gäller de kollektiva normerna 
– ’de tillåtna sätten på vilka man får vara självstyrande’. Detta har lett till en ny 
’tidspolitik’ på skolan, där de institutionaliserade normerna för reglering och för-
handling av tid blivit utsatta för prövning.  

Förändringsprocesser och tidspolitik på Nybyggarskolan 
Hur ser då de lokala beslutsprocesserna ut kring tidsfördelningen på Nybyggar-
skolan? Hur sker förhandlingarna om tiden? Det framgår av de etnografiska un-
dersökningarna att denna denna ’tidspolitik’ inte bara involverar allokeringen av 
ämnestid mellan olika lärare/lärargrupper, utan också allokeringen av klassrums-
tid mellan lärare och elever och undervisningstid kontra undervisningsfri tid mel-
lan skolledare och lärare. Detta har även uppmärksammats av Cambone: “The 
politics of time are present in discussions over how comprehensive high schools 
are going to manage their limited resources. Politics of time are not played out 
among teachers only, but between teachers and policymakers or administrators” 
(Cambone, 1994, p. 3).  

Helen, den biträdande rektorn, pekar på detta som en förändrad ’tidspolitik’ på 
skolan:  

Innan följde vi den nationella timplanen och ämnena slogs om det till-
gängliga handlingsutrymmet. Ämnena lämnade sina krav och rektorn be-
stämde. Detta år har utvecklingsgruppen ett förslag som också har disku-
terats i arbetslag och som rektorn därefter bekräftade (skolledare Helen, 
ht02). 

Det gamla lever kvar – timplanen används när det ska räknas timmar – 
där tror jag är knytpunkten. Man kan organisera hur mycket som helst… 
och jag vet att många lärare känner sig stressade av att hinna med på 
klasstiden och det är en mental grej det där för man måste kunna släppa 
mer, släppa mer än vad de gör, det är min bestämda åsikter, det är många 
som är kvar i det här…ja, men vi måste hinna med dom sidorna i matte-
boken och dom och dom områdena i SO och vi måste hinna med det, det 
och det, men det är svårt att släppa…för det rätt svårt att prioritera vad är 
dom verkliga grunderna för detta vad måste man ägna sig åt…det handlar 
om att våga släppa iväg och det kommer att ta jättelång tid. Det gör man 
inte på ett par år så här….Vi var jättevisionära innan det skulle sättas 
igång, organiseras och starta…sen faller man tillbaka i det gamla, det 
trygga (skolledare Helen, ht02). 

Skolledaren Helen artikulerar trögheten i den socio-temporala infrastrukturen 
som skolans institutionella ordning uprätthåller. Flera lärare påtalar att även om 
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man arbetat mycket med timplanereformen så finns den ’mentala timplanen’ 
kvar. När tid tas från de olika ämnena till gemensamma projekt blir det mycket 
diskussioner, i vilka timplanens fördelning fungerar som en självklar undertext. 
Den underliggande monokroniska och lineära tidsuppfattningen dominerar fort-
farande87. De nya organisatoriska lösningar som Nybyggarskolan utvecklar base-
ras i hög grad på en sådan monokronisk och metrisk tid som upprätthåller den in-
stitutionella ordningen. De innebörder av mer flexibel organisering av undervis-
ningen som diskuteras på skolan måste förstås inom denna logik. Den kamp om 
tid som uppstått sker på detta sätt inom ämnena (i kvantiteter snarare än kvalite-
ter) och där kompromisser mellan ’tid till ämnen’ och ’tid till gemensamma pro-
jekt’ står i fokus. Det handlar om tidsfördelning snarare än tidsordningen eller 
den socio-temporala infrastrukturen på skolan: 

Det är nog mer inom ämnena än mellan ämnena som det diskuteras tid, 
faktiskt. Hur mycket man ska släppa till i tid till den gemensamma potten. 
Det var och är ett starkt motstånd till arbetslag, utan det är ämnesgrupper 
som kör, det är ju både på gott och ont… (skolledare Helen, ht02). 

Konsensus blir det ju aldrig, men det kan mer eller mindre bra kompro-
misser (lärare Göran, ht03). 

Reformgenomförandet på Nybyggarskolan aktualiserar ett återkommande pro-
blem vid förändringsförsök av skolan och dess undervisning. Arfwedson (1983) 
menar att krav på förändringar ofta hamnar i konflikt med krav på bibehållen 
stabilitet i undervisningen. Även den mest progressiva skolan har att hantera 
spänningen som uppstår mellan krav på stabilitet/förutsägbarhet och föränd-
ring/innovation. En elev kommenterar den nya ordningen som att: ”Så fort man 
lärt sig schemat så ändras ju schemat” (elev, år 9). Nybyggarskolans tidsorgani-
sering är baserad på den nationella timplanen, men har modifierats för att ge rum 
åt mer flexibel tema- eller projektorienterad ämnesövergripande undervisning 
med utrymme för elevers val. Denna ’nya frihet’ till trots uppfattar lärare tidsför-
delningen som låst. Det ’utrymme’ som finns får man förhandla om: 

––––––––– 
87 Den monokroniska tidsuppfattningen kännetecknas enligt Hall (1984) av  lineära arrangemang av 

tiden, låg kontextkänslighet och fokus på slutförandet av uppgifter enligt en given tidsordning, 
schemaföljande. Den polykroniska tiden refererar till flera parallella processer, hög kontextkänslig-
het och orientering mot människor och relationer snarare än uppgifter.
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I: Kan du påverka tidsförhållandena? 

Johan: Alla har ju sin tjänstefördelning och sina scheman och scheman är 
ju fasta för hela läsåret, så har man inte gjort något innan tjänstefördel-
ningen så är läsåret rätt så spikat (lärare Johan, ht02).  

Johan: Det blir ett väldigt pusslande… jag sitter själv med i tjänstefördel-
ningsgruppen och vi pratar med de olika ämnesgrupperna… och visst, det 
märks på stämningen, det är aldrig god vid tjänstefördelningen, för det är 
ingen som är riktigt nöjd, det blir tuffa diskussioner dels kring sitt ämne 
och dels sin egen tid… Det gäller ju att vara rätt så stark och se till att 
ämnet får det det behöver så att inte kommer i skymundan på något vis 
och att andra tar över (lärare Johan, ht02).  

Timplanereformen har motiverats både centralt och lokalt som en decentralise-
ringsreform med syfte att skapa en ’avbyråkratisering’ och lokal flexibilitet. 
Denna fallstudie som följt dessa processer under flera år kan knappast verifiera 
en sådan utveckling. Den institutionella infrastrukturen har snarare blivit mer 
komplicerad, än enklare. Till den mer flexibla organiseringen av skolverksamhe-
ten och differentieringen av tidrumsbanor i skolan har det också etablerats en 
alltmer komplex administrativ kontrollapparat (Sennett, 2000). Skolledaren He-
len uppfattar detta som ett svårlöst dilemma: 

Det blir ett väldigt pusslande, det ska ju vara så individanpassat och då 
måste man gå in på varje elev och se vad kan dom få som är bra för dom, 
hur ska det bli rättvist… jag känner inte någon större flexibilitet i det här 
(skolledare Helen, ht02). 

Den temporala kontrollen i skolan byggde tidigare i hög grad på givna roller och 
fasta rutiner. Att socialiseras till skolelev handlade i hög grad om att lära sig sko-
lans temporala koder: när? hur ofta? hur länge? i vilken ordning? i vilket tempo? 
Svaren på dessa frågor tillhandahölls av tysta för-givet-tagna normer i skolan. 
Dessa institutionaliserade tidsnormer håller på att förändras. Gemensamma nor-
mer antar istället formen av mer ’individuella kontrakt’. Genom olika plane-
ringsböcker, portfolios, individuella utvecklingspärmar och utvecklingsplaner 
etc. blir tidsordningen mer individuell. När och i vilka steg ett innehåll ska be-
handlas, i vilken takt som arbetet ska framskrida, i vilken ordning som olika in-
nehållsområden ska relateras är förhållanden som regleras via dessa olika former 
av individuella kontrakt. En sådan form av reglering är emellertid inte utan ramar 
och yttre kontroll. Samtidigt utvecklas det nya former av kontrollstationer där lä-
rare övervakar arbetet. På Nybyggarskolan har det utvecklats ett system där ele-
verna skriver upp sig på listor som lärarna måste kontrollera och checka av, an-
nars blir det kvarsittning:  

Vi har ett system där vi antecknar sen ankomst och frånvaro och så räknar 
vi det i minuter och har du samlat ihop trettio minuter så får man en tim-
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mes kvarsittning och så har vi samtidigt ett litet belöningssystem med att 
har man klarat sig mer än tre veckor utan någon frånvaro så, förutom om 
man varit sjuk naturligtvis så … ogiltig frånvaro, så stryks alla gamla mi-
nuter, då får man det som belöning. Har man fixat tre veckor, blir man av 
med allt det gamla som hänger efter (skolledare Helen, ht02). 

Såväl lärare som skolledare på skolan menar dock att denna form av yttre kon-
troll och övervakning är svår att åstadkomma. I synnerhet gäller det vissa elev-
grupper som har svårigheter att klara av det ’självreglerade lärandet’: 

Dom elever som inte klarar att planera och är lite svaga på att skriva ned 
och som inte fixar att dokumentera så bra som en del barn gör… dom 
bara virrar ju runt här jag vet inte hur de håller filmen uppe men jag mär-
ker att det inte är bra. Jag tror att det var lite bättre kontroll på dom i det 
här gamla systemet, det tror jag, det var inte bra det heller men nu kan de 
liksom glida undan och smita in på olika tider och så här (lärare Tom, 
ht02).  

Läraren Tom ovan synliggör en tydlig tendens, nämligen att samspelet i skolan 
alltmer blir textuellt medierat med de nya arbetsformerna. De nya individuella 
’kontrakten’ mellan lärare och elever är texter som på olika sätt ska koordinera 
och reglera samspelet i skolan (t.ex. planeringsboken och portfolios). Där det ti-
digare samspelet i skolan antingen reglerades indirekt genom för alla kända, eta-
blerade konventioner, vanor och rutiner eller direkt via lärarens genomgång och 
instruktioner vid katedern så sker alltmer av denna reglering via olika former av 
textuella kontrakt: 

Vi sätter upp en massa lappar här vart och när du ska ta dig till de olika 
undervisningspassen, sen måste du som elev se till att det blir rätt (skolle-
dare Helen ht02).  

Du kan ta med dig vad du vill vart du vill, men du ska veta att går jag till 
SO-läraren så kan jag inte förvänta mig att få hjälp med tyskan eller mat-
te… sen ska man som elev skriva ned vad man har gjort på sin Öppet tid 
så att handledaren kan se varje timme, sen ska läraren skriva sig signatur 
och det är en kontrollapparat så att ingen glider emellan (skolledare Lars, 
ht03). 

Dom planerar ju själva, skriver upp sig på listor på måndagen och är det 
fullt på vissa tider får de sätta upp sig på en annan lista…. de allra flesta 
har ju järnkoll efter ett tag… Det måste ändå finnas en kontroll…jag 
tycker att man har koll (lärare Kim, ht03). 

Samtidigt som de nya arbets- och undervisningsformerna med eget arbete fostrar 
en lärarroll där läraren förutsätts vara mentor och handledare och stimulera ele-
vers olika lärandeprocesser så har lärare också att agera som kontrollörer och 
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övervakare. Flera lärare påtalar den ambivalens de kan uppfatta i ett sådant lärar-
uppdrag. En lärare menar att hon upplever att hon blir splittrad och har svårighe-
ter att hantera de olika krav som ställs på henne som lärare: 

Vi hjälper till väldigt mycket, vi har ju handledartid och elevbok och så 
det är väldigt styrt och ordentligt faktiskt egentligen, men det krävs ju 
ändå mer ansvar, vissa uppgifter ligger väldigt fritt… Man måste själv ta 
tag i arbetet. Det kräver ju mer kontroll, det här systemet… det är mycket 
att hålla reda på och hålla koll på i och med att man träffar så många ele-
ver så blir man ju lite splittrad (lärare Johan, ht04). 

De friare undervisningsformerna har också skapat en ökad kontroll i form av do-
kumentation. Skolledaren Lars är observant på riskerna med en ökad betoning på 
formella kompetenser, betyg och dokumentation: ”vad är det egentligen vi mäter, 
det är bara en liten del av våra förmågor som man kan sätta på papper… Jag tror 
på kreativitet och praktiska förmågor, men visst då blir det en del kollisioner 
med mål och bedömningar, det är det formella lärandet och kompetensen som 
räknas” (skolledare Lars, ht03). Samtidigt påtalar Lars att han ser det som svårt 
att värja sig för dessa yttre krav på dokumentering av det formella lärandet. 

Skiktning som reformstrategi 
Den reformmobilisering som utvecklats på Nybyggarskolan kan förstås i termer 
av skiktning, där en ’förtrupp’ av lärare kan sägas inneha merparten av tolk-
ningsutrymmet kring reformintentioner och reformgenomförande. Denna har, re-
lativt självständigt från skolledningen, etablerat ett förändringsarbete i reformge-
nomförandet. En av de drivande lärarna kommenterar: 

Det finns ju alltid den föreställningen att kommer det från skolledningen 
så är det något skumt med det… Ska man få tillstånd förändringar, tror 
jag ja inte bara tror så vet jag att det måste växa nerifrån…för en lärarkår 
som är tjurig, det finns inget som är värre. Om lärarna säger nähä, det här 
gör vi inte, så går det inte att genomföra” (lärare Barbro, vt02). 

Jag sa till skolledaren… Låt nu oss som varit här länge och som kan på-
verka ganska bra, låt oss så fröna och låt oss få tid att prata om det, för det 
handlar mycket om att man ska ha tid att tänka efter och träffas igen… 
Spring nu inte före som det är din idé för då håller det inte… så han var 
bra, han satte sig faktiskt med armarna i kors och gav oss tid faktiskt. Jag 
tror att det var det som var det viktigaste faktiskt” (lärare Barbro, vt02). 

Denna ’förtrupp’ av drivande lärare kom att bli relativt autonom i förändringsar-
betet: 

Vi började med idéer som alla skulle kunna köpa, men det är ju inte så att 
alla har köpt det här till 100 %” (lärare Barbro, vt02). 



231 

I reformgenomförandet uppstod emellertid en skiktning av grupper som bildar 
’förtrupper’ och ’eftertrupper’, där de senare sökte upprätthålla en status-quo: 

Det är några entusiaster som håller på ett tag, men så förändras situationer 
och så håller det inte längre. Man är dock mycket ensam i sina idéer och 
sitt framförande… hur man vill framföra det. Däremot ska man ju prata 
om hur man tänker och vad man har gjort och lyssna på andra och sedan 
kanske man tar en del av någon annan har gjort… kanske tror man att 
man själv har kommit på det… så förändras det den vägen (lärare Bo, 
vt02). 

Denna typ av reformmobilisering har också inneburit en organisatorisk skiktning 
som svarar mot den etablerade ämnesstrukturen (förmiddagstid) och samtidigt 
bemöter yttre förändringstryck (och t.ex. timplanereformens intentioner) med 
mer flexibel och ämnesöverskridande undervisning. På detta sätt har också en 
status-quo kunnat bevaras mellan reformentusiaster och reformskeptiker på sko-
lan. Den organisatoriska skiktningen har också kunnat upprätthålla status-quo 
mellan en traditionell och etablerad individualistisk yrkeskultur och en framväx-
ande samarbetande/samverkande kultur. Det uppstår en skiktning även i arbets-
formerna, där ’klasstiden’ blir än mer ’traditionell’ och eftermiddagstiden pro-
gressivt elevcentrerad: 

Däremot finns det ju inget utrymme för spontanitet på klasstid, den blir 
väldigt strikt och där kör man strikt vad som krävs för att nå målen i äm-
net, så dom klasserna man har där kan man känna att man är en traditio-
nell lärare på klasstid… och det är väl kanske en fördel, att eleverna vet 
vad som krävs, det är bok och det är struktur eftersom det blir ganska fritt 
på eftermiddagstid. Det behövs mycket styrning och struktur på förmid-
dagstid… det blir två olika system. 

Dom moment som blir kvar på klasstid blir dom moment som eleverna 
finner mindre stimulerande; rättstavning ordkunskap, grammatik, läxor, 
prov genomgångar och det blir inget utrymme för det som jag känner är 
ämnets styrka med att diskutera, samtala, läsa, reflektera. Dom delarna 
hinner man inte riktigt med utan då får man lägga till eftermiddagstid. Det 
skulle behövas en ny diskussion om det som vi valt ut verkligen är det 
viktigaste (lärareUlla, ht02). 

En ny tidsordning - skenbar flexibilitet? 
Nybyggarskolans har lagt vikt vid en överskådlig, förutsägbar, stabil och lineär 
organisering av undervisningen, men inom denna skapat möjligheter till val och 
flexibilitet. Skolledare och lärare uppfattar en påtaglig spänning mellan att hante-
ra både stabilitet och flexibilitet i organiseringen av undervisningen:  

Det är en brist, va … jag känner ingen större flexibilitet i det här, det blir 
ett rätt låst system och sårbart… försvinner det tid, studiedagar, frilufsda-
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gar eller så då är t.ex. en nioveckorsperiod plötsligt nere på sju om de lig-
ger på samma veckodag, och ja… det är ju också något som inte är bra i 
det… dom här buffertveckorna som vi har blir ju också väldigt fort fyll-
da”(skolledare Helen, ht02). 

Postmoderna organisationer beskrivs ofta som komplexa, föränderliga, tillfälliga 
experiment snarare än som organiserade kompromisser. På Nybyggarskolan har 
sådana idéer fått ett visst genomslag, men samtidigt har komplexiteten i skolans 
koordinering gjort att de djupt inbäddade och institutionaliserade tidsstrukturerna 
inte omprövats: 

Det kräver en sån överblick…. Man får inte lägga dåliga scheman för lä-
rarna så att de till exempel inte får någon lunch… salarna ska vara lediga, 
jämnt fördelat på årskurserna så att alla får välja lika mycket, kurserna får 
inte krocka. Du vet det är en jättestor komplex historia, mer än man kunde 
ana när man gick in i det här (skolledare Helen, ht02). 

Den nya tidspolitiken i genomförandet av reformen är emellertid inte bara expli-
cit och väl definierad. En viktig del av den institutionella ordningen utgörs även 
av den implicita mikropolitik som finns inbäddad i skolans kultur (och subkultu-
rer) med dess tidsstrukturer och rutiner. Denna innefattar inte bara distributionen 
av klocktimmar utan även kampen om status, roller och värderingar (Ball, 1987). 
Diskursen om den självreglerande skolaktören har en rad olika inneboende di-
lemman som tar mycket intellektuell och emotionell energi att försöka hantera, 
enligt de intervjuade lärarna på skolan. Förändringarna i organiseringen av un-
dervisningen i samband med reformen hade intentionerna att öka elevers möjlig-
het till val och inflytande och på så sätt minska den direkta kontrollen från lärar-
na. Men mer val innebär också mindre tid i det valda. Likvärdighet i valmöjlig-
heter är således en annan sak än likvärdighet i det valda. Björn, en mattelärare på 
skolan som arbetat tjugo år som lärare på skolan, ser detta som baksidan av den 
nya valfriheten i skolan:  

Ja, vi satt förra terminen och strök en massa grejor i boken, men det ver-
kar inte fungera för jag hade redan bestämt mig at jag kör med mitt ar-
betsschema, där jag hade strukit, inte några moment, men däremot ett an-
tal uppgifter och det kör vi efter…och det visar sig att det höll nog efter-
som de andra som körde det andra fick problem vid skrivningar…vad ska 
vi ha med och vad ska vi inte ha med…men däremot nackdelen då, det är 
ett väldigt högt tempo för vi har ännu mindre tid (lärare Björn, vt02). 

Tidspolitiken i den nationella timplanen är baserad på den egalitära idén om lika 
till alla och därmed ett antagande om allas jämlikhet. Utgångspunkten är en kol-
lektiv föreställning om likhet. Den nya tidspolitiken har utmanat denna egalitära 
föreställning i vissa avseenden. Helen, skolledaren på skolan, uppfattar att den 
har en mer individualistisk utgångspunkt baserad på olikheter snarare än likhet: 
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Det som trots allt blivit bättre är ju att eleverna fått vara med mer och väl-
ja, det är mycket upp till eleverna att bestämma över sin skoltid och det är 
ju en positiv sak…också glädjen för läraren, det är ju en stor handlingsfri-
het eller borde det i allfall vara att hitta på olika saker och få möjlighet att 
genomföra det och få elever som också är sugna på att få gå dit (skolleda-
re Helen, ht02). 

Helen formulerar denna individualisering av tiden, vilket gör den förtingligad 
och förhandlingsbar. Du måste, som Barbro en av lärarna uttrycker det, ”lirka 
med” eleverna. På detta sätt görs tiden till en prövbar fråga gällande makt och 
kontroll. Elevernas egen planering och ’tidsmanagement’, som kan ses som en 
viktig kvalifikation, framstår som en allt viktigare institutionell läxa att lära sig 
för framgång i skolan. Österlind (1998) har också visat att det finns skillnader 
mellan olika sociala grupper när det gäller utvecklandet av denna strategiska 
kompetens. Barbro menar att det nya systemet kräver att man får lotsa vissa ele-
ver mer: “Man får ju lotsa eleverna mer, dom som inte klarar det här systemet” 
(lärare Barbro, vt02). Det mer komplexa systemet gör att elever måste bli själv-
reglerande i högre utsträckning: 

Dom har ju många scheman och hålla reda på och de måste helt enkelt ta 
eget ansvar, de kan inte bara haka på kompisen för han ska inte till samma 
ställe…så dom håller ju tiderna nu (lärare Barbro, vt02). 

Vissa elever har också tyckt att det varit svårt att ’navigera’ i det nya systemet 
med valfrihet i kurser:  

Det ingen som fyller i elevboken varje dag, fastän man ska det, det är typ 
bara pluggisarna (elever år 9, ht02). 

Jag fattar inte den här elevboken, en massa rutor för allting, vad ska man 
ha det till… jag fyller inte i nåt (pojke år 9, ht03).  

Det är ju skolan och föräldrarna vill att man ska hålla på med den här bo-
ken, men jag fattar inte vitsen med den (pojke år 8, ht03). 

Westlund har i sina studier av timplanereformen uppmärksammat att elever får 
det svårare att undkomma övervakning och kontroll i det här nya systemet 
(2003). Vardagslivet i skolan tycks alltmer präglas av vad Giddens kallar ’ab-
strakta system’. Tidigare tillit som byggde på personlig långsiktigt uppbyggd in-
teraktion investeras i tillit till processer och mer abstrakta system av feed-back. 
Portfolios, plaeringsböcker och olika typer av elevdokumentation kan förstås 
som ”urbäddningsmekanismer” där en typ av feed-back ska vara kommunicerbar 
i andra kontexter. Dokumentation kan förstås som ett sätt att göra den vardagliga 
interaktionen i skolan kommunicerbar i andra kontexter. Giddens (1991) menar 
att det senmoderna samhället ersätter personliga band med mer icke kontext-
bundna standariserade procedurer som kodifieras genom skriftpraktiker. En sådan 
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planeringskompetens, uppfattar även eleverna vara viktig att utveckla: ”Det är 
ju bra träning, typ, för framtiden… man måste ju tänka framåt… även i vardags-
livet, det måste man ju… planera” (kille år 9, ht03). Lärarna på Nybyggarskolan 
framhåller också att detta är vad det framtida samhället kräver: 

Systemet bygger ju på att dom bär ju med sig den (elevboken) överallt 
och det är ju föräldrarkontakt och allting där… allt man kan tänka sig förs 
ju in i den där och det är ju smidigt när det funkar och det gör det ju oftast 
tycker jag… jag tycker att det känns modernt att det ligger i tiden på nåt 
sätt att vi genom detta försöker göra något…att det inte är det här dammi-
ga vanliga (lärare Kim, vt04). 

Det finns risker som Westlund påpekar i denna utveckling att lärares ”goda om-
döme” ersätts av kontrollstationer av en mer lättadministrativ art (Westlund, 
2003). Tilliten till personer ersätts med ’ansiktslösa’ kontrakt. Flera lärare upple-
ver ett dilemma i ambitionerna att arbeta mot de levda relationerna (”komma 
närmare eleverna”) genom införandet av mentorsskap etc. och samtidigt att dessa 
ambitioner regleras inom en alltmer formaliserad administrativ kontroll. 

Samverkan – nya former, samma innehåll? 
Nybyggarskolan kännetecknas av en stabil allianskultur, som en av lärarna som 
varit med sedan starten kommenterar: ”Har man arbetat ihop i 25 år så vet man 
var man har varandra, det är ingen idé att stånga sig blodig och försöka förändra 
vissa saker” (lärare Göran, ht03). Det har utvecklats formaliserade strukturer för 
beslutsfattandet. Nya lärare har successivt socialiserats in i dessa system av pla-
nering och uppföljning av undervisningen. Till skillnad från Förortsskolan finns 
det således etablerade ’främre regioner’ för mer formaliserade överläggningar 
om tidsfördelning och tidsorganisering. Bakre regioner kan säga utgöras av pri-
vat tid till skillnad från den främre regionens allmänna tid (Zerubavel, 1981). 
Den gemensamma tiden, beskriver många lärare, har blivit av mer administre-
rande art med ett ’operativt’ fokus snarare än ett ’konceptuellt’: 

Det har blivit mer pappersskrivande… i och med att det blivit timplane-
löst, vad har man gjort, man har förtätat scheman så att alla är igång och 
jobbar hela tiden, ingen har någonsin gemensam rast så att man träffar 
varandra och det är det här systemets stora nackdel anser jag (lärare Tom, 
ht02).  

Man hade hoppats att det fanns fler sådana träffar då man bara satt över 
en kaffekopp och kunde spåna, det är egentligen då som man är som mest 
idérik när det kommer utan krav, utan av egen fri vilja bara poppar upp, 
men man har en stressig dag, det är sällan man bara sätter sig ned i perso-
nalrummet och pratar anspråkslöst, utan man måste hitta dom där tillfäl-
lena… nu ska vi sätta oss ned och planera och då är man ofta trött och det 
har varit en jobbig och lång dag och man är inte full av inspiration, så det 
är svårt (lärare Johan, ht02). 
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Själva tankearbetet har man ju inte tid till här, den här fria tiden … tan-
karna kan ju komma när man sitter hemma och då gäller det att ta vara på 
dom. Här är det mest stress och jäkt under skoldagen (lärare Johan, ht02).  

Reformgenomförandet har emellertid ägt rum i tid och rum avgränsade och for-
maliserade forum på skolan. Flera lärare menar att det är svårt att åstadkomma 
ett mer spontant ämnesövergripande samarbete med de nya arbetsformerna. Det 
blir en ’komplex koordinering’, menar lärarna, i den nya organisationen. En cent-
ralt koordinerad samverkan i tid och rum (administrativt reglerat av skolledaren) 
dominerar samtidigt som utrymmen för mer löst perifert koordinerad (kollegialt 
koordinerad) samverkan efterlyses av många lärare. Detta förhållande avspeglar 
spänningsförhållandet mellan modern lineär och monokronisk organisering re-
spektive en postmodern flexibel och polykronisk organisering av undervisning-
en. På nybyggarskolan har detta spänningsförhållande, som vi sett, fått en polari-
serad lösning. Genom denna har ett equilibrium mellan olika intressen kunnat 
upprätthållas. Den stabila allianskulturen har genom de nya formerna av kortsik-
tiga samarbeten mellan olika ämnen i det nya kurssystemet delvis utmanats.  

De nya samarbets- och samverkansformer som håller på att introduceras präglas 
av mer informella, spontant uppkomna interaktionsmönster. Här spelar de bakre 
regionerna en alltmer central betydelse. Den tidigare centralt reglerade plane-
ringen med ’tydliga spelregler’ i den främre regionen äger rum parallellt med en 
mer informell perifert koordinerad samverkan där ’spelreglerna görs upp under 
spelets gång’. Läraren Johan ser dessa nya samverkansformer som något positivt, 
då de är flexibla och tillfälliga: 

Jag tycker mer om den här konstellationen då man har fritt att arbeta med 
vilka jag vill istället för att arbeta med fasta konstellationer att dom här 
måste du arbeta med vare sig du trivs med dom eller inte. Det är flytande 
och det är inget fast och man kan fritt hoppa i, eller någon period står man 
över, nej, nu har jag varit med i så många projekt så nu vill jag syssla med 
mitt eget här ett tag (lärare Johan, ht02).  

Tiden i de tillfälliga konstellationerna är flexibel och inriktad på specifika och 
kortsiktiga arbetsuppgifter inom den tidsram som teminssystemet (4 perio-
der/läsår) ger. Det är i regel en mer operativ samverkan mellan ämnen där olika 
ämnen tar olika moment inom det planerade temat, snarare än en konceptuell 
samverkan där de olika ämnesperspektiven bryts mot varandra i mer innehållsli-
ga termer. Det är också svårt att se att statusskillnader mellan ämnen, som man 
kan finna på de flesta skolor, skulle ha utmanats i reformarbetet.  

Sammanfattande konklusioner 

Varje skola har att hantera mångfaldigt differentierade intressen, krav 
och målsättningar (Arfwedson, 1983) och även progressiva reformsko-
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lor utvecklar stabiliserande skolkoder, som både underlättar arbetet 
inom de givna ramarna och samtidigt försvårar förändringar av dessa 
ramar. 

Den nya flexibiliteten är svår att förverkliga, den leder till nya rutinise-
ringar i en så komplex institution som skolan. Det är också ansträngan-
de att arbeta under ’flexibilitetens regim’. På Nybyggarskolan har en 
status-quo upprätthållits genom en skiktning av förändrings- och stabili-
serande krafter i reformgenomförandet.  

Tiden för gemensamt läroplansarbete blir i hög grad operativ plane-
ringstid. I korstrycket av olika konkurrerande imperativ som möter sko-
lan och lärarna vänds fokus mot det konkreta i det vardagliga arbetet. 
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4.6 Parkskolan: Medelklasskolan i 
innerstan

Parkskolan i en socio-kulturell kontext 
Parkskolan är på många sätt en typisk medelklasskola, belägen mitt i en medel-
stor stad. Skolan bär det ’traditionella’ högstadiets alla kännetecken, långa korri-
dorer med rader av elevskåp längs väggarna som förbinder de olika klassrum-
men. De långa flyglarna av ämneskorridorer ligger inbäddade i en exemplariskt 
välordnad arkitektur från 1960-talet. Skolans ’infrastruktur’ som leder ’trafiken’ 
av elev- och lärarförflyttningar är tydligt avgränsad och strukturerad. De två sto-
ra ämneskorridorerna bildar också de två arbetslag som finns på skolan. Även 
skolans organisation ligger väl anpassad efter denna fysiska infrastruktur. Skol-
ledningen är placerad i en egen korridor likt en återvändsgata; avskild, men ändå 
i förbindelse med övrig ’trafik’.  

’Trafiken’ av elever och lärare i skolorganisationen löper smidigt. Rutiner och 
ordning är nyckeltermer för att förstå hur denna anpassning till skolans organisa-
tion och struktur har upprätthållits i Parkskolan. Denna har uppbackning i såväl 
lärarkår, skolledning som det omgivande samhället och kontinuitet, stabilitet och 
trygghet är högt prioriterade värden. Skolan har fungerat som centralskola i 
kommunen sedan lång tid tillbaka och fick sin nuvarande form 1977 då högsta-
diet tillkom. Här går ca 320 elever i skolår sju till nio. Skolans upptagningsom-
råde är framför allt stadens centrala bostadsområden. Ca 5 % av eleverna har ut-
ländsk bakgrund. 

Lärarkollegiet är mycket stabilt och många lärare har stannat länge på skolan. I 
skolans officiella dokument betonas särskilt: Hälsofrämjande skola, trygghetsrå-
det, kamratstödjarna och fungerande vuxna som samarbetar. Skolans aktiva 
elevvårdsarbete har möjliggjorts av en jämförelsevis god tillgång på elevvårdan-
de personal. Såväl skolledare, lärare som elever återkommer till det goda klimat 
som råder på skolan. Skolledaren Irene menar att detta är kanske det svåraste 
problemet med reformgenomförandet på Parkskolan: ”kanske fungerar allt för 
bra? Vi är en normal skola med normala barn, så varför behövs förändring?” 
(skolledare Irene, ht01). 

Alexander (1995) använder parkmetaforen i sina analyser, vilken även är till-
lämplig i denna fallstudie. 'Parkskolan' kan beskrivas såsom: ”Thus, in the gar-
den metaphor order and authority are as important as the more familiar notion of 
growth. The educational garden is enclosed and protected; it is free from weeds 
and impure straints; it is visually pleasing; it is harmonious; in it everybody and 
everything knows and accepts its place” (a a, 1995, p. 13). Parkskolans profil kan 
också sägas ytterligare förstärka denna bild av en väletablerad och ’kultiverad’ 
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miljö. Den dominerande kulturen är en av medelklassföräldrar präglad beroen-
de/karriärkultur (Holmström & Persson, 2001). En sådan kännetecknas av själv-
disciplin, flit och engagemang. De outtalade kontrakten mellan skola och när-
samhälle vilar på ömsesidiga förpliktelser av ordning, stabilitet och trygghet. 
Man betonar i sin profilering att vara en hälsofrämjande skola med en tydlig vär-
degrund. Skolledaren Irene menar att skolan färgats av socioekonomiska förhål-
landen som präglar upptagningsområdet:

Det är ju ett medelklassupptagningsområde… andra skolor har ju mer av 
attityder som att ’se till att du kommer igenom skolan helskinnad’, i prin-
cip. Så, visst är det ett bra upptagningsområde… Det blir lite ’lagom’ sko-
la, med medelklassvärderingar. Inte så mycket elitistiska tänkandet, tror 
jag inte… som att min son ska bli läkare, så nu gäller det att se till. Jag 
tror inte heller att det finns så mycket bruksortkultur; att jag behöver inte 
läsa och det behöver inte han heller. Utan det är nog mer att försök att 
göra så gott du kan och en bra skolbakgrund då kan det gå bra för dig i li-
vet. Det tror jag är en generell bild av vad de flesta föräldrarna skulle säga 
(skolledare Irene, ht02). 

Läraren Sven som varit på skolan sedan högstadiet etablerades betonar också den 
stabilitet som kännetecknar skolan: 

Det fordras mycket till att blåsa omkull skolan. Det är mycket som sköter 
sig själv. Vissa vet vilka ansvarsbitar som dom ska ta och andra ska ta. 
Sen har det kommit in lite nytt allteftersom och de har smält in bra också 
tror jag (lärare Sven, ht03). 

Förändringstrycket har också varit svagt på skolan. Det var utbildningsförvalt-
ningen i kommunen som var drivande vid ansökningarna till försöksverksamhe-
ten utan timplan i grundskolan. På Parkskolan fanns det ett uttalat motstånd till 
detta: 

Det var ju många som tyckte att vi blev ålagda det här projektet…. Det 
var ju inget som växte fram att det här vill vi gärna vara med i, det be-
stämdes centralt (lärare Inge, ht02). 

Skolchefen beslutade att kommunen skulle vara med i försöksverksamheten och 
det stora flertalet skolor i kommunen anslöts till reformen. Ekonomiska resurser 
kopplades till utvecklingsarbetet i samband med dess genomförande i form av en 
centralt placerad koordinator. Från kommunalt håll har reformen drivits och 
följts upp i klart högre utsträckning än i de övriga fallstudierna. Det kan också 
nämnas att kommunen ligger betydligt över medelvärdet när det gäller ekono-
miska medel till skola och utbildning i landet. Barn- och utbildningsnämndens 
syfte om deltagande i försöksverksamheten utan timplan var: 



239 

Från kommunalt håll ansåg man att reformen låg i linje med hur de ar-
betar med mål- och resultatstyrning 
Försöksverksamheten skulle möjliggöra en ökad professionalitet vad 
gäller att söka nya vägar för att nå målen 
Reformen skulle skapa förutsättningar för bättre resultat 
Förändringsarbetet skulle ’tvinga fram’ en helhetssyn då alla årskurser 
berörs (särskilt framhålls vikten av kommunikation med gymnasiesko-
lan)
Reformen främjar den pedagogiska utvecklingen, t.ex. genom att kunna 
individualisera utbildningen (kommunens ansökan till timplane-
delegationen, 2000-02-11). 

Parkskolan i en reformkontext 
Förändring kan förstås innehålla olika former av ’överträdelser’ och gränsöver-
skridanden där existerande konventioner artikuleras och sätts samman i nya kon-
figurationer. Reformgenomförandet har på Parkskolan innehållt lite av omprö-
vande gränsöverskridande. Förändringstrycket ’ovanifrån’ (politiker och förvalt-
ning), ’nerifrån’ (elever), ’inifrån’ (personal) eller ’utifrån’ (närsamhället och 
föräldrar) har varit svagt på Parkskolan88. Av tradition är Parkskolan, enligt skol-
ledaren Irene, inskriven i en toppstyrd struktur och organisation, vilket skapat en 
distans mellan kommunala direktiv och skolors verksamhet. Timplanereformen 
möttes med övervägande misstro och skepsis på skolan. De flesta lärarna såg re-
formen som ett ’top-down’ initiativ från skolledningens och kommunens sida:  

Sune: Det här med timplanen kom ju till väldigt konstigt för det kom ju då 
en lapp för två och ett halvt år sedan om vi ville vara med i nånting som 
hette timplanelös skola. Jag satt med i den här utvecklingsgruppen och vi 
pratade lite, men det var väl inget vi tyckte att vi kände för, litegrann… 
och sen helt plötsligt så kom rektorn en dag och sa att nu är vi med i tim-
planelös skola för det har kommunen bestämt att det ska alla högstadie-
skolorna vara här, jaha och vad innebär det, ja det var ju ingen som visste 
och så gick ju en tid och det klart att det var ju en dålig start. 

I: Så det blev lite av ’top-down’, kan man säga? 

Sune: Ja, det blev det ju, det kan man inte komma ifrån och många undra-
de varför? Ja, det vet vi inte, men nu ska vi vara med. Sen tar det ju tid 
innan det lägger sig då va, många oroas för hur det ska gå och någon sä-
ger till och med äh nu slutar jag och så vidare… och så tror man att det är 

––––––––– 
88 Vi den första reformdokumentationen som gjordes i försöktidens initialskede uttrycker en stort 

övervägande del av lärarna en tveksamhet eller direkt motstånd till reformens intentioner.  
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större förändringar än vad det är…en del gör berg framför sig (lärare 
Sune, ht03). 

En annan lärare menar att de blev ”intvingade i försöksverksamheten”: 

Det kom ovanifrån, vi hade ingenting att säga till om. Nu så är ni med! Vi 
blev intvingade i något som vi inte fått vara med att bestämma…Det var 
också mycket oklart vad man ville med det här försöket (lärare Kajsa, 
ht02). 

Många lärare menade att reforminitiativet inte bottnade i en kunskap och insikt i 
den verksamhet som skulle förändras. Lärarna hänvisade till de väl fungerande 
rutiner och arbetssätt som skolan redan utvecklat: ”Alla vet….de flesta är väldigt 
trygga i sina lärarroller” (lärare Malin, ht03). På skolan fanns redan, menade ett 
stort antal lärare, en stabil och väl fungerande verksamhet och man framhöll sär-
skilt den stabilitet och trygghet som kännetecknar Parkskolan. Bland annat har 
skolan arbetat med trygghetsfrågor väldigt länge. ”Det går snabbt och vi har bra 
rutiner när det gäller elevvården” (lärare Malin, ht03). De föreskrivna föränd-
ringarna (som dessutom uppfattades vagt formulerade av lärare på skolan) upp-
levdes på detta sätt inte svara mot skolans aktuella situation. Några lärare mena-
de också att ett övergivande av de fasta tidsramarna som finns på skolan skulle 
påverka resultaten i en negativ riktning:  

Vi har mycket fasta ramar, fasta timmar. Jag tror att dom som släppt på 
dessa och där eleverna ska arbeta självständigt får sämre resultat. Det blir 
mycket spilltid, utan ramar. De upplever också en trygghet i fasta ramar, 
sen har vi avbrott som verkligen upplevs som avbrott, man bryter mot 
monoton undervisning ibland, men inte varje dag (lärare Sven, ht02). 

Trots att förändringstrycket varit relativt svagt på Parkskolan har skolans aktörer 
på olika sätt klart registrerat och känt av det omstrukturerings- och reformtryck 
som den svenska skolan varit inskriven i sedan 1990-talets början. Sven, som va-
rit lärare på skolan sedan starten, menar att med de pågående decentraliseringsre-
formerna har tydligheten i det gamla skolsystemet gått förlorad och med den 
självsäkerheten om det professionella uppdraget som lärare: 

Det klart att man kan förstå att ett statligt skolsystem är stelbent, men 
ändå, pengarna gick ändå till vissa speciella ändamål, till de svaga elever-
na, det skulle gå till dem, nu är det stora hål och ingen vet hur det redovi-
sas (lärare Sven, ht03). 

Det vet man ju från gamla läroplansdebatter hur varje ämne slogs för sina 
minuter och för sin existens egentligen. Så är det ju bara… och så plöts-
ligt ska vi sitta på någon lokal nivå och nån som har någon idé där och så 
vidare, eller den som har mer makt, eller kallar det vad du vill, nån idé-
spruta ska … jag menar det är ju inte säkert att det…att vi har den 
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kompetensen….det är jobbigt det här, för du ska ju passa in i nåt system 
där (lärare Sven, ht03). 

Det heter ju då från statsmakterna att det ska vara si och så, men ändå är 
det här att det ska vara mer och mer olika överallt ändå…. Det är inte lätt 
det här med decentraliseringen (lärare Sven, ht03). 

Riktningen på skolan lades fast tidigare, menar Sven. Nu drar den i många rikt-
ningar, vilket skapat en vilsenhet och uppgivenhet. Som lärare kämpar man likt 
Sancho Panza mot övermäktiga krafter: 

Det finns ju lite slagord och så i våra diskussioner här, men skolan i sam-
hället, den frågan är ju inte uppe… det är som att som Sancho Panza slåss 
mot väderkvarnar, det är större krafter som drar skolan i andra riktningar 
(lärare Sven, ht03).  

På skolan finns emellertid också grupper av lärare/skolledare som uppfattat re-
formintentionerna som positiva och arbetat aktivt för att genomföra förändringar 
i denna riktning. En sådan positiv inställning till reformens intentioner kombine-
ras i flera fall med en mer kritisk hållning till reformprocedurens ’top-down’ ka-
raktär. För att förstå de reformprocesser som kännetecknar Parkskolan ska vi nu 
studera de beslutsprocedurer som strukturerar vad som är ’möjligt’ och ’otänk-
bart’ att förändra i skolan. 

Beslutsprocesser – tolkningsföreträden och det diskursiva utrymmet 
Det har på Parkskolan utvecklats välavgränsade och formaliserade beslutsproce-
durer vilka har en stark legitimitet i en förvaltningskultur i skola och kommun. 
En sådan förvaltningskultur har hämtat påtagliga strukturerande drag från den 
moderna förvaltningen med entydig beslutshierarki, tydliga ansvarsområden och 
en lineär monokronisk tid. I samband med timplanereformen har emellertid ge-
nomförandeprocessen delvis tagit sig andra beslutsvägar än de institutionalisera-
de och formaliserade (främre regionens), vilket väckt ett motstånd mot reformen 
bland vissa lärargrupper: 

Sven: Det här är inte beslutat. Du kan inte gå till något protokoll eller nå-
gonting. Och det är något nytt på vår skola, att saker och ting inte formellt 
beslutas, behöver inte beslutas, jag vet inte, men förr hade vi någon slags 
klubbning och nu kommer det på andra vägar. 

I: Är det mer informella vägar? 

Sven: Ja, det snackas om det hela sen bara för att vi har pratat om det så 
anses det att nu ska det vara så här… det kan vara viktiga principiella frå-
gor…. Det är inte min tid i skolan (lärare Sven, ht03).  
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Den tydliga arbetsfördelningen mellan de olika nivåerna i skolorganisationen har 
luckrats upp med 90-talets decentraliseringsreformer. Något som för övrigt gäller 
bredare sektorer i samhället än bara skola/utbildning. På Parkskolan tycks emel-
lertid den tidigare så dominerande byråkratisk regleringen satt sin prägel på skol-
kulturen mer påtagligt än på de andra fallskolorna. En sådan modernistisk för-
valtningskultur återspeglas t.ex. i de många listor och förteckningar, protokoll 
och planeringar som utarbetas i formaliserade arbetsgrupper. En förvaltningskul-
tur kännetecknas också av distanserat förhållande från lärarnas sida till skolled-
ning (ofta betraktas som ’lierad’ med kommun och förvaltning). Expeditionen 
och skolledarkorridoren benämns skämtsamt för ’regeringen’ i lärarrummet.  

Implicit i den modernistiska förvaltningskulturen ligger befästelser om en lång
planeringshorisont och stabil förväntansstruktur – du vet ungefär vad du kan 
vänta dig av framtiden. En sådan utfästelse kräver en monokronisk tid att operera 
med. Här följer förändringarna en given tidslinje som det rationellt kan beslutas 
om. Det implicerar en mer inkrementalistisk (steg- för steg) syn på förändring av 
skolan. Skolans tidsreglering förutsätts beslutas om i väl formaliserade besluts-
procedurer (främre regioner för att använda Goffmans terminologi). På Parksko-
lan har det uppstått en oro för att den nya friheten att använda tiden ska leda till 
en ’ad hoc’ flexibilitet och instabil förväntansordning: 

Nu finns det ju liksom inget regelverk att hålla sig till, ja de ska uppnå de 
nationella målen och vi ska upp i vissa procent med godkända. Det är svå-
rare att föra de där principdiskussionerna. Det ska vara roligt och positivt, 
lust att lära och det här, det är ju nästan det viktigaste av allt, då kommer 
det i kollision med så mycket annat (lärare Sven, ht03). 

Denna ’nyvunna frihet’ leder till en kamp mellan ämnen och positioner på det 
lokala planet istället, menar Sven: 

Det blir slitstarka diskussioner mellan ämnen och maktpositioner; vilka 
ämnen är stora och starka och det är de centrala styrmedlen som ska re-
glera detta. Det snyter man inte fram på lokal nivå. Det är att abdikera 
helt enkelt (lärare Sven, ht02). 

Det har med de institutionaliserade tidskonventionerna och tidsnormerna etable-
rats ett status-quo mellan olika ämnen på skolan. Många lärare återkommer till 
denna tidsordning som viktig att bevara då den ändå svarat för ett rättvist och 
tydligt system för tidsfördelning:  

Här är det mycket ordning och reda och man ska jobba hårt och ämnen är 
rädda att tappa tid, som man redan har fått känna (lärare Lennart, ht02). 

Här har vi den gamla typen av realskolan kvar, där det var ämnes….och det 
sitter ju kvar i väggarna och vi har ju våra ämnen här det är ju inte NO, utan 
biologi, kemi…mycket är det ju så att det är ämnesinriktat (lärare Britt, vt02).  
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Annars har det varit väldigt strikt och det tror jag känns konstigt för 
många lärare, för det är ju väldigt viktigt med tiden och rättvisa och så. 
Det ligger i lärarens natur på något sätt (lärare Lennart, ht02). 

Vissa lärare menar att om det formaliserade beslutsfattandet kring skolans tids-
fördelning överges, finns det risker för att den flexibla ’ad-hoc’ planeringen blir 
ett hasardspel om den värdefulla resurs som tiden utgör: ”Det blir hasard, och det 
känns inte bra” (lärare Sven, ht03). Den tidsfördelningsordning som använts in-
nebär att ämnen ”lånar ut” tid till temadagar. Parkskolan var en progressiv Lgr-
80 skola och körde igång temadagar som fortfarande lever kvar. Lärare räknar 
minuter och kontrollerar, vilken tid som dras ifrån ämnet och bevakar också re-
sultatet och betygen i ämnet. Det är emellertid svårt, menar Sune som undervisat 
i NO-ämnena på skolan i mer än 25 år, att kunna följa upp hur ämnesmålen kan 
uppnås i ämnessamverkande undervisning, vilket ytterligare skapar en oro kring 
konsekvenser av reformen.  

Beslutsprocedurerna präglas av konsensusbevarande strategier och begränsat ut-
rymme för diskursiva överskridanden. I Arfwedsons (1983) terminologi kan 
skolkoden beskrivas som stark. Här finns etablerade och för alla välkända kon-
ventioner för hur förändringstryck och nya kravbilder ska hanteras (a a). Olika 
konkurrerande imperativ som kan uppstå på skolan och dess undervisning kan på 
detta sätt balanseras och kontrolleras. Flera lärare menar att de ’tydliga spelreg-
ler’ som finns skapar trygghet och att ”alla vet vad som gäller”, även om inte alla 
dessa spelregler är uttalade. I fråga om en förändrad tidsordning i samband med 
genomförandet av timplanereformen har en sådan mötts med ett motstånd på 
skolan: 

Gun: Vi har det här med vi alla vill ha kontroll över vad som sker… och 
hur många timmar blir det då, hur många timmar undervisning får jag? Ja, 
men alla elever vill ju ha hemkunskap… hur ska det gå? 

I: Den gemensamma planeringen i arbetslagen, vad handlar den om? 

Gun: Det kan handla om när ska vi ha proven, vem gör proven, det är 
såna saker, mer praktiska grejor. Man kollar av lite, ja nu är vi där…vi 
jobbar efter läromedlen …men jag kan ju inte säga att vi planerar gemen-
samt vad vi ska göra. Om det är ekvationer så är det upp till mig hur jag 
vill lägga fram det, så vi kör ju inte några allmänna riktlinjer så, eller pla-
nerar det tillsammans, utan vi stämmer mer av var vi är och att vi håller 
jämna steg (lärare Gun, ht03). 

Skolans inbäddade tider är i stort oförändrade med reformen och framstår som 
stabila. Den kollektiva rytmen och tidsnormerna finns bl.a. inskrivna i skolans 
trivselregler:



244 

”Punkt 1: Alla måste: passa tider och medföra material till lektion” 

Även punkt 1 i det interna observandum som finns för lärarna kommer detta till 
uttryck: ”Alla kommer i tid, var noga med starttiden” 

Eleverna tycks väl förtrogna med dessa tidsnormer och en elev kommenterar un-
der en lektion lärarens sena ankomst: ”Är det bara elever som måste komma i 
tid? Vi förlorar en massa tid när vår lärare kommer för sent!” (klassrumsobserva-
tion, 2003-11-20). 

Lektionsobservationerna kunde visa på mönster av stark temporal strukturering i 
skolans undervisning. Lektionstiden var tydligt avgränsad mot övrig ’fri’ tid. 
Början på lektionen markerades med gemensam stående hälsning, innan eleverna 
fick sätta sig. Det noterades också i fältanteckningarna mycket sällan för sen an-
komst bland eleverna. Istället var det eleverna som många gånger klagade över 
lärares förhållande till skolans tidsnormer. De institutionaliserade tidsnormerna 
är således väl befästa hos skolans aktörer. Denna temporala struktur kan också 
sägas upprätthålla en social status-quo i skolan. Ett överskridande av dessa tids-
normer utmanar etablerad status-quo mellan t.ex. olika ämnen, lärargrupper och 
förhållanden mellan lärare och elever. 

Förändringsstrategier: temporal ordning och social status-quo 
De etnografiska observationerna på skolan gjordes under ett relativt långt tids-
spann. Syftet med dessa observationer var att studera om, och i så fall hur, de 
temporala mönstren i undervisningen förändrades under försökstiden89. Trots 
motståndet till reformen bland lärarna på skolan, fanns det ansatser till föränd-
ringar i riktning mot mer ämnesövergripande tema-arbeten och mer av samarbe-
ten mellan ämnen, dock inom samma ämnesblock (språk, SO, No etc.). De ut-
vecklade kontrollmönstrena på skolan tillät emellertid inte några större föränd-
ringar vad gäller organiseringen av undervisningen i dess ämnesindelning, tids-
indelning (40-60 minuters lektioner) och lärarcentrerade arbetsformer. Den 
strukturen är man inte så intresserad av att förändra, påtalar en lärare: 

På den här skolan är man kanske inte så intresserad av att ändra struktu-
ren, den struktur som nu finns… min uppfattning är att vi är lite mer rigi-
da (lärare Lisa, ht03). 

Under försökstiden ersattes elevens val, som enligt de flesta lärarna inte fungerat 
så bra, med kurser i vilka temaövergripande arbete och längre arbetspass var be-
ståndsdelarna. Denna förändring kunde på detta sätt göras med mindre föränd-
ringar i den etablerade tidsstrukturen. Malin som varit en av de drivande krafter-
na i detta arbete förklarar efter första terminen: ”Tanken var från början att arbeta 

––––––––– 
89 Vid den andra reflektionsdokumentationen (genomförd i halvtid av försökstiden, vt03) var det stora 

flertalet lärare fortfarande tveksamt skeptiska eller motståndare till reformen. De flesta menade 
också att de dittills inte hade upplevt att den inneburit några förändringar. 



245 

ämnesövergripande, men ämnena har varit starka. Det har inte funnits tid till att 
arbeta över dessa gränser” (lärare Malin, ht03). Vid planeringen av de ämnesö-
vergripande kurserna har det väckts en del oro, dels över att ens ämne skulle för-
lora tid och dels över att kontrollen över vilken tid de olika ämnena har skulle gå 
förlorad:

Man måste ju ha kontroll över det här. Vi har gjort ett formulär över hela 
läsåret så man kan se vad de har valt och som man kan ha med sig i ut-
vecklingssamtalen så att eleven själv får prata om hur han eller hon har 
utnyttjat den här tiden (lärare Malin, ht03). 

Jag är mycket orolig för att det blir för flytande gränser och ostrukturerat 
(lärare, reflektionsdokumentation 1, vt01). 

I planeringsdiskussionerna talas det om att ’släppa tid’ till de ämnesövergripande 
kurserna. Språkbruket signalerar att lärare bevakar sin ämnestid och att tidstill-
delningen upprätthåller en status-quo på skolan som bör upprätthållas. Malin på-
pekar också att även dessa mindre förändringar som påbörjats varit laddade: ”Det 
är alltid känsligt att tala om tid” (lärare Malin, ht03). 

Även om arbetslagsidéer som introducerats på bred front i den svenska skolan 
sedan 1990-talet också vunnit gehör på Parkskolan är det i hög grad den enskilde 
läraren som är ansvarig för undervisningen i de olika ämnena:  

Vi har ju en plan som ligger fast, vilka moment som ska in de olika 
åren…..men sen hur det är ju den enskilde läraren som bestämmer, det är 
ju väldigt individuellt så, fast man får ju hjälp och stöd om man ber om 
det (nyanställd lärare, Kerstin, ht03). 

Det är ändå läraren som person som avgör. Du kan organisera undervis-
ningen hur du vill, men det är ändå läraren som väcker intresse och enga-
gemang (lärare Sven, ht02).  

När det kommer till undervisningen och genomförandet av denna är det en indi-
vidualistisk yrkeskultur som präglar Parkskolan. Det finns många inslag av kol-
legial uppbackning och social gemensamskap, men ansvaret för undervisningen 
vilar i hög grad på den enskilde läraren. De två arbetslag som finns på skolan ut-
gör i första hand organisatoriska enheter, snarare än pedagogiska. Den primära 
tillhörigheten har man i sitt ämne, förklarar en av lärarna på skolan. Timplanere-
formen har tolkats som ett förespråkande för ämnesövergripande arbete på sko-
lan, vilket gjort att många lärare uppfattat reformintentionerna som ett försva-
gande av ämnestillhörigheterna. ”Ämnena tror jag ändå kommer att kämpa för 
sin plats i alla nyorganisationer som man försöker sig på, det tror jag” (lärare 
Leif, ht02).  
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På varje skola utvecklas olika sätt att balansera skilda intressen som finns mellan 
olika ämnes- och lärargrupper (Arfwedson, 1983). Upprätthållandet av status-
quo mellan ämnena har i regel bevekelsegrunder i skolors historik. På Parksko-
lan blev det väldiga tidsdiskussioner i samband med Lpo-94 införandet, vilket 
har haft en ’dämpande’ effekt, enligt läraren Sven, vid genomförandet av timpla-
nereformen på skolan: 

Det blev inte så hetsig diskussion som man skulle kunna tro. När läropla-
nen genomfördes då skulle det vara såna förändringar i kurserna och då 
var det en väldig huggsexa bland lärarna här och det var då idrottsämnet 
och övningsämnena fick en minskning, då hade vi väldiga diskussioner. 
Och då var det hetsigt, det var väl det sista hetsiga läget vi haft här… Den 
här gången blev det aldrig så där grundläggande utan det sköts till tid 
då… tiden var nog bara marginell där, det var mer elevgrupper, storleken 
(lärare Sven, ht03). 

Lärarna på Parkskolan uppfattar som sin primära uppgift den enskilda undervis-
ningen i klassrummet med sina elever. Timplanereformen har uppfattats innebära 
mer arbete utanför klassrummet. Annika som varit lärare i över 30 år beskriver 
att de ständiga förändringarna och reformerna skapat ett spänningsförhållande 
mellan å ena sidan engagera sig i sin undervisning och sina elever och å andra 
sidan att engagera sig i ’kringarbetet’ som hela tiden växer: 

Vi har fått mer arbetsuppgifter hela tiden, mer och mer och vi har fler ele-
ver som kräver mer och mer på ett sätt. Det kanske inte är så många, men 
de kräver oerhört mycket engagemang, samtal och möten, träffar och tele-
fonsamtal, ja, det är mycket. Hela tiden känner man att man inte hinner 
med att göra så trevliga lektioner som man skulle vilja. Man hinner inte 
själv leta och hitta och tänka ut någonting utan ibland känner man at det 
bara matar på. Det runt omkring har blivit så mycket… Och det runt om-
kring är det som värderas, men det värderas aldrig det man gör i klass-
rummet (lärare Annika, ht02). 

Annika artikulerar den intensifiering som Ball (2003) menar är en konsekvens av 
att ”den andra ordningens aktiviteter” för lärare har ökat. Den första ordningens 
aktiviteter för lärare är undervisningen och dess utveckling. Den andra ordning-
ens aktiviteter rör de externa krav som lärare har att hantera i allt högre utsträck-
ning (åstadkomma dokumenterade resultat, visa på förändringsbenägenhet och 
innovationsanda, ’marknadsföra och profilera’ sin skola etc.). Ökade krav på 
andra ordningens aktiviteter medför att den första ordningens aktiviteter töms på 
resurser (inte minst tid och energi). Motståndet bland många lärare till reformar-
betet kan på detta sätt förstås vara relaterat till den intensifiering av lärararbetet 
som ägt rum med omstruktureringsreformerna. Den undervisningsfria tiden som 
lärare tidigare disponerade som en form av bufferttid för psykologisk avlastning 
var inte särskilt effektiv påpekar läraren Inge, men torde ha spelat en viktig roll 
för att mentalt kunna ’gå ned i varv’ (se även Nordänger 2002; Hargreaves, 1999). 
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Inge med 30 års erfarenhet från skolan ser det som en avgörande skillnad att ti-
den utanför klassrummet rationaliserats och effektiviserats: 

Det här med att utnyttja tiden är ju en grej som är helt annorlunda. Man 
hade ju sitt schema, men sen satt man ju här på rasterna och snackade och 
snackade men det handlade ju väldigt lite om vad skolan var för någon-
ting. Det var ju en trevlighetsklubb där vi diskuterade allsköns saker. Nu 
är ju alltså dagen väldigt, väldigt inrutad…. man håller på ständigt och 
jämt från det att man hit klockan åtta tills att man går hem halv fyra-fyra 
så är det väldigt inrutat. Allt handlar om skola på ett annat sätt idag, än 
vad det gjorde tidigare, det är en stor skillnad (lärare Inge, vt02).  

Flera lärare som arbetat länge i skolan menar att utvecklingen gått mot att det 
blivit mindre av den professionella kärnan i att undervisa (första ordningens ak-
tiviteter) och ökade inslag av administrativt kringarbete: ”Vi har ju skapat ett 
formulär som ska fyllas i på den här andra tiden… Det bli ju mer byråkrati, eller 
administration” (lärare Sven, ht03). 

Skolledares förändringsstrategier och lärares autonomi
En helt central aspekt av reformgenomförande är samspelet mellan skolledning 
och lärare. När det gäller timplanereformen så framträder särskilt förhållandet 
mellan skolledningens styrning och lärares autonomi som betydelsefull. Som ti-
digare påpekats har (ämnes-) professionell autonomi varit viktig att upprätthålla 
för lärarna på Parkskolan. Motståndet till timplanereformen kan förstås som ett 
försvarande av denna autonomi och mot att fler uppgifter utifrån åläggs den för-
sta ordningens läraruppgifter med undervisningen. Det rör i första hand inte den 
kvantitativa fördelningen av tid i eller utanför klassrummet, utan snarare den 
kvalitativa erfarenheten och upplevelsen av kontrollen över tiden. 

På Parkskolan har ingen kamp om tiden uppstått. De temporala koderna är väl 
etablerade och befästa. Kontrollen över tiden mellan olika aktiviteter och verk-
samheter i Parksskolan har inte utmanats med reformen. Skolledaren beskriver 
hur ledarskapet i förändringsarbetet på skolan i hög grad handlar om ’timing’. 
Att kunna avläsa vad som är bra och dålig tid för att genomföra någon föränd-
ring. Det gäller att invänta det rätta ögonblicket. Det kräver en stor förtrogenhet 
med skolans kulturella koder, menar skolledaren Anders: ”Du sår frön och får 
vänta in… när tiden är mogen kan du förändra” (skolledare, Anders, vt04).  

Skolledaren Anders beskriver i sitt arbete med reformgenomförandet att det 
handlar om att tillämpa ett ”situationsanpassat ledarskap”, lyssna in och fungera 
som en spindel, en coach eller en lagledare. Förändringsstrategierna handlar så-
ledes, menar han, om att vara ledare i en ’bottom-up’-organisation (i motsats till 
chef i en ’top-down’-organisation). Han menar att idéer måste få ’tränga ned’ i 
skolan och få ”organiskt” gro för att bära frukt: 



248 

Jag uttalar vissa saker. Då kommer att så småningom att styra tankarna åt 
ett visst håll om man tycker som lärare att tankarna är hyffsat vettiga, men 
sen måste man få bearbeta, det måste få sjunka in, det måste få bli mina 
tankar (skolledare Anders, ht03). 

Skolledaren Anders framhåller att förändringsarbetet är en gemensam process 
där det är viktigt att det utvecklas en vi-känsla i utvecklingshänseende. Varje för-
sök att ’styra ovanifrån’ riskerar att hämma utvecklingen: ”All styrning ovan-
ifrån hämmar ju kreativitet, då behöver man ju inte tänka” (Skolledare Anders, 
ht03). Samtidigt menar han gäller det att kunna ta konflikter och fatta beslut 
ibland som inte väcker gehör hos alla berörda: 

Det kommer att bli konflikter, det kommer det… och det kommer att ta 
tid, men jag har inte så jättebråttom. Jag tror inte på snabba framgångar, 
då kan det lika snabbt gå tillbaka (skolledare, Anders, ht02). 

Som rektor är någon form av överstepräst, eller så… man vet ungefär var-
åt han vill och sedan smittar det på nåt konstigt sätt, så tar det några år, 
skulle vi inte göra så här… då kanske jag har tjat om det för några år se-
dan och då sa dom nej och sen är det precis som om det smittar av sig, jag 
vet inte hur det går til… Och det smittar åt andra hållet med… interak-
tion, symbolisk interaktion kan man säga… Är det en förnuftig idé så 
kommer den att segra så småningom, när känslorna lagt sig (skolledare, 
Anders, ht02). 

De förändringsstrategier som utvecklats på Parkskolan kan i huvusak förstås som 
normativt/undervisande, där det handlar om att ’så frön’ och långsiktigt påverka 
normer och attityder. En sådan förändringsstrategi kan förstås mot bakgrunden 
av den skepsis och det motstånd till reformen och de krav på autonomi i fråga 
om tidsanvändning som finns bland lärare på Parkskolan. Skolledaren tillsam-
mans med en grupp lärare har emellertid påbörjat ett förändringsarbete i sam-
band med reformgenomförandet. Idéerna bakom detta sammanfattar rektorn 
med:  

att öka elevinflytande genom individualisering 
finna nya arbetsformer som är mer av ämnesövergripande och tematisk 
karaktär 
stärka en helhetssyn på lärandet med integrering av teoretiska och prak-
tiska ämnen 
stimulera kreativitet i arbetslagen och minimera styrningen från ovan. 

Dessa förändringar ska sammantaget generera en högre måluppfyllelse, be-
skriver skolledaren. Skolledarskapet präglas av en lyhördhet inför lärares 
professionella autonomi och medvetenhet inför förändringarnas svårigheter. 
Vid jämförelser mellan intervjuutsagor från skolledare och lärare kan emel-
lertid vissa skillnader identifieras. Skolledaren Anders ser den informella 
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styrningen i form av traditioner och den dominerande skolkulturen som hin-
der i processen:

Vår oförmåga att tänka nytt, att använda vår fantasi, det är det som styr. 
Kulturen och traditionen hindrar ju nytänkande (skolledare Anders, ht03). 

Där är ju tankarna kring timplanelöst och att vi kan tänka mycket friare, 
där har vi våra yttre ramar då, som är jättevida… att våga och få testa, 
utan att få smäll på fingrarna; det gick inte så bra vad ska rektorn säga nu; 
ja då ska rektorn säga, det var ett bra försök vi provar något nytt nästa 
gång (skolledare Anders, ht02). 

Anders aktualiserar ett föränderingsarbete som en form av fortlöpande gemen-
sam problemlösning. Ledarskapet bör, menar han, vara visionsdrivet ”vad vill 
jag som skolledare?” I ett sådant ledarskap blir omvärldsanalys viktigt, vad hän-
der i omvärlden? Ledaren bör sondera ’vad som är på gång’ och försöka vara 
steget före. Beslutsfattandet i det lokala utvecklingarbetet bör delegeras ut i or-
ganisationen och de flesta är tacksamma för ett sådant förtroende, menar skolle-
daren: ”Innan var man en sådan servicenisse som visste allt och kunde allt, som 
det gick att fråga…. i ock med att du lägger ut ansvar så tar de ansvar…..Lärare 
måste ju vara bland de mest ambitiösa som finns som yrkeskår” (skolledare An-
ders, ht03).  

Medan skolledaren primärt ser kulturen och traditioner som hinder för reformge-
nomförande ser lärare bristande rutiner och organisation: 

Jag tror att det är bristande rutiner eller vi har ju inga rutiner. Vi har ju 
bara vår egen skoltid att gå på och jag märker det ibland att nyanställd 
personal också att den egna skolgången ligger som mall eller grund för 
hur man tycker att det ska vara (lärare Leif, ht02). 

Vi blir ständigt besegrade av organisationen som sätter hinder för vad vi 
kan göra (lärare Sune, ht03).  

Det är också de organisatoriska–praktiska frågorna som primärt hamnar i fokus 
på den gemensamma planeringstiden för lärarna på skolan: 

I: De gemensamma reflektionerna efter de här arbetspassen där ni arbe-
tar ämnesövergripande vad handlar de om? 

Malin: Ja, det blir ju mycket organisation, lite tekniskt så hur vi gjort eller 
hur man själv personligt haft det…. Man har en kvart på sig och ska 
slänga i sig nå´n mat, man hinner inte prata så mycket om innehållet 
egentligen (lärare Malin, ht03). 
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Jag tycker vi har för lite ämnesövergripande arbete, det är låsta positioner, 
men man kan inte få allt… parallelliggande schema och sånt som man 
drömmer om (lärare Malin, ht03). 

Flera lärare på Parkskolan talar också om en förlust av kontroll över tiden, som 
äts upp av ’allt runt omkring’. Fastän många förändringar genomförts med moti-
veringen att öka friheten och det lokala beslutsutrymmet, menar de att de upple-
ver friheten kringskuren på en mängd sätt i den dagliga yrkesutövningen: 

Leif: Den ökade frihet som det ska ge, fler och fler saker bollas till dem 
som ska genomföra det, den upplevs väl ibland som betungande. Det har 
ju faktiskt inneburit fler arbetsuppgifter…och det är väl också den biten 
med tid för att resonera om de här nyheterna som har varit svårt att skapa. 
De här naturliga kontakterna som märkligt nog de flesta tycker var fler ti-
digare, dom är ju nästan helt borta. 

I: - Vad har de ätits upp av, så att säga? 

Leif: Jag har också funderat på det. Det enda som tillkommit är ju styrd 
samtalstid, konferenstid, och det gör ju att samtligas schema har lagts tä-
tare under veckan, det måste vara en effekt av det…att man har skapat 
gemensam tid för alla när de inte har elever, det är möjligt att det är det, 
annars borde det ju faktiskt inte skilja någonting……När det gäller frihet, 
som vi pratade om, så upplever inte jag att det skulle vara mer frihet idag 
än för tio år sedan, egentligen (speciallärare, ht02). 

Det är många saker som talar emot varandra, det är liksom inte synkroni-
serat många bitar när man pratar om det (förändringar, förf. anm.). Därför 
tror jag att det måste bli dom på golvet som måste ändra det hela (lärare 
Sune, ht03). 

Emedan skolledaren i hög grad uppfattar att en stor del av förändringsproblema-
tiken bottnar i skolans institutionaliserade tidsstrukturer finns det bland lärarna 
på Parkskolan en oro för vad en omstrukturering av skolans tider skulle innebära. 
Inte minst uttrycks detta i termer av en mer externt kontrollerad tid. Den tid som 
tidigare disponerades av lärare själva har ’ätits upp’ av andra ordningens aktivi-
teter. Det har blivit mer effektiv tid, men inte alltid inneburit kvalitativt fördjupat 
utvecklingsarbete, poängterar Britt: 

Det har blivit effektivare. Medan den här tiden då man kunde sätta sig ned 
och prata om hur det har fungerat, vad som har hänt, den har blivit mind-
re. Det tar man sig tid för på den stunden för då ska man ju planera och 
arbeta, arbeta, arbeta (lärare Britt, vt02).  
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Det är nog mer rätt att säga reflektion över vad vi har gjort…det blir att 
skumma på ytan många gånger känner jag. Jag tycker det är alldeles för 
inrutat (lärare Britt, vt02). 

På Parkskolan kan motståndet till reformen delvis förstås som ett värnande av en 
internt kontrollerad tid bland lärarna.

Planeringstiden och tidseffektiviseringen 
Skolan är en tidsgirig institution. En samtydig bild mellan lärare verkar vara att 
det aldrig finns tillräckligt med tid. Det råder en kronisk tidsbrist. Utifrån detta 
faktum att lärararbetet alltid är oavslutat, kan vissa gemensamt satta tidsramar 
underlätta för de gränsdragningar som alltid måste göras kring hur mycket tid 
som olika aktiviteter (första och andra andra ordningens) ska få ta. Bristen på så-
dana gemensamt etablerade tidsnormer och tidsramar tenderar att leda till att den 
enskilde läraren tvingas arbeta fram rimliga gränsdragningar och tidsprioritering-
ar på egen hand, vilket snabbt leder till skuldkänslor av otillräcklighet. Malin 
som är en erfaren lärare kan kännas av denna frustration av otillräcklighet, men 
har under årens lopp utvecklat rutiner och tidsprioriteringar som hjälper till med 
sådana gränsdragningar: 

Man kan ju behöva hur mycket tid som helst och man blir frustrerad över 
att tiden inte räcker, man skulle behöva sitta och sitta och sitta….man får 
ju prioritera hela tiden så är det….när man under visat så länge som jag så 
behöver man inte lägga så mycket på struktureringstid och detaljplanera 
allt och det är ju skönt…har man rättningar att göra så försöker jag ju 
lämna tillbaka dem så snabbt det går, men det får ju inte inkräkta på min 
personliga, privata tid….för jobbade jag mycket mer på söndagar än vad 
jag gör nu….man får försöka få ihop det helt enkelt och känna att jag gör 
vad jag kan… Det är bra med rutiner men man får inte fastna i dom, och 
man får inte bli knäckt om man inte följer sin planering (lärare Malin, 
ht03).  

De institutionaliserade tidsstrukturerna har för Malin en arbetsbesparande funk-
tion i det att de förser med vissa tidsprioriteringsordningar. Hon behöver inte av-
göra från gång till gång vilken tid som ska ägnas åt olika aktiviteter och moment. 
Å andra sidan är flexibilitet i undervisningens organisering ett genomgående ele-
ment i samtida omstruktureringsreformer och en uttalad intention med timplane-
reformen. Detta är ett dilemma som är svårlöst, menar en annan lärare: 

Där är skolan svår… att vara flexibel. För det ska vara ett visst antal un-
dervisningsminuter, även om vi kör utan timplan här så har det inte inne-
burit någonting så… mer än att vi vågar göra någonting annat för vi be-
höver inte räkna minuter (lärare Britt, vt02).  

Den modernistiska förvaltningskultur som präglar Parkskolan (vilket torde vara 
vanligt bland traditionella högstadieskolor) bidrar med vissa föreställningar, 
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konventioner och normer vad gäller tidens organisering. Bland annat baseras 
denna på en monokronisk tid som rationellt kan planläggas och allokeras. Den 
flexibilitet som post-fordismen betonar tycks baserad på en annan polykronisk 
tid som inte är enkelt kompatibel med denna. Skolans appropriering av denna tid 
tycks rymma flera olika komplexiteter. En risk, som också Sennett har uppmärk-
sammat, är att denna anpassning till ’flexibilitetens regim’ (Sennett, 2000) leder 
till en förflackning och ett förytligande av innehållet. När alltmer av undervis-
ningen ska baseras på samverkan mellan många olika grupper som dessutom ska 
vara flexibelt organiserade i tid och rum, tenderar innehållet trivialiseras och tek-
nifieras, menar Sennett (2000, se även Westlund 2003). Läraren Malin ger ut-
tryck för denna tendens i den gemensamma planeringen:  

Det är lite att det blir snack om att åh… det var stressigt och ja, det blir 
lätt nästan lite tekniskt så hur det fungerade eller hur det fungerade för 
mig som person… det här hann vi det här hann vi inte…man träffas nån 
kvart och nån ska slänga i sig nå´n mat och så, man hinner inte prata nån-
ting om innehållet egentligen (lärare Malin, ht03). 

Sammanfattande konklusioner 

Parkskolan kännetecknas av en stark skolkod (Arfwedson, 1983) och en 
stark klassificering och inramning av undervisningen. Reformgenomfö-
randet har inte inneburit någon förändring av de etablerade tidstruktu-
rerna på skolan.  

Skolkulturen på Parkskolan kan beskrivas som en modernistisk förvalt-
ningskultur som eftersträvar en lång planeringshorisont och stabil för-
väntansstruktur. Det är vidare en kollektiv undervisnings- och lärande-
rytm och en individualistisk yrkeskultur som traditionellt etablerats och 
som heller inte förändrats med reformen. 

Motstånd genom undandragelse kännetecknar reformmobiliseringen på 
skolan. Lärare har varit skeptiska och värjande för förändringar i sko-
lans tidsorganisering. Huvudsakligen har argumenten för detta varit att 
andra ordningens aktiviteter (administrering, dokumentering och plane-
ring) ’äter tid’ från den första ordningens aktiviteter (undervisning).  
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4.7 Reformgenomförande: Jämförande 
analyser av fallstudierna

Skolors reformberedskap – approprieringens politik 
I de presenterade fallstudierna har olika analyser av reformprocesserna gjorts. I 
det följande kapitlet kommer jag att göra jämförande analyser av fallstudierna 
(divergens- och konvergenspunkter) och lyfta fram konsekvenser av dessa. Syf-
tet med dessa jämförande analyser är att utifrån fallstudierna ställa de olika sko-
lornas reformprocesser mot varandra och granska hur de olika skolornas ’re-
formberedskap’ ser ut. Hur ’svarar’ de olika fallskolorna på omstrukturerings-
tryck och reformpolicy?

För att förstå reformers konsekvenser har jag tidigare argumenterat för att det är 
viktigt att studera de lokala kontextuella villkor inom vilka förändringarna 
genomförs; att studera policytrajektoriers lokala införlivande (se kap. 2.2). Re-
formimplementering är som fallstudierna kunnat visa inte någon entydig och li-
neär process av tillämpning. Skolans aktörer är kreativa tolkare och omtolkare av 
policytexter och inte tillämpare av policydirektiv eller fria aktörer på en obegrän-
sad handlingsarena. Ingen skola av fallstudierna är oberörd av förändringarna i 
skolsystemet, men de ’adopterar’ och utvecklar olika strategier för att hantera 
dessa. Skolors reformberedskap90 torde kunna skilja sig åt vid olika tidpunkter 
och givet olika reformintentioner (snarare än vara möjliga att klassificera såsom 
förändringsbenägna eller förändringsobenägna). 

Tidigare har implementeringsbegreppet kritiserats (se kap. 2.2) för att förutsätta 
ett top-down-perspektiv och implicera en tekniskt-rationalistisk tankemodell. I 
pedagogisk reformforskning förekommer även andra begreppsapparater. En be-
rör distinktionen mellan responser till kontra approprieringar av olika styr-
ningsdiskurser och reformer91. Responser förutsätter att förändringarna kommer 
utifrån och att skolan ger responser enligt en enkelriktad stimulus-respons-
modell. Ett mer fruktbart begrepp framstår appropriering vara92. Inom den kritis-
ka diskursanalysen uppfattas appropriering svara mot ’införlivandet’ av diskur-
ser. Detta ’införlivande’ är inte en implementering av policy identisk med några 

––––––––– 
90 Jag väljer att tala om skolors reformberedskap snarare än aktörsberedskap som Berg (1999) använ-

der för att poängtera att beredskapen inte är avhängig enbart aktörers förändringsbenägenhet, utan 
skolförhållanden i en vidare bemärkelse.  

91 Se t.ex. Woods et al (1997) för användandet av den förstnämnda. 
92 Begreppet används inom såväl socio-kulturell teoribildning (centralt begrepp hos t.ex. Vygotskij) 

för individers tillägnande av olika kulturella redskap och även hermeneutiken som tillägnandet av 
texter. Centrala förgrundsgestalter för den moderna hermeneutiken, Paul Ricouer och Charles Tay-
lor, använder begreppet som betecknande den kreativa omtolkningen och införlivandet av diskur-
ser.
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’ursprungliga’ intentioner eller idéer, utan en kreativ översättning och omtolk-
ningsprocess till rådande kontextuella och situationella villkor. Överför vi be-
greppet till skolaktörers sätt att möta förändringar i samhället (styrningsdiskur-
ser) så för vi samtidigt in en aktivt tolkande och prövande process av tillägnande 
som varken är avslutad eller alltid helt explicit (se t.ex. Jeffrey & Woods, 2003; 
Säljö, 2000). 

I denna approprieringsprocess tolkas, förhandlas och införlivas vissa element till 
skolans förhållanden i en institutionaliseringsprocess. Denna diskursiva appro-
priering sker utifrån de sociala, kulturella och politiska villkor skolan verkar i, 
som fallstudierna kunnat visa. Omstruktureringens reformer inefattar en diskur-
siv dynamik med utrymme för olika approprieringar. ’Omstruktureringens kors-
tryck’ kan på detta sätt förstås som de ’svar’ som utvecklas mellan ett accentue-
rat yttre tryck på skolan och det inre arbetet med appropriering. De olika fallstu-
dierna har visat att denna appropriering av reformdiskurser ser olika ut och fyra 
olika aspekter framträder som centrala för att förstå genomförandeprocesserna: 
(i) reformberedskap (beredskap till förändring och uppslutning bland berörda till 
de aktuella reformintentionerna), (ii) dominerande skolkultur (det finns klara 
samband mellan en viss reformberedskap och en viss dominerande skolkultur), 
(iii) typ av beslutsprocess på skolan i vilken reformen i huvudsak ’medieras’, 
samt den (iv) typ av reformmobilisering som kännetecknar genomförandet över 
en längre tid. Nedanstående tabell sammanfattar hur de fyra fallstudierna skiljer 
sig åt avseende dessa fyra olika aspekter. 

Reformberedskap Skolkulturella 
drag

Beslutsprocesser Reform-
mobilisering

Bruksortsskolan Stor
Stark uppslutning

Stabil,
kollektivistisk  
yrkeskultur 

Informellt 
beslutsfattande

Konsensus
bevarande 

Förortsskolan Mindre
Svag uppslutning

Instabil alli-
anskultur

Informellt  
beslutsfattande

Mikropolitisk
kamp

Nybyggarskolan Stor
Stark uppslutning

Stabil
allianskultur 

Formaliserat 
beslutsfattande

Skiktning

Parkskolan Mindre
Svag uppslutning

Stabil,
individualistisk
yrkeskultur 

Formaliserat 
beslutsfattande

Motstånd ge-
nom
undandragelse

Schema 3. Aspekter av olika skolors appropriering av reformpolicy.  
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Den ’approprieringens politik’ som utvecklas i reformgenomförandet på de olika 
fallskolorna torde ha en viktig konstituent i dessa olika aspekter av de lokala 
villkoren. Den dominerande typen av reformmobilisering på Bruksortsskolan kan 
i huvudsak förstås i termer av ett konsensusbevarande. Trots att reformen hade 
stark uppslutning bland skolledare och lärare kom aldrig genomförandet att bli 
gränsöverskridande, för att använda Bergs terminologi (Berg, 2003). Tidsförhål-
landena på skolan kan förstås djupt inbäddade i skolkultur och det omgivande 
samhällets socio-kulturella historik. På Bruksortsskolan fanns inte heller väl av-
gränsade forum (främre regioner) för tolkning, omtolkning och diskussioner (ap-
propriering) av reformintentioner. Reformens innebörder blev inte artikulerade i 
skolans förändringsarbete, vilket gjorde att förändringskrafter ej mobiliserades. 
Denna typ av appropriering torde också vara vanlig på f-6-skolor med relativt 
hög grad av intern samordning och integrering. 

Som fallstudien av Förortsskolan visat kan det uppstå en kamp inom skolan mel-
lan olika intressen, där inte minst tid kan vara ett ämne för olika meningar och 
synsätt. På skolan fanns få främre regioner med formaliserat beslutsfattande 
kring reformgenomförandet. Den typ av reformmobilisering som kom att utveck-
las på skolan kan beskrivas som en form av mikropolitisk kamp. Här kom det att 
formeras olika intresseallianser kring kontrollen över tiden. Detta ska emellertid 
inte förstås, och det är viktigt att påpeka, i någon negativ mening som bristande 
förmågor hos ensklida till samförstånd och samarbete, utan kan tvärtom ses som 
en oundviklig del av en så komplex instititution som skolan93. En sådan kamp 
kan tvärtom uppfattas som ett nödvändigt incitament för en verklig förändring 
(Hargreaves, 1999: Sarason, 1991). Mikropolitisk kamp accentueras i alla sen-
moderna organisationer och det framstår som mer fruktbart att fråga sig hur de 
hanteras och huruvida de blir permanenta (Hargreaves, 1999)94.

Nybyggarskolans reformprocess kan förstås i termer av skiktning, där en grupp 
lärare (reformentusiastisk ’förtrupp’) allokerar tolkningsutrymmet och genomför 
förändringar. Förändringsarbetet sker i formaliserade forum (främre regioner) 
med tydliga subkulturella grupperingar (i huvudsak grundade i lärares ämnestill-
hörigheter) kring olika tolkningar av reformintentioner. Fallstudien tydliggör 
svårigheterna med att etablera breda forum för reformgenomförandet där det på-
går en gemensam appropriering och översättning av policytexternas intentioner 
till de lokala villkoren. Det är ett relativt begränsat reellt handingsutrymme som 
ges och det är också inte någon genomgripande förändring i skolans organisering 
av undervisning som möjliggörs med en skiktning. Tvärtom kan en sådan också 
få en organisatorisk skiktning i form av mer traditionella och mer progressiva ar-
betsformer som pågår parallellt. 

––––––––– 
93 Hargreaves (1999) menar att det är ett mycket påtagligt karaktäristiskt drag i ’högstadieskolor’ att 

det utvecklas mikropolitiska allianser mellan olika intressen/grupper.  
94 Samtidigt som mindre etablerade och stabiliserade skolkoder torde utgöra ett incitament för tydli-

gare och mer påtaglig mikropolitik i samband med skolförändringar. 
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Reformgenomförandet på Parkskolan kan beskrivas som ett motstånd genom un-
dandragelse, där en skeptisk inställning till reformintentioner och reformproce-
dur varit dominerande. På Parkskolan fanns etablerade forum (främre regioner) 
för beslutsfattande kring reformgenomförandet. Skolans starkt etablerade tids-
stukturer och tidskonventioner kom emellertid inte att omprövas och bli föremål 
för diskussioner. Skolkulturen på Parkskolan kan beskrivas som stabil och re-
formgenomförandet torde inte ha inneburit någon ’omkulturalisering’ av domi-
nerande synsätt, värderingar kring skolans undervisning. Detta kan förstås som 
ett passivt motstånd där intressen som både rör ett värnande av professionell au-
tonomi och ett försvar av status-quo förhållanden mellan olika lärargrupper do-
minerat.

Sammanfattningsvis visar de jämförande analyserna av fallstudierna på svårighe-
terna med att få till stånd reformprocesser som involverar olika kategorier av lä-
rare och andra reformaktörer. Flera incitament för att genomförandet ska bli me-
ningsfullt, djupgående och bestående har kunnat identifieras: först och främst tid 
för gemensam initiering av förändringar; främre regioner för tolkningar och ap-
proprieringar av reformintentioner till egna villkor; reformimplementering som 
integreras i den lokala läroplansutvecklingen och enskildas lärares undervisning 
och professionella kunskapsutveckling; bred och djupgående samverkan mellan 
skolledning, lärare och lokala aktörer som föräldrar och kommunpolitiker. Vill-
koren för dessa incitament ser högst olika ut mellan olika skolor och vi ska nu gå 
över till att studera hur de verksamma reformprocesserna kan förstås i relation 
till den vidare omstruktureringen av skolsystemet.  
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DEL V 

SKOLREFORMERNAS
DILEMMAN:

ANALYSER OCH SLUTSATSER 

“Policies, as we´ve seen, are useful, but blunt instruments.  
Under the best of circumstances, they can influence  

the allocation of resourses, the strucutre of schooling, and the  
content of practice; but those changes take time  

and often have unexpected effects”  
(Elmore & McLaughlin, 1988, p. 60) 
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5.1 Reformer i ett förändrat skollandskap 

”Policy reforms are generated on ‘electoral time’  
but they are implemented on ‘administrative time’  

and ‘practice time’”  
  (Elmore & McLaughlin, 1988, p. 36) 

Skolan och omstruktureringens reformer
Den svenska obligatoriska skolan befinner sig i en brytningstid. Skollandskapet 
håller på att omstruktureras. I fokus för detta kapitel står de didaktiska konse-
kvenserna för skolans undervisning av de analyserade reformprocesserna givet 
det yttre omstruktureringstrycket (som analyserats i del 3) och skolors interna 
dynamik (som analyserats i fallstudierna, del 4). Jag har genomgående i denna 
studie försökt argumentera för det nödvändiga i att hålla samman dessa båda si-
dor av saken i studiet av skolreformer och deras genomförande. Fallstudierna har 
också kunnat visa att reformpolicy tolkas, förhandlas och genomförs på olika 
sätt, där skolans lokala sociala och kulturella förhållanden spelar en viktig roll. I 
detta avlutande kapitel kommer jag först att placera in ’kampen om skolans tid’ i 
den pågående omstruktureringens kontext (vilka är argumenten för olika tidstill-
delningar som framträder med pågående reformer?). Därefter avser jag relatera 
dessa till dominerande reformdiskurser och särskilt den diskursordning som an-
ger vilka reformargument som väger tyngst och vinner legitimitet i reformge-
nomförandet. Utifrån denna diskursordning kommer jag sedan att dra fyra slut-
satser kring denna studies problemställningar. Avlsutningsvis kommer jag i kap 
5.2 att lyfta fram konsekvenser för didaktisk/läroplansteoretisk teorbildning och 
lägga fram några förslag till den fortsatta forskningen. 

Ett övergripande syfte med föreliggande avhandling har varit att bidra med ett 
perspektiv av pågående omstrukturering som tar fart med 1990-talets genomgri-
pande reformer för den obligatoriska skolan. Detta är en komplex fråga som är 
svår att klarlägga i entydiga resultattermer95. I kapitel 2.4 har jag emellertid ar-
gumenterat för att diskursanalyser kan användas för att öppna eller ’packa upp’ 
dominerande styrningsdiskurser och artikulera de olika konkurrerande imperativ 
som kännetecknar skolans förändring och jag kommer i detta kapitel att arbeta 
inom ett sådant dynamiskt metodologiskt ramverk96. Jag har vidare argumenterat 
för att förändringarna kan studeras genom ett ’tidsprisma’. En central aspekt av 

––––––––– 
95 Här finns också som påpekades inledningsvis ännu relativt lite läroplansteoretisk forskning kring 

omstruktureringsreformernas genomförandeprocesser och konsekvenser. 
96 Den internationella omstruktureringen kan i hög grad förstås som ett ’reformpaket’ enligt Ball 

(1994) som innefattar en ny form av styrning och kontroll genom utvärderingar, nya pedagogiska 
identiteter och förändrade arbetsformer och vinner spridning genom olika ’migrerande diskurser’. 
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genomförandet av läroplansreformer och förändringar i skolans undervisning är 
styrningen, organiseringen och fördelningen av tiden i skolan. Förändringarna 
karaktäriseras emellertid inte av en enkel lineär utveckling som kan ställas upp i 
en entydig ’från-till–matris’. Det finns skäl att snarare förstå dem i termer av ac-
centuerade spänningsförhållanden och dilemman. En slutsats av denna studie är - 
som också fallstudierna kunnat visa - att pågående reformer kännetecknas av oli-
ka ’konkurrerande imperativ’. Skolorna står i ett spänningsfält mellan t.ex. ökad 
yttre kontroll och professionell autonomi, mellan att å ena sidan prestera resultat 
efter standardiserade bedömningsindikatorer och å andra sidan arbeta efter lokalt 
kollegialt beslutsfattande kring undervisningens organisering. Ambitionen i detta 
arbete har varit att försöka belysa dessa spänningsfält – och på så sätt tränga 
bakom ’den officiella reformscenen’.  

Det talas mycket och intensivt om att skolan måste förändras och anpassas till 
’ett nytt samhälle’. Diskursformeringen kring den pågående omstruktureringen 
av skolsystemet har en stor genomslagskraft då den förenar olika diskurser: ef-
fektivitet och kvalitetsutveckling, ökad professionalism, ekonomisk kostnadsef-
fektivitet, lokalt beslutsfattande, brukarinflytande och valfrihet etc. och koppla 
detta till narrativer om ’det framväxande informations- och kunskapssamhället’. 
Den kan således bygga på en allmän kritik av den tidigare centraliserade byråkra-
tin. Denna kritik kommer såväl från den politiska vänstern som menar att 
masskolan reproducerar ojämlikheter och inte svarar mot lokala behov och förut-
sättningar som från den politiska högern som kritiserat uniformiteten i skolvä-
sendet, vilket antas format beroenderelationer till staten och producerat inadekvat 
arbetskraft (Robertson, 1997). Omstruktureringen är emellertid inte enbart ”what 
the state does” (Carlgren & Klette, 2000) utan måste förstås formeras i ett spän-
ningsfält av olika ekonomiska, politiska och kulturella krafter. Carlgren & Klette 
(a a) påpekar att omstruktureringen på detta sätt rymmer flera motstridiga diskur-
ser:

”Restructuring is dealt with within different discourses. One discourse fo-
cuses on school efficiency and excellence through the introduction of 
competitive mechanisms and standards. Another is about professionaliza-
tion and empowerment of teachers. Yet another is about economization of 
the educational sector and increasing external influence on education. In 
part these discourses are contradictory” (Carlgren & Klette, 2000, p. 16) 

Reformtrycket har varit mycket stort på den svenska obligatoriska skolan och 
omstruktureringens korstryck är påtagligt erfaren bland skolaktörerna i fallstudi-
erna. Här har emellertid olika sätt att hantera förändringstrycket utvecklats. De 
empiriska analyserna av skolornas reformarbete pekar ut fyra olika approprie-
ringar av det studerade lokala reformgenomförandet: konsensusbevarande, pas-
sivt motstånd, mikropolitisk kamp och skiktning. Reformgenomförandet känne-
tecknas av en variabilitet snarare än en uniformitet (Elmore & McLaughlin, 
1988). Dels kunde del 3 visa på att skolans undervisning är situtionaliserad i hi-
storiska kulturellt etablerade mönster, vilka förändras långsamt (skolans socio-
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kulturella tidsdimension) och dels är skolan inskriven i omstruktureringens dis-
kurser. Grundskolereformerna innefattade en ’stabiliserad tidspolitik’ (den na-
tionella timplanen är ett exempel på detta) mellan stat och skola, mellan olika 
ämnen och lärarkategorier hur tiden skulle fördelas och organiseras i skolan. 
Denna tidspolitik var i hög grad del av en statscentrerad reformdiskurs och upp-
rätthölls av ett byråkratiskt regelverk. Pågående omstrukturering utmärks av att 
en central, byråkratisk tidsstyrning och tidsfördelning ersätts med lokala ’för-
handlingar’ mellan olika aktörer och intressen97. Skolans tidspolitik har ’destabi-
liserats’. Detta kan förstås som ett påtagligt steg mot ökad professionalisering, 
men det finns samtidigt en rad olika intressen som spelar en direkt och indirekt 
roll i förhandlingarna om tiden i skolan. I en vidare analys blir de intressanta frå-
gorna på vilka sätt reformprocesserna kommer till uttryck som del av den pågå-
ende omstruktureringen. Vilka olika reformdiskurser artikuleras i förändrings-
processerna? Hur formeras dessa? Vilka är de dominerande argumenten i re-
formgenomförandet och på vilka premisser vilar de? Jag vill nu studera denna 
diskursformering och implikationer av denna nya tidspolitik närmare. 

Kampen om skolans tid – typer av reformdiskurser 
Ett sätt att förstå ’kampen om tid’ är som jag genomgående försökt visa i denna 
studie att vända intresset mot de diskurser som är verksamma. Diskurser är inte 
enbart idéer, utan förser oss samtidigt med premisser för hur olika kategorier ska 
definieras och ställas i relation till andra kategorier vi använder för att tala om 
och se på skola och undervisning. Skolan och dess aktörer har alltid att verka på 
en diskursiv arena och har att förhålla sig dessa olika diskurser för att vinna all-
män support och legitimitet. Det analytiskt intressanta blir mot bakgrund av den-
na studies problemställningar inte hur mycket tid som kvantitativt fördelas mel-
lan olika ämnen eller mellan undervisningstid och undervisningsfri tid, utan vil-
ken slags tid som ges, hur fördelning, legitimering och kontroll av denna tid går 
till (se kap. 2.3). Olika diskurser bär olika tidskonceptioner.

Joyner (1998) skiljer på fyra olika sätt se på förändring i skolan och vilka är sär-
skilt framträdande i den pågående omstruktureringen: en tekniskt-rationell, en 
normativt/undervisande, en mikropolitisk och en moralisk typ. Föreliggande stu-
die har kunnat bekräfta Joyners forskningsresultat (a a) och jag kommer vidare 
att använda dessa distinktioner för att fästa fokus på olika typer av reformdiskur-
ser som de representerar. De olika reformdiskurser som formeras på de olika 
fallskolorna kan inte hänföras till en av dessa olika diskurstyper, utan är sam-
mansatta av dess olika element. Däremot kan de ges mer eller mindre utrymme98.
––––––––– 
97 En rad ’nya’ policyaktörer har också intagit positioner på en alltmer internationell utbildningsarena 

som EU, OECD, Världsbanken och WTO. De blir också alltmer inflytelserika som policynätverk i 
en framväxande ’kunskapsekonomi’ (Karlsén, 2002). 

98 Fairclough påpekar att “discourse draws upon discourse types rather than implementing them and 
the suggestion there that discourses typically draw upon a combination of types” (Fairclough, 
1989/2001, p. 32). Ball (1990) påpekar också att utfallet av reformer bör förstås som: “complex and 
heterogenous configuration of elements (including ideologies that are residual or emergent as well 
as currently dominant) (a a, p. 3). 
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Det är vidare en rad olika diskursiva praktiker som upprätthåller dessa diskurser, 
som policytexter, pedagogisk forskning, litteratur för kompetensutveckling, gui-
der för kvalitetssäkring i utbildning/skola, riktlinjer och vägledningar från stat 
och kommun, konferenser och tidskrifter etc. Popkewitz (2000b) menar att det 
kan förstås som en internationell cirkulation av idéer om ”appropriate pratices 
and interpretations of school change” (a a, p. 186). De olika diskurstyper som 
identifierats i denna studie kan karaktäriseras som följer: 

En tekniskt–rationell reformdiskurs vars premisser är att de deltagande är ra-
tionella och följer sitt förnuft när färdiga förslag presenteras. Fokus ligger på 
organisatoriska lösningar och metoder. 

    

Reformer blir i denna typ av diskurs en neutral, teknisk process. Skolans tid kan 
förstås ur ett administrativt–organisatoriskt perspektiv som en resurs som det 
gäller att utnyttja på mest effektiva och målrationella sätt. Ett tongivande argu-
ment för en förändrad tidstilldelning i pågående reformer rör en mer effektiv 
målrealisering än den tidigare centrala standardiserade byråkratins. Tidskoncep-
tionen i denna reformdiskurs blir en resurs att effektivt utnyttja. Skolledare och 
lärare förväntas som tjänstemän svara för en effektiv måluppfyllelse av skolans 
utbildningsuppdrag. Gentemot sin huvudman har skolans aktörer en i huvudsak 
instrumentell relation. Med decentraliseringen har ett huvudsyfte varit att öka or-
ganisationens genomskinlighet där fördelningen av resurser (såsom tid) kan tyd-
liggöras och bedömas genom extern granskning som effektivt utnyttjad. Ett mål- 
och resultatstyrt system arbetar efter en handlingsrationalitet som är teknisk-
rationell. Utifrån yttre kriterier förväntas skolans aktörer genom dokumentation 
och lokal redovisningsskylighet åstadkomma ökad måluppfyllelse, som Rose 
pekat på: ”No longer would bureaucracy authorize itself through ethical claims: 
it would focus on the delivery of services, and be judged according to its capac-
ity to produce results” (Rose, 1999, p. 151). Här har en rad olika kvalitetssäk-
ringsinstrument introducerats på skolområdet och en rad ’experter’ har etablerat 
sig på skolans decentralieringsarena kring utvecklandet av instrument för effek-
tiv måluppfyllelse. Skolans aktörer blir positionerade inom denna typ av diskurs 
som effektiva ’målgörare’ och ’tillämpare’.  

Normativt/undervisande reformdiskurs vars premisser är att påverkan av vär-
den och normer är avgörande för hur aktörerna ställer sig till förändring. Fo-
kus ligger här på gruppnormer, kulturell anpassning och harmonisering. 

    
Reformer kan också införlivas i en normativt undervisande diskurstyp. Reformer 
blir i denna diskurs en lokal, kulturell process. Tolknings- och genomförande-
mandat överlåts nedåt i styrningskedjan, där lärare förväntas finna lokala lös-
ningar i samverkan med närsamhälle99. De centrala direktiven (från stat och 
kommun) kan beskrivas som vaga och öppna. Skolans aktörer tillskrivs en sub-

––––––––– 
99 Jämför inslagen av lokalism i de pågående reformerna (se kap. 3.5) 
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jektspositionering som problemlösare och reflekterande praktiker. Popkewitz & 
Lindblad skriver: ”The professional teacher is ’self-governing’ and has greater 
responsibility in implementing curriculum decisions for children’s learning….the 
reformed teachers role is to coach and facilitate” (2004, p. 238). Skolans aktörer 
förväntas förändra skolan inifrån och överskrida gränser inom vilka de själva 
verkar. Det är således en relationell, snarare än en rationell form av kontroll. En 
intention med decentraliseringen är att ge brukare och professionella ett ökat an-
svar; att flytta mandat från centrum till periferi100. Här har en typ av reformdis-
kurs som lokal ’bottom-up’ förändring blivit framträdande. Lokala nätverk och 
samverkan mellan olika aktörer ska modernisera den tidigare standardiserade by-
råkratin. Denna typ av reformdiskurs bildar fond mot det allt starkare yttre för-
ändringstrycket på skolor. De rådande tidsramarna utmanas inte i denna typ av 
reformdiskurs utan blir här närmast en trygghet att hålla fast vid. Tiden blir pri-
märt inte en resurs att effektivt utnyttja, utan snarare en ordningsskapande kon-
vention. De institutionaliserade tidsstrukturerna utmanas sällan utan legitimiteten 
för olika förändringsstrategier är att påverka normer och värden ”att så frön för 
förändring”.

Mikropolitisk reformdiskurs vars premisser är att maktutövning och ett be-
skärande av andras handlingsutrymme är nödvändigt för förändringar. Fokus 
ligger här på ”strategisk positionering”.  

      
Reformer kan också ses en som strategisk process. Decentralisering, ökad valfri-
het och brukarinflytande är reformer som syftat till en ’avbyråkratisering’ och 
marknadsanpassning. De har öppnat upp för en rad olika aktörers inflytanden 
som ibland har divergerande intressen. I denna typ av reformdiskurs positioneras 
reformaktörerna på en arena med olika och motstridiga intressen. Skolans aktörer 
positioneras som strateger på en alltmer konkurrensutsatt ’utbildningsmarknad’. I 
tider av ekonomiska nedskärningar och allt fler krav på skolor tvingas skolans 
aktörer bli strateger som slår vakt om sina intressen; sin skola; sitt ämne; sina 
lektioner; sin tid och sin tjänst. Skolledare kan uppleva att av yttre krav bli diri-
gerande snarare än kollegiala, väga in ekonomiska faktorer framför pedagogiska 
etc. Olika lärargrupper kan uppleva sig trängda och tvungna att slå vakt om tid 
till sitt ämne. Tid är en primär resurs i skolan och med minskad central statlig 
tidsreglering uppstår också en kamp om tiden, vilket inte bara innefattar tiden 
som resurs, utan även olika pedagogiska synsätt, olika lokala traditioner och yr-
keskulturer (Lundahl, Nyroos & Rönnberg, 2004). Pågående reformer kan också 
sägas förstärkt mikropolitiska strategier där skolor i hög grad förväntas profilera 
sig och positionera sig på en framväxande ’utbildningsmarknad’. Tiden blir i en 
sådan reformdiskurs en resurs att beslagta för att åstadkomma attraktiva utbild-
ningsalternativ för föräldrar och elever. Argumenten för att söka en skola kan 

––––––––– 
100 Carlgren (2000) beskriver detta som en form av ’chockprofessionalisering’ där lärare på mycket 

kort tid getts ansvar, utan att de nödvändigtvis fått de redskap och reella möjligheter att genomföra 
mer djupgående förändringar i skolan.  
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vara att de fördelar en viss tid till vissa profilerade områden eller ämnen101. Här 
blir de aktualiserade relationerna olika intresseallianser mellan olika aktörer i och 
utanför skolan.  

Moralisk reformdiskurs vars premisser är att förändring grundar sig i om den 
kan rättfärdigas i termer av rättvis, jämlik och gynnar det gemensamma bästa. 
Fokus ligger här på långsiktiga gemensamma mål.  

I denna typ av diskurs ses reformer som värdedrivna processer102. Frågor kring 
social inkludering och jämlikhet står högt på agendan. Historiskt har denna typ 
av reformdiskurs varit mycket framträdande i de svenska efterkrigsreformerna, 
t.ex. grundskolereformerna. Här har långsiktiga samhälleliga mål med skolan va-
rit prioriterade. I 1990-talets decentraliseringsreformer har denna diskurstyp ak-
tiverats som motiverande kraft för att skapa bättre möjligheter för lokal anpassad 
resursfördelning för att förverkliga värden som jämlikhet, likvärdighet och jäm-
ställdhet. Skolans aktörer positioneras i denna typ av reformdiskurs som mora-
liska agenter som arbetar för att realisera gemensamma värden. Tiden blir här en 
resurs att gemensamt organisera i överläggningar med berörda. Den friare tids-
användningen legitimeras genom möjligheterna att utifrån etiskt/moraliskt om-
döme fatta beslut om de mer långsiktiga förutsättningarna för en mer likvärdig 
och jämlik skola för alla elever. Decentraliseringen motiveras med att skapa bätt-
re förutsättningar för en etisk professionalism med autonomt beslutsfattande 
kring undervisningens organisering.  

* * * * 

De ovan redovisade typerna av reformdiskurser ska inte förstås som varandra 
uteslutande. Snarare är de dominerande styrningsdiskurserna för skolan samman-
satta av dess olika element. De kan emellertid ändå i ett analytiskt syfte förstås 
som olika ’system för legitimering av förändringar och reformer’. För att förstå 
relationen mellan dessa olika typer av reformdiskurser blir den kritiska diskurs-
analysens begrepp ’diskursordning’ viktigt103. De pågående reformprocesserna 
kan förstås verksamma inom lokala diskursordningar (Fairclough, 1992). En dis-
kursordning kan enligt Fairclough förstås som de diskurser som är mobiliserade 
inom en institution och som utgör en ’tillfälligt stabiliserad’ ordning mellan olika 
diskurser eller diskurstyper för hur olika texter (i dess vidare mening) förstås, ar-
tikuleras och införlivas i detta fallet skolans institutionella ordning och liv (se 
kap 2.4). Hur dessa diskursordningar formeras måste emellertid förstås utifrån de 
ekonomiska, sociala, kulturella och politiska kraftfält skolorna är inskrivna i104 .

––––––––– 
101 Här finns också flera paralleller mellan skolors sätt att förhålla sig till omvärlden och till vad som 

blivit post-fordsimens ledord, ’flexibel specialisering’. 
102 Vad Carnoy benämner som “equity-driven reforms” (1999). 
103 Fairclough (1992), se även Croona (2003). 
104 Se t.ex. också Foucaults position i denna fråga: ”Any system of education is a political way of 

maintaining or modify the appropriation of discourses, along with the knowledge and powers which 
they carry” (Foucault, 1982, p. 46). 



265 

Diskursordningen mellan dessa typer av diskurser är komplex och över tid för-
änderlig. Förändringar i det senmoderna kan beskrivas som en fragmentering av 
diskursiva normer och konventioner (Fairclough, 1992). Policyformeringen i den 
pågående omstruktureringen av skolan präglas av en påtaglig ’diskursiv dyna-
mik’. Lokala institutionaliserade diskursordningar bryts ned och skapar (i) en va-
riation av diskurser (ii) mindre förutsägbarhet för deltagare i de diskursiva hän-
delserna (iii) större ’genomträngning’ av olika diskurstyper initierade externt105.
Popkewitz menar vidare att det är viktigt att uppmärksamma hybridiseringen av 
olika diskurser. Denna, menar han: “makes it possible to think of educational re-
forms as plural assumptions, orientations and procedures in which the practices 
of reforms are effected” (2000a, p. 6). Diskursordningen mellan de olika typerna 
av reformdiskurser tydliggör svårlösliga motstridigheter och dilemman för sko-
lans aktörer att hantera. Reformaktörerna (här skolledare, lärare, elever och för-
äldrar) är positionerade och relaterade på motstridiga sätt i dessa diskurser (som 
strateger, problemlösare, tillämpare, moraliska agenter)106. Jag kommer nu att 
lyfta fram implikationer av dessa konkurrerande imperativer för skolans aktörer.  

Sammanfattande konklusioner 
I det följande kommer fokus att riktas mot formeringen av dessa typer av re-
formdiskurser i den pågående omstruktureringen. Avsikten är inte att argumente-
ra för en viss ordning (t.ex. en moralisk som överordnad) utan att vända upp-
märksamheten mot förskjutningar i reformdiskurser för att på så sätt kunna ana-
lysera konsekvenser för skolans aktörer. Fyra slutsatser kring denna studies pro-
blemställningar kommer att dras. 

För det första har en tekniskt-rationell diskurstyp (vilken kan förstås som i hu-
vudsak externt initierad) visat sig fått större genomslag än moraliska eller nor-
mativ/undervisande med pågående reformer. Detta ska emellertid inte tillskrivas 
skolans aktörer, utan måste förstås utifrån den socio-politiska kontext (den pågå-
ende omstruktureringen) som redovisades i del 3. Det svenska skolsystemet har 
de senaste decennierna skrivits in i ett kraftfält mellan stat, marknad och det civi-
la samhället (Daun, 2002). Utbildningsreformer har initierats inte minst för att 
stärka ekonomisk tillväxt och internationell konkurrensförmåga. En förstärkt till-
tro till utvärderingar och kvalitetssäkringsinstrument kopplade till marknadseko-
––––––––– 
105 Fallstudierna har exemplifierat hur vardagsspråk, akademiska termer, konsumtionsvokabulär och 

politisk retorik införlivats i skolans reformdiskurser. Dessa kan på detta sätt vara i mer eller mindre 
utsträckning ’internt’ och ’externt’ initierade. Bahktin (1986) skiljer mellan ’authorative’ och ’ in-
ternally persuasive’ discourse: ”Internally persuasive discourse as opposed to one that is externally 
authorative as it is affirmed through assimilation, tightly interwoven with ‘one’s own word’. In the 
everyday round of our consciousness, the internally persuasive word is half ours, half some else’s´” 
(1986, p. 395). 

106 Fairclough & Chouliaraki (1999) menar att det senmoderna komplexa samhället, vilket i allt större 
grad är diskursivt och textuellt medierat, kommer att skapa hybriditeter av diskurser. Den interdis-
kursiva analysen av diskursordningar syftar till att klargöra dessa förhållanden för att på så sätt 
möjliggöra överskridanden. 
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nomins styrningstekniker har åstadkommit ”en andra våg av den radikala ratio-
nalismen” (Öquist & Lundahl, 2002). New Public Management har blivit en 
samlingsbeteckning för en styrningslogik som baseras på (Lindberg, 2004): 

- Effektivitet som ett överordnat värde 
- Empiriska beskrivningar har företräde framför teori 
- Rationalism ifråga om styrbarhet  
- Pedagogisk kunskap värderas efter dess tillämpbarhet 
- Kunskapen dekontextualiserad ur dess sociala/kulturella/politiska kontext 
- Anspråk på värdeneutralitet 

New Public Management bygger på en lineär och enkelriktad mållogik. Den har 
formerats i en teknisk-rationell diskurs som fokuserar planer och mål snarare än 
etiska och moraliska frågor som påkallar ett utvecklat omdöme. Den fokuserar 
vidare handling och resultat snarare än reflektion och tolkning (Clark & New-
man, 1997). I skolans värld har inte minst införandet av prestationssystem med 
utfallsbaserad bedömning förstärkt en sådan styrningslogik. Det har skapat ett 
alltmer intensifierat ’policytryck’ där skolans aktörer har att förhålla sig till yttre 
resultatbedömningar i allt högre utsträckning, som Popkewitz & Lindblad note-
rar: ”As brought into social institutions, the system of auditing tells indiviuals 
how to engage in their own conduct as something that is testable, monitorable 
and calcuable” (Popkewitz & Lindblad, 2000, p. 24). Skolans aktörer har på det-
ta sätt blivit positionerade som tillämpare av mål satta av andra. 

På kommunal nivå har olika ’beställar-utförar-modeller’ bildat underlag för den 
lokala utbildningsorganisationen och framväxten av nya nämnd- och förvalt-
ningsorganisationer. En tekniskt-rationell reformdiskurs med fokus på kortsikti-
ga resultat har blivit dominerande i en utbildningspolitik som alltmer kommit att 
formeras under ekonomiska imperativ på effektivitet. Det råder här andra tidsho-
risonter (som i regel följer valperioderna) för reformer och genomförande. Dessa 
’krockar’ i flera avseenden med skolans ’levda tider’ som rör sig efter andra tids-
cykler när det gäller förändringar i institutionella strukturer och kulturer107.

Med införandet av prestationssystem och dess standardisering och resultatjämfö-
relser blir effektivitet ett överordnat värde och förändring blir, som Elmore 
(1990) har klargjort, en relativt entydig manipulation av yttre variabler. Tidsan-
vändning och sekventiering av undervisningen antas kunna rationaliseras och 
därmed skapa bättre betingelser för lärande och resultatuppfyllelse. Hargreaves 
(1999) menar, vilket också denna studies resultat kan bekräfta, att allt starkare 
effektivitetskrav och yttre kontroll över skolan medfört en rationalisering av lä-
rarnas tid: “Kraven på produktivitet, resultatansvar och kontroll gör att administ-
rationen tenderar att öka kontrollen över lärarnas arbetstid, att reglera och ratio-

––––––––– 
107 Det finns skäl att tala om reformers ‘kulturella eftersläpning’ (cultural lag). Policyaktörer har i re-

gel andra tidshorisonter för genomförandet av reformer än skolans aktörer (Sundberg, 2003, Elmore 
& McLaughlin, 1988).  
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nalisera den: tiden bryts ned i små, åtskilda komponenter, var och en med klart 
uppställda mål” (Hargreaves, 1999, s. 128). 

Ett sådant effektivitetstryck är påtagligt erfaren av skolans aktörer, inte minst 
bland rektorer. Som fallstudierna visat skrivs skolledare in i motstridiga diskur-
ser, att både vara pedagogiska ledare, förutseende strateger och effektiva chefer. 
Det allt starkare ekonomiska imperativet gör det allt svårare att driva ett reform-
genomförande väglett av långsiktiga moraliska värden. Tiden blir med detta yttre 
effektivitetstryck framför allt en resurs att beslagta/effektivt utnyttja. Som fall-
studierna visat handlar det bland annat om att (i) att göra mer för mindre – bli ef-
fektiv, (ii) att vara flexibel och innovativ inom reglerade prestationssystem, (iii) 
att vara lokalt responsiv och samtidigt svara mot snabbt föränderliga och ibland 
motsägelsefulla policyagendor från externa intressenter.  

Omstruktureringens korstryck har också skapat en intensifiering av lärares arbe-
te, vilket också framkommit i samtliga fallstudier (även om denna både värderas 
negativt och positivt av skolans aktörer). Det finns flera forskare som pekar på 
att en sådan intensifiering lett till en ökad instrumentalism och separering mellan 
förståelsen av skolans komplexa uppdrag och utförandet av dessa (Apple, 1999; 
Hargreaves, 1999; Gitlin, 2001). I en intensifierad och komplex arbetssituation 
tenderar tekniskt-rationella diskurser tränga undan moraliska och historiska pe-
dagogiska diskurser. Tidsbristen ’tvingar fram’ tekniska lösningar vilket svår-
liggör ett tolkningsarbete där skolans aktörer undersöker de mer komplexa etiskt-
moraliska frågor som de pågående reformerna aktualiserar. I en skola med över-
fylld agenda tenderar svårare långsiktiga frågor där det finns olika synsätt invol-
verade att skjutas undan till förmån för en ny organisationsplan, omorganisering 
av arbetslagen eller förändringar i veckoschemat.  

Policyövertrycket tenderar på detta sätt att resultera i en ’presentism’ och en 
försnävning av skolans tidshorisonter i beslutsfattandet kring skolans undervis-
ning108. Kooiman (2000) skiljer här mellan ’first-order’ och ’second-order’ go-
vernance (se även Daun, 2001). Den första ordningens styrning och beslutsfat-
tande rör de omedelbara situationer som uppstår och kräver ett ingripande. Den 
andra ordningens styrning försöker påverka de villkor under vilka de omedelbara 
problemen uppstår. När det gäller omstruktureringens decentraliseringsreformer 
indikerar fallstudierna förändrade strukturella förhållanden mellan första och 
andra ordningens beslutsfattande i skolan109. Skolans aktörer har fått ett ökat be-
slutsfattande av första ordningen, men allt mindre kontroll över och inflytande 
över de villkor som strukturerar utrymmet för det omedelbara besluten som mås-
te tas kring undervisningens upplägg och organisering.  

––––––––– 
108 I flera fallstudier kunde också påvisas att den gemensamma planeringen av undervisningen blivit 

alltmer kortsiktig och svårkoordinerad. 
109 Kooiman (2000) för även in en tredje ordning, metaordningen: vem och hur reglerar förhållandet 

mellan första- och andra ordningens beslutsfattande? 
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Studiet av reformprocessen som ligger till grund för fallstudierna har visat på fle-
ra av de komplexiteter som kännetecknar skolans förändring. Bristen på ’främre 
regioner’, tid och autonomt långsiktigt beslutsfattande i approprieringen av re-
former kan särskilt lyftas fram. Detta är förutsättningar för reformgenomförandet 
som inte erkänns inom tekniskt-rationella reformdiskurser. Just den komplexitet 
som kännetecknar varje förändringsförsök av skolan kan i sig framkalla krav på 
snabba lösningar. De ökade inslagen av management i skolutvecklingslitteratur 
kan förstås spela en symbolisk funktion och ge en tillfälligt lugnande känsla av 
kontroll och ordning (Bowe & Ball et al, 1992).  

För det andra har flexibilitet blivit strukturerande princip i den pågående om-
struktureringen, vilken dock visat sig rymma svårigheter för skolans del. Krav på 
ökad flexibilitet är något som i allt högre grad ställs på skolors sätt arbeta, lärares 
undervisning och elevers lärande. Det rör sig om flexibilitet i arbetet, där t.ex. lä-
rares arbete kommit att omfatta inte bara undervisningen och dess utveckling 
(första ordningens aktiviteter), utan i allt högre grad andra ordningens aktiviteter 
(entreprenöriella aktiviteter som att marknadsföra sin skola etc.). Det ställer ock-
så nya krav på flexibilitet i kompetenser i att kunna hantera föränderliga förut-
sättningar för undervisningen (olika elevgrupper, samverka kring nya innehålls-
områden i undervisningen, olika åtaganden utanför undervisningen etc.). Fallstu-
dierna har emellertid visat på svårigheter att svara upp mot kraven på ökad flexi-
bilitet i ’platta’ decentraliserade beslutsnätverk som kommit att accentueras med 
post-fordismen. Komplexiteten i skolan gör att rutiner och institutionella struktu-
rer hela tiden utvecklas för att upprätthålla en stabiliserad förväntansordning. 
Den friare tidsanvändningen som skrivs fram i decentraliseringspolicy gäller så-
ledes snarare en ökad möjlighet till omedelbara tidsprioriteringar (första ord-
ningens beslutsfattande) än möjligheter att förändra tidsstrukturer och de tids-
konceptioner som rådande tidsorganisering baseras på (andra ordningens besluts-
fattande). En oavsedd konsekvens att vara uppmärksam på gällande de ökade 
kraven på flexibilitet med skiftande roller, dynamisk samverkan och multise-
kventiell organisering av undervisningen är att motivation och engagemang 
splittras, vilket för enskilda kan leda till stress, utbrändhet eller isolering till följd 
av den ökade svårigheten att svara mot olika och diffusa krav och förväntningar.  

Den ’nya flexibiliteten’ i den lokala självstyrningen kan frigöra kreativitet och 
nytänkande, men också leda uppmärksamheten bort ifrån den andra ordningens 
tidspolitik som rör de mer långsiktiga besluten kring hur skolans tid ska organi-
seras (Sennett, 2000). Omstruktureringens reformpolicy har motiverats med lo-
kal flexibilitet och frihet, men friheten framstår många gånger som skenbar. Sko-
lornas organisation har inte blivit mindre strukturerad i takt med att den byråkra-
tiska regelstyrningen monterats ned utan snarare snårigare strukturerad. Decent-
raliseringen har också inneburit en ökad administration på lokal nivå (Westlund, 
2003). Fallstudierna har visat på att konsekvenserna av omstruktureringspolicy 
och dess betoning av lokal flexibilitet riskerar också (särskilt då den sker paral-
lellt med ekonomiska åtstramningar) leda till mikropolitisk kamp om tiden mel-
lan olika aktörer och intressen (lärargrupper, skolledare, fritidspedagoger etc.). I 
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en alltmer turbulent skolmiljö skapas också lätt olika ’bakre regioner’ som fun-
gerar som mentala och emotionella buffertzoner. Det ligger emellertid en fara i 
att dessa kan fungera upprätthållande och förstärkande av ’balkaniserade’ grup-
peringar och kulturer (t.ex. ämnesgrupper eller grupperingar för/emot visa för-
ändringar) som svårliggör ’främre regioner’ för gemensam tolkning och appro-
priering av reformer. Sådana gemensamma främre regioner är helt avgörande 
och fallstudierna visar att de i hög grad saknas i skolorna. Dessa regioner kan sä-
gas spela en viktig roll för professionella överläggningar kring undervisningens 
organisering där inte endast de kortsiktiga kursplanemålens uppnående, utan 
också skolans långsiktiga bildningsmål blir vägledande för det lokala läroplans-
arbetet och reformgenomförandet. 

Skolledare och lärare i fallstudierna har rapporterat ökad tidsintensifiering och 
svårigheter att artikulera och ifrågasätta förändringarna med ständigt nya tids-
krav att förhålla sig till. De yttre kraven på tidseffektivitet beskrivs många gång-
er som diffusa och vaga. Att upprätthålla en professionell autonomi, påminner 
fallstudierna, är något mycket krävande. Subjektspositionering blir snabbt en 
’tillämpare’ av externa krav och direktiv110 och det kostar mycket emotionell 
energi att svara mot nya motstridiga krav. En respons till det ökade externa 
trycket är att lärare avskärmar sig för att värna en professionell autonomi. Här 
kan följden bli olika formeringar av intresseallianser och mikropolitik som fall-
studierna visat. När både skolledares och lärares tid förläggs till ’den andra ord-
ningens aktiviteter’ (möta externa krav på resultat, visa på förändringsbenägen-
het och innovationsanda, profilera sin skola och ’satsa på rätt kort’ etc.) kan en 
följd bli olika alliansbildningar mellan olika aktörer inom och mellan skolorgani-
sationer, särkilt då profilering och krympande ekonomiska resurser samspelar. 

I de pågående reformerna (som t.ex. timplanereformen) finns en uttalad betoning 
på lokala lösningar och värdet av olika typer av lokalt förändringsarbete (’bot-
tom-up’). Denna reformdiskurs är inte oproblematisk då den riskerar alltför snävt 
skriva in förhållandet skola/samhälle i en normativt/undervisande reformdiskurs, 
där skolans förändringsproblematik reduceras till interna förhållanden. En nor-
mativt/undervisande diskurstyp tillskriver reformaktörerna en problemlösande 
roll som är en slags förvärvad ’know-how’ förtrogenhet. Denna, till skillnad från 
en tekniskt-rationell diskurstyp, baseras på en kontextuell förtrogenhet. I fallstu-
dierna kan exempel ges på hur en sådan reformdiskurs kan förstås bevara en kon-
sensus, konformitet och status-quo i fråga om styrke- och statusförhållanden 
mellan ämnen, tidsfördelning mellan olika starka grupper etc. Tiden blir en ord-
ningsskapande konvention. Denna studies resultat har pekat på att skolans tids-
förhållanden upprätthåller en skör status-quo mellan olika intressen i skolan som 
måste rubbas om en förändring i någon mer substantiell mening ska kunna äga 
rum.  

––––––––– 
110 Kännetecknande för en sådan subjektspositionering är, som framkommer i Sigurdsson rapport 

(2003) att skolledare upplever sig ha ansvaret för genomdriva förändringar, men samtidigt säger att 
makten ligger på en annan nivå i skolsystemet bortom deras räckvidd för påverkan.  
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I en normativt/undervisande diskurstyp positioneras reformaktören som en pro-
blemlösare som undanröjer hinder för lärandet och skapar flexibla former för en 
differentierad undervisning. Läraren blir en handledare och mentor som guidar 
och designar läroprocesser efter individuella behov. Samarbete mellan kollegor 
över ämnes- och åldersgränser skrivs också fram som önskvärt. ’Tystnaderna’ 
inom denna diskurs (vad som inte sägs…) handlar bl.a. om kritiskt omdöme till 
reformers olika verkansriktningar. De bakomliggande samhälleliga förhållandena 
kring reformen artikuleras inte i denna reformdiskurs. Det har emellertid fram-
gått av genomgångarna i del 3 att även förhållanden utanför skolan måste tas 
med i förändringsarbetet och reformgenomförandet. Lokalt och decentraliserat 
beslutsfattande kan inte garantera att ett gemensamt läroplansarbete och reform-
genomförande får avsedda konsekvenser, utan kan också styras av snäva lokala 
särintressen som upprätthåller en konsensusbevarande status-quo eller åstad-
komma en fragmenterande och ’splittrande’ flexibilitet. En sådan kan, som Har-
greaves påpekar, ha olyckliga konsekvenser: ”to much flexibility in knowledge 
organizations fragments relationships, corrodes the foundations of trust and 
commitment, and destroys the understanding and informal learning that is passed 
on through institutional memory” (Hargreaves, 2003, p. 39). Decentralisering, 
lokalism och självstyre behöver också vägas mot hur mer övergripande och ge-
mensamma mål realiseras.  

För det tredje kan föreliggande studie verifiera en rad andra studier som visat på 
att undervisningens vidare moraliska dimensioner marginaliserats i de domine-
rande reformdiskurserna (Carlgren & Klette, 2000; Gustavsson, 2003). Om-
struktureringen har i hög grad kommit att ansluta till en form av liberal självre-
glering som betonar effektivitet och individualisering111. Det ligger en inneboen-
de tendens i mål- och resultatstyrningen att skriva in skolan i en tekniskt-
rationell diskurs, vilken förskjuter moraliska frågor i bakgrunden (medel framför 
mål). Huvudfrågan blir ’vad fungerar?’ snarare än på vilka sätt förändringar kan 
legitimeras i termer av mer rättvis, jämlik och likvärdig skola. En instrumentali-
sering kan på detta sätt sägas följa i kölvattnet av omstruktureringen (Carlgren & 
Klette, 2000; Colnerud et al, 1999; Fritzén, 1999; Hargreaves, 1999). Giddens 
har kärnfullt formulerat detta i termer av att ”mastery substitute morality” 
(1991). Codd et al (2004) argumenterar på liknande sätt att de yttre resultatkra-
ven formar en organisatorisk konformitet snarare än moraliskt agentskap: ”Ex-
ternal accountability therefore does not depend upon moral agency. Obedience 
and conformity to organizational values are suffcient justification” (a a, p. 195). 
Fokus blir på vad som gör skolor till effektiva, målrationella organisationer, sna-
rare än rättvisa institutioner. 

––––––––– 
111 Hursh ger följande karaktäristika för en sådan liberal självreglering: “Liberal culture emphasizes 

individualism and instrumentalism within a society that is assumed to be neutral and competitive. 
Consequently, it becomes difficult to raise questions such as what would be a fair or just society, 
and on what occasions does the common good outweight individual good” (Hursh, 1995, p. 42).  
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Som del 3 visat har tidspolitiken kring den svenska obligatoriska skolan forme-
rats inom kommunitära välfärdstraditioner av samhälleliga och moraliska värden 
kring rättvisa och likvärdighet. Jag beskrev tidigare denna grundval som instru-
mentellt egalitär. En nationell timplan har motiverats av en gemensam obligato-
risk tid i skolan som förutsättning för ett likvärdigt medborgarskap. Med de allt 
starkare kraven på effektivitet kopplat till en tilltagande individualisering har 
denna förskjutits mot självreglering och resultatmaximering. En central byråkra-
tisk kontroll och reglering (timplanen som ’nationell metronom’) har blivit allt 
svårare att upprätthålla. Tidstilldelningen i skolan baseras inte längre på en cen-
tral standardisering. Vissa politiska krafter driver också reformer i riktning mot 
att den obligatoriska skolans ramtid ska överges för att kunna bli en fråga om in-
dividuell måluppfyllelse. Skolplikten skulle i så fall bli resultat- snarare än tids-
bestämd. Vad ett sådant resonemang förbigår är – vad jag försökt visa i del 3 – 
att tiden i skolan inte bara kan baseras på samhällsekonomiska mål eller indivi-
duell resultatmaximering, som en kvantitativ fråga om effektiv måluppfyllelse.  

Walzer (1983) har argumenterat för att tiden i skolan (t.ex. hur länge ska barnen 
gå i skolan? hur ska tiden i skolan fördelas? på vilka premisser vilar skolans 
tidsprioriteringar?) också är en moralisk–politisk fråga som måste bli föremål för 
en vid samhällelig debatt. Tiden i skolan kan inte bara ses som en fråga om att 
uppnå en hög utbildningsnivå i samhället, en internationell konkurrenskraftig 
standard, eller individuell måluppfyllelse112. Utifrån en kommunitaristisk-liberal
tolkningsposition kan frågan om det berättigade i att kräva en obligatorisk tid i 
skolan besvaras med att skolans tidspolitik också är en moralisk fråga som inne-
fattar frågor om likvärdigt medborgarskap. Ett centralt dilemma i det statliga re-
formarbetet för den obligatoriska skolan är att svara för en likvärdig utbildning 
och samtidigt mot allt starkare krav på differentierade utbildningsvägar och indi-
viders självreglering. Denna studies slutsatser pekar i riktning mot att det bör 
skapas stabila strukturer för långsiktigt säkerställande av god undervisning för 
likvärdighet men samtidigt lämnas utrymme för lokal flexibilitet och professio-
nell kreativitet. Det är således en väg mellan standardisering och byråkratisk 
kontroll och den individualiserade flexibiliten.  

Med 1990-talets decentraliseringsreformer har fördelningen av tiden i skolan av-
reglerats, d.v.s. att antalet timmar i de olika ämnena, samma takt och ordnings-
följd ska gälla för alla skolor och elever. Med kraven på måluppfyllelse i basäm-
nena ställs skolor inför dilemmat att fördela tiden till dessa ämnen för ökad mål-
uppfyllelse och samtidigt ge samtliga elever en bred och allsidigt bildande skol-
gång. Detta innebär att det måste föras parallella diskussioner kring förutsätt-
ningar för likvärdigt medborgarskap och samtidigt lämna utrymme för de profes-
sionella att lokalt organisera tiden i skolan. Skolans aktörer har hela tiden (och i 
allt högre grad) att göra tidsprioriteringar kring undervisningen och hur denna 

––––––––– 
112 I OECD-rapporten ”Education at a glance” (2004) framgår tydligt att skoltiden förlängts, något 

som sällan problematiseras som en moralisk-politisk fråga.  
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skall organiseras. Dessa tidsprioriteringar kan baseras på såväl ökad effektivitet, 
försvar för status-quo, resurs att beslagta för vissa intressen som vidare moralis-
ka överväganden. Fallstudierna har exemplifierat flera av de svårigheter och di-
lemman som uppstår mellan dessa olika imperativ. Inte minst har ekonomiska ef-
fektiviseringskrav svårliggjort moraliska tidsprioriteringar.  

Det reflekterande omdömet för att göra dessa tidsprioriteringar har satts på un-
dantag och vi skulle kunna tala - med Habermas (1996) termer - om en koloni-
sering av ’tiden för reflektion’ i skolan. Flera lärare i fallstudierna menar att man 
till följd av tidsbrist tvingas fatta allt fler beslut utan något gemensamt samför-
stånd. Med den intagna tolkningspositionen i denna studie framstår detta som en 
central problematik att uppmärksamma i forskningen kring de pågående refor-
mernas konsekvenser. Ett alltför stort yttre reformtryck på skolan riskerar att 
svårliggöra de mer komplexa värdeöverläggningar som pågående förändringar 
och reformer aktualiserar. De alltmer flexibla och differentierade skolgångarna 
även för elever inom samma klass och skola kan också leda till, särskilt under 
tryck på ekonomiska krav på skolors resultat, att vissa elever får ägna mer tid åt 
grundläggande färdigheter och baskunskaper i läsning, skrivning och matematik 
på bekostnad av andra ämnen; vissa elever får förlängd skoltid i form av som-
marskolor och olika slags buffertdagar att komma ikapp på; vissa elever får för-
längda skoldagar och antal årsskoldagar. Att svara upp mot både en likvärdig och 
rättvis skolgång och samtidigt erkänna individers olikheter utgör svårlösliga di-
lemman på vilka det är svårt att tillämpa standardiserade policys.  

Fallstudierna har visat hur flexibilitet och lokal självreglering kan få andra kon-
sekvenser än de tänkta. Omstruktureringen och inslagen av lokal flexibilitet och 
responsivitet initierar även mikropolitiska diskurser med dissonanta intressen 
och kan leda till svåra förhållanden om det inte samtidigt finns någon gemensam 
grund och moraliskt ramverk för överläggningar. Även om all förändring torde 
innebära en viss grad av osäkerhet, konflikt och motstridiga intressen (Fullan, 
1991) riskerar kvasi-marknadens mekanismer ytterligare insitutionalisera denna 
mikropolitiska diskurs (Ball, 1994). Denna studie har visat att tiden för gemen-
samma samtal kring skolans långsiktiga bildningsmål i många avseenden erode-
rat i detta policyövertryck. Lärares tid utanför undervisningen har rationaliserats 
och effektiviserats (se t.ex. fallstudie Parkskolan) och samverkansytorna mellan 
lärare har blivit fler men mindre, vilket förskjutit fokus i det lokala läroplansar-
betet mot det operativa genomförandet av undervisningen snarare än de mer 
långsiktiga konceptuella diskussionerna.  

För det fjärde, avslutningsvis, så finns det i de pågående reformerna för den ob-
ligatoriska skolan en rad dilemman och konkurrerande imperativ som aktualise-
rar betydelsen av att en ny typ av kritisk omdömesförmåga kan utvecklas hos 
skolans aktörer. De uppkomna dilemman som föreliggande studie identifierat i 
pågående reformer är av karaktären att de endast delvis kan lösas. Skolledare och 
lärare har att hantera dem. En tänkbar konsekvens av att undervisningspraktiken 
inte erkänns som komplex och dilemmafylld i de alltmer instrumentella reform-
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diskurserna är att det skapas en kollektiv skuldkänsla i lärarprofessionen då det 
språk som används för att tala om undervisning inte svarar mot vad som är varje 
lärares tysta förtrogenhetskunskap, nämligen att varje undervisningssituation är 
komplex och fylld av dilemman som påbjuder olika handlingsalternativ. Här 
framstår en ökad ’diskursiv medvetenhet’ om hur olika diskurser styr vårt sätt att 
tänka och se på skolans verksamhet som viktig. Skolans aktörer positioneras på 
olika sätt inom olika diskurser och möjliggör vissa didaktiska förhållningssätt 
och omöjliggör andra. I de pågående omstruktureringsreformerna ska skolans ak-
törer (i) vara effektiva målgörare (Simola, 2000), (ii) vara problemlösare som 
undanröjer hinder för individuella lärandeprojekt, (iii) agera strateger i ett alltmer 
konkurrensutsatt utbildningslandskap, (iv) vara moraliska agenter som i över-
läggningar med andra berörda söker åstadkomma en rättvis och jämlik skola.  

Det finns en tydlig tendens i den pågående omstruktureringen och narrativer om 
det framväxande ’informations- och kunskapssamhället’ att lärares professionali-
seringsprojekt skrivs in i en tekniskt-rationell reformdiskurs där lärare ges en ex-
pertroll som rör tillämpning snarare än någon kritisk bedömning. En sådan för-
måga, vad Kaplan (2003) benämner ”critical phronesis”, kan argumenteras vara 
en nödvändig förutsättning för att kunna artikulera de olika motstridiga imperativ 
som skolans ställs inför och väga komplexa värdeöverläggninar med en kritiskt 
informerad omdömesförmåga113. Med Fritzells ord att: ”bearbeta dilemman och 
ambivalenser utan att för den skull förlora den stabilitet och konsekvens som de 
praktiska uppgifterna ofta förutsätter… att ha en klar linje i sitt handlande utan 
att förlora vissheten om det villkorliga, det kontingenta och det öppna i det peda-
gogiska mötet (1999, s. 55). Detta påkallar att en form av etiskt-moralisk diskurs 
kan engageras som i hög grad hittills saknats i pågående reformer114.

Omstruktureringens diskurser tycks i hög utsträckning upprätthålla en sträng tu-
delning mellan policy och utförande, mål och medel. Denna förstärker en (libe-
ral) arbetsdelning där målen överlåts till politiker och där medel skjuts över till 
de professionella. Skolans aktörer blir på detta sätt positionerade som tillämpare 
av mål och syften satta av andra. De genomgripande omvandlingar som skolan 
genomgår aktualiserar frågor om skolans roll i ett mer informations- och kun-
skapsintensivt samhälle som svårligen kan artikuleras inom en tekniskt-rationell 
reformdiskurs. Istället framstår det som viktigt att en kritisk omdömes– och be-
dömningsförmåga kring den rådande diskursordningen kan utvecklas där såväl 
effektivitetskrav som moraliskt ansvarstagande kan vägs mot varandra. Det är 

––––––––– 
113 Billig påpekar att om dessa överläggningar ska kunna ha en moralisk kvalitet måste de formuleras 

som svårlösliga dilemman: “It is because of this proximity between the undefined borders of oppo-
sites, that common-sense can provide us with dilemmas to think and argue about; and, only if there 
are such dilemmas and deliberation, rather than the smooth and unthinking categorization of all 
wordly particulars, can our discourse bar a moral quality” (Billig, 1988, p. 238) 

114 Detta ska emellertid inte tillskrivas enskilda lärare, utan snarare det faktum att dessa diskurser 
marginaliserats, som Colnerud et al påpekat: “The neglect of ethics in teaching is not due to the 
moral deficiency of the individual teacher but a result of the general invisbility of ethical aspects in 
the school as an institution, and of the endemic contradictions in the task facing teachers” (Col-
nerud, Clark, Klette & Kristiansen, 1999, p. 106) 
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viktigt att poängtera som Hargreaves gör att omstruktureringens diskursordning 
inte är fastlagd en gång för alla, utan att fördelningen och samarbetet mellan po-
litiker och professionella, mellan statliga, kommunala och lokala aktörer måste 
undersökas vidare: ”Dagordningen är ännu inte fastställd när det gäller omstruk-
tureringen av skolan. Det föreligger många viktiga val och dilemman som på ett 
komplext, utmanade och mångtydigt sätt är relaterade till frågan om samarbete. 
Dessa val och dilemman handlar om djupa etiska, politiska och pragmatiska be-
slut om värden, målsättningar och vägval (Hargreaves, 1999, p. 260). 

De senmoderna utmaningar som reformeringen av skolan står inför är på flera 
sätt genomgripande. Skolreformer i tjänst för ett allmänt gemensamt intresse tor-
de varken kunna baseras på scientism, social ingenjörskonst och politisk ’aritme-
tik’ eller New Public Management. Snarare har denna studie uppmärksammat 
behovet av att skolans reformer också blir en vid offentlig arena där dess dag-
ordning och diskursordning diskuteras. Här finns angelägna områden för den pe-
dagogiska/didaktiska reformforskningen att tillsammans med reformaktörer arti-
kulera och kritiskt analysera ”den samhälleliga och politiska bakgrun-
den/omgivningen i samband med t.ex. utbildningsreformer… undersöka sam-
hällsproblematiken bakom skolreformer… alltså inte bara innehålls-, undervis-
nings-, och inlärningsproblematiken” (Arfwedson & Arfwedson, 1998, s. 68). 
Denna vida didaktiska, läroplansteoretiska forskning har att analysera de multip-
la diskurser som cirkulerar i talet om skolans förändring och relatera dessa till 
hur de tolkas och införlivas av skolans aktörer115. Diskursordningen är samhälle-
ligt inlagrad och medierar vissa värden kring skolans roll i samhället. Karlsén 
pekar på att trots den tilltagande reformintensiteten i de nordiska skolsyste-
men/skolorna så pågår egentligen ingen diskussion om dessa värden: 

”Strommen av reformer avenfra og de mange raske endringer oppfattes 
som overflatiske, kortsiktige, lite gjenomtenkte og uegnet i forhold til de 
utfordringer samfunnet står overfor.....Depolitiseringen innebaerer også at 
det heller ikke foregår noen egentlige debatt om hva som saerpreger det 
gode liv og det gode samfunn” (Karlsén, 2002, s. 234) 

Ett forcerat reformtempo och ett tyst accepterande av premisser lanserade inom 
New Public Management har separerat frågorna om skolans reformer och de mo-
raliskt-politiska frågorna om ”det gode samfunn” (a a). De reformer som genom-
förs för att möta ett framväxande komplext och föränderligt informations- och 
kunskapsintensivt samhälle - med både gamla och nya klyftor - behöver på nya 
sätt skapa reella möjligheter för deltagande. Inte minst handlar det om tid för 
komplexa överläggningar och koordinering av olika beslutsprocesser mellan in-
ternationella policyaktörer, stat, kommun, lokalsamhälle och skola. Skolans tids-
ordning håller på att förändras. Det finns skäl att ställa frågor om vilka de vägle-

––––––––– 
115 I den kontinentala didaktiken dominerar en sådan uppfattning om reformer. Det är som Hamilton 

(1998) visat från den anglosaxiska curriculum-traditionen som vi hämtat en snävare och mer in-
strumentell syn på reformer och deras konsekvenser. 
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dande kriterierna och värdena är i fördelningarna och förhandlingarna om tiden i 
skolan. Här framstår mot bakgrund av denna studies resultat en viktig förskjut-
ning nödvändig mot skolans reformer som en vid arena där forskare, beslutsfat-
tare och praktiker engageras i gemensamma överläggningar kring de dilemman 
som förändringarna innefattar. Formeringen av en sådan reformarena har att 
överbrygga en ökande klyfta mellan en alltmer institutionalierad (och byråkrati-
serad) utbildningspolitik med atomistiskt beslutsfattande fjärmad från skolans 
vardagsrealiteter. Bernstein (1996/2000) talar om vertikala diskurser som kan fö-
ras mellan olika beslutsnivåer (till skillnad från olika horisontellt separerade dis-
kurser). Den pedagogiska/didaktiska forskningen har en central uppgift i att bidra 
med systematiska klargöranden och kritiska prövningar av utbildningspolicy och 
reformprogram till detta samtal. 
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5.2 Slutord och förslag till den fortsatta 
forskningen

“Education reform is steady work” 
(Elmore & McLaughlin, 1988) 

Avhandlingens problemområde kring samhällsförändringar, utbildningsreformer 
och skolans undervisning är mycket mångfasetterat och komplext. Jag gör på in-
tet sätt anspråk på att i denna studie ha fångat dess problematik i dess vidd. Syf-
tet har varit att möjligen bidra till ett vidgat samtal som i sin tur kan informera de 
olika bedömningar och beslut som görs kring skolans innehåll och dess organise-
ring i olika policykontexter och undervisningssammanhang. Med det intagna 
perspektivet blir studier av skolans reformer inte någon akademisk övning eller 
byråkratisk sifferexercis116, utan ett fält för överläggningar om vilken roll skolan 
ska tilldelas. Detta forskningsfält torde också tjäna på att gå i fördjupad dialog 
med andra vetenskapliga discipliner som politisk och social filosofi, statsveten-
skap, sociologi, historia. Mitt intresse har emellertid varit didak-
tiskt/läroplansteoretiskt, vilket naturligtvis inneburit en begränsning i vilka frå-
gor som ställts och behandlats. Jag skulle avslutningsvis vilja diskutera några 
tänkbara element i den fortsatta forskningen inom detta fält kring skolans refor-
mering och förändring som framkommit i genomförandet av denna studie. 

Ett historiskt och komparativt perspektiv som sätter in skolans för-
ändring i ett samhällsteoretiskt och historiskt perspektiv i syftet att 
lyfta fram kontinuiteter och diskontinuiteter. Samhälleliga, ekono-
miska, politiska och kulturella förändringar är centrala för att förstå 
drivkraften i de pågående reformerna. Nationalstaten är inte längre 
den enda givna ramen för reformer. Diskursformeringen kring den 
pågående omstruktureringen av utbildningssystem och skolor sker i 
hög grad via olika internationellt ’migrerande diskurser’ som fun-
gerar som premissleverantörer i det offentliga samtalet om skolan. 
Det torde bli allt viktigare för forskningen om utbildningsreformer 
och deras konsekvenser att inkoorporera ett internationellt kompa-
rativt perspektiv där ett historiskt-tolkande och diskursivt medvetet 
angreppssätt kan studera de nya former av styrning av utbildnings-
systemen som håller på att formeras i ett allt mer globalt informa-
tions- och kunskapsintensivt samhälle. 

––––––––– 
116 Jfr t.ex. Rose (1999) som menar att siffror ofta används i reformpolicy för att styra politiken i en 

viss riktning och måla upp en relativt okomplicerad och entydig problembild. 
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En empirisk validering av förändringarnas innebörder för skolans 
aktörer. Den historiskt rekonstruerande förståelseramen behöver 
emellertid relateras till skolans levda realiteter såsom de uppfattas 
av dess aktörer. Samtidigt som inte en empiricistisk/beskrivande 
ansats kan förstås tillräcklig. Den läroplansteoretiska forskningen 
torde ha en viktig utmaning i att kunna arbeta mer integrativt med 
‘makroorienterade policyanalyser’ och ’empirisk skolforskning’ 
som i hög grad kommit att bli två olika forskningsområden. Denna 
studie har särskilt uppmärksammat behovet av empiriska longitudi-
nella studier av lokala förändrings- och reformprocesser där policy-
trajektorier och reformgenomföranden studeras över längre tidspe-
rioder. Det framstår som en central problematik att studera appro-
prieringen av reformer i olika kontexter där också motstridiga krav 
och mikropolitiska dimensioner i skilda intressen och komplexa di-
lemman ställs i fokus. Här torde diskursteorier och diskursanalyser 
kunna lämna viktiga bidrag, även om ytterligare teori- och metod-
utveckling framstår angeläget på detta område. 

En etisk reflexivitet kring de värden som reformer för skolan medi-
erar. Didaktikens frågor är värdeladdade (Fritzell, 1999) och den 
pedagogiska reformforskningen har att hantera den normativa di-
mensionen på ett reflexivt och självkritiskt sätt. Dilemmaperspekti-
vet som föreliggande studie arbetat utifrån torde kunna bidra med 
bättre möjligheter till detta än rationalistisk ’lösningsorienterad’ re-
formforskning eller utfallsorienterad policyutvärdering som av tra-
dition dominerat kunskapsfältet. Inom ett dilemmaperspektiv förut-
sätts en hög tolkningsreflexivitet om de egna normativa grunderna 
och ett erkännande av möjliga spänningsfält som finns mellan olika 
intressen i utbildningspolitiska frågor. Parallellt med att studera och 
kritiskt pröva olika reformdiskurser och dess ’ideologiska invester-
ingar’ handlar det också om att ta ansvar för de etiska implikatio-
nerna av forskningen och bidra till det gemensamma samtalet om 
skolan. 
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Summary 

Framing the research questions 
The main aim of the dissertation is to study how the governance and organisation 
of time has changed in the Swedish compulsory school. In chapter one the back-
ground and the wider context of the research questions are framed. The problem 
of change is placed within a social context and related to the ongoing restructur-
ing of the education system that is internationally significant, due to the emerg-
ing ‘information and knowledge society’. Educational reforms are becoming an 
increasingly important arena. Since the 1980s the large, bureaucratic and hierar-
chical structures have faced problems and have in some respects been disman-
tled. Educational restructuring is an international trend in the Western school 
systems. It could be seen as a response to the globalisation, the development of 
ICT, the ‘new economy’ as well as increased economic, moral and scientific un-
certainty.

The Swedish school system has during the last decade been subjected to an in-
tensification of reforms that has no comparison to prior periods in the past. To-
day and when looking at the local responsibilities, the Swedish school is one of 
the most decentralised in Europe (OECD, 2004). Yet, many research reports 
have shown that the freedom won is restricted by a number of factors and that 
teachers often claim that there is no time for working with the wider objectives 
aiming at an equal, democratic upbringing for all. The modern school entails 
contradicting and conflicting goals that result in inconsistent consequences. 
However, social and educational research on policy and reforms, has often tried 
to make school reality conform to a rational model. The technical-rational ‘input-
output model’, which has been the dominant within the ‘Research and Develop-
ment’ paradigm, is still a ‘quiet premise’ in present official discourse. In the dis-
sertation it is argued that it is necessary to work within a historical frame that 
also allows for complex social, cultural and political tensions and dilemmas.  

By using a dilemma approach, social and cultural contradictions are examined in 
order to explore different courses of action. This perspective involves critical 
studies of reform and policy change, as they comprise changes in social rela-
tions, values and structural conditions. In contrast to output-based research on 
educational reform the present focus is not on judging or evaluating neither the 
schools studied, nor the results of reform implementation. Based on a knowledge 
interest concerned with a kind of ‘political Bildung’, it is rather placed on creat-
ing a framework of deliberation and dialogue among various stakeholders in 
education.  

The aim of the dissertation 
The aim of the dissertation is to develop a deeper understanding of how present 
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reforms of the compulsory school have pedagogical consequences for teaching. 
The research interest concerns curriculum changes due to social and cultural 
conditions. More precisely the focus is placed upon the temporal structuring of 
curriculum and teaching. In the dissertation it is argued that time could be used 
as a central ‘prism’ in studying change in society and schools. As social institu-
tions (like schools) are disembedded, to use a concept from Giddens (1991), es-
tablished traditions, routines, time conventions and other time issues are becom-
ing more intensified. The institutional time order of the curriculum is changing 
when flexibility, free learning time, project work, new school terms etc. are pro-
moted. These are not just technical-organisational matters, as often thought, but 
also socio-political curriculum questions about who will wield the power over 
the distribution and organisation of time. The aim of the dissertation is to recon-
struct and analyse in a curriculum perspective how the temporal conditions for 
teaching in the compulsory school has changed and are changing in current re-
forms. The research questions could be formulated as follows: 

In what ways is the school as a social institution changing in late mod-
ern society due to reformas to its temporal order? 
What are the new temporal conditions for teaching implicated in these 
changes and how are they related to present reform discourses? 
What kind of dilemmas are different school actors facing in conducting 
educational reforms in schools? 

Understanding educational reforms 
The dissertation draws upon a critical hermeneutic understanding of curriculum 
and curriculum reforms. Emerging from the “The new sociology of education” it 
involves a critical stand towards traditional and rationalistic ‘implementation re-
search’. The new sociology of education has developed in different directions 
since it was launched in the 1970s. It has been elaborated in structural as well as 
interpretive ethnographic theoretical frameworks. This polarisation of macro- 
and microoriented research has however proven to be unfruitful. With the discur-
sive or linguistic turn in curriculum research new ways of relating structural, in-
stitutional and contextual meanings are developed.  

The dissertation is using these new theoretical insights to explore discourses as 
socio-historically constituted relations among people, activities, texts and situa-
tions. The theoretical assumptions of the thesis are framed in relation to three 
dominating curriculum perspectives within Swedish/Nordic curriculum theory: 
the socio-cultural, the neopragmatic and the post-structural. From a critical her-
meneutical stance curriculum reforms are interpreted as discursive practices, 
which constitute as well as reconstitute patterns of thought, talk and ways of or-
ganizing the content and time of schooling and teaching. The methodological 
implications of such perspective are framed in what has been labelled critical dis-
course analysis.  

Three dimensions of reform discourses are central according to such a methodo-
logical perspective. First, every reform has an obvious text dimension. The text
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constructs representations of the world, social identities and social relationships. 
However texts (policy texts, official curriculum documents, interview extracts 
etc.) are ‘produced’, ‘distributed’ and ‘consumed’ in a discourse practice. Re-
form intentions are articulated, interpreted and reinterpreted in specific processes 
of appropriation. Finally, these discursive practices work under specific socio-
historical conditions. Reform discourses require references to the particular eco-
nomical, political and institutional settings within which they are generated and 
operating. These discourses can be understood as local orders of discourse pro-
viding a repertoire of ‘fixed meanings’ (Fairclough, 1992).  

Curriculum reforms and the struggle for time 
Time has rarely been considered as a problem of curriculum theory. Here, how-
ever, the concern is with issues of how the ‘politics of time’ has changed in 
Swedish compulsory school. When, how and why is a governmental steering of 
the time in the school emerging? How is this kind of steering articulated in re-
form discourses of the first Swedish compulsory school (‘folkskolan’)? How has 
it changed historically and how could the ‘politics of school time’ be understood 
in present policy discourses of educational restructuring? 

The results of the study show that reform discourses of the compulsory school 
(‘folkskolan’) coordinated individuals and school activities, times and places by 
reference to narratives of future social ‘Progress’. The politics of time involved 
struggles between the modern, rational time and the traditional and biological ag-
ricultural time. It also involved a number of temporal questions: For how long 
should children attend school (extension)? Who shall decide upon the length of 
the school day? Should children attend school every day (frequency and regular-
ity)? How much time ought to be allocated to the different subjects (uniformity)?  
In order to understand this politics of time it has to be framed in the social prac-
tice of different social tensions and multiple interrogated social changes.

Even though the compulsory school is introduced in 1842 (‘folkskolestadgan’) it 
is not until the regulations of 1878 and 1889 (‘normalplanerna’) that a state regu-
lated time is introduced. In the beginnings of the 20th century the social policy of 
the state is extended and far-reaching reforms are initiated. Under the discursive 
influence of fordism and taylorismthe rational planning of the state is expanding 
further. Schooling is divided, controlled and measured in order to make more ef-
ficient use of time. The ‘classystem’ of year grades, schedules and timetables 
provided a basis for the national standardisation of teaching.  

By the emerging welfare model, ‘The Swedish model’, a central, long-term and 
distributive time governing is established. The model supplied time principles by 
which teaching was organised, nationally and locally. With the birth of the nine-
year compulsory school (‘grundskolan’) the national timetable prescribed the 
number of teaching hours for every subject and year, with few local possibilities 
to diverge.  
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During the 1990s thorough reforms were carried out for compulsory school. The 
political governing and responsibilities towards the school were decentralised, 
curriculum and syllabus were formed by a new goal- and result system, evalua-
tion and accountability were introduced on all levels of the school system. A col-
lective term for these changes, which have a lot of similarities in the Western 
countries, has been restructuring. Even if there are irreducible local and national 
conditions there are converging international themes such as decentralisation, the 
introduction and pressure for increased freedom of choice and devolution and 
privatisation. ‘The Swedish model’ has been challenged and new forms of time 
governing based on other principles than those of rational, long-term distribution 
are emerging. In the restructuring of education a managerial discourse has been 
accompanied by talk of self-governing, self-management and competition. The 
new politics of time are based on principles as flexibility, self-regulation, ac-
countability and localism.  

In late modern, post-fordist society, linear, irreversible, measurable and predict-
able time is challenged by a flexible, unpredictable and fragmented time. Re-
structuring reforms are based upon discourses of the ‘self-regulated learner’, ‘the 
result oriented flexible and responsive school organisation’. The gradual and 
scheduled fostering of the citizen, which formed the reform programs of the nine 
year compulsory school is replaced by a flexible and polychrome time.  

Methodological considerations 
In four case studies local reform processes are analysed. The national reform 
“Without a national timetable” is used as an incitement for the actual object of 
focus. A national experiment was initiated 1999 (Ds 1999:1) for compulsory 
schools to work without a national timetable during the test period 2000-2005. 
The reform intentions were placed mainly within four areas: (i) decentralisation; 
from state regulated time and allocation to local flexibility, (ii) cross disciplinary 
teaching; from ‘subject time’ to ‘time for goal attainment’, (iii) individualisation; 
from ‘standardised time’ to ‘individualised time’ (iv) local curriculum work; 
from ‘central directives’ to local responsibility for interpretation of goals, time 
negotiations and time planning.  

The reform actualises, it is argued, a number of important questions in the ongo-
ing restructuring and provides possibilities to investigate reform discourses and 
change processes in the Swedish school system from ‘within’. Case studies could 
be seen as a research strategy with possibilities to highlight and clarify complex 
and contradictory factors in the processes of change. By using long-term, ethno-
graphic field studies combined with the methodological framework of the critical 
discourse analysis micro- (from inside) and macro (from outside) aspects of edu-
cational reforms are scrutinized.  

For the four case studies, the criteria of selection were the schools’ possibilities 
to provide differentiated settings regarding regional, cultural economical, politi-
cal and social conditions. The four case schools also differ in size, attitude to the 
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reform, the pupil composition as to age and socio-economic background. The 
case schools have been named: ‘The industrial community school’- the school in 
the local industrial community; ‘The suburban school’ – the multicultural city 
school; ‘The settler school’ – the progressive reform school and ‘The park 
school’ – the middle class school in the inner city. 

The ethnographic field studies were conducted in a five-year period (2000-2005) 
in the selected case schools. During the first year the focus was directed towards 
the organisation of the school: How is the school and the teaching organised? 
What kinds of changes are planned during the five-year period of reform experi-
ment? During the second and the third year the culture of the school was in focus 
in the ethnographic fieldwork: What is the prevailing school culture? How are 
the reform intentions interpreted and adopted in the culture of the school? During 
the fourth and the fifth year of the reform experiment the school as a discursive 
practice was analysed. The analysis involved questions like: How could the re-
form processes be understood discursively? How are these discourses config-
ured? How are different reform discourses appropriated? 

Case studies 
The aim of the case studies was to explore the different local reform processes 
for a longer period of time. How are the restructuring reforms adopted and ap-
propriated locally? What role are the different local conditions playing in this 
process? Points of convergence as well as divergence could be identified. The 
case studies confirmed that reform implementation is not an unambiguous linear 
process of application. School actors are creative interpreters and reinterpreters 
and not just appliers of policy directives. However, none of the case schools 
were unaffected by the pressure of restructuring though they differ in their ways 
of ‘adopting’ reform pressure and intentions.  

These results suggest that the concept of implementation need to be questioned. 
It usually presupposes a top-down perspective, which supports a technical-
rational theoretical model. Based upon these findings it is argued that the concept 
of appropriation is preferable. By this concept, as used within the framework of 
the critical discourse analysis, the incorporation of policy discourses is set in the 
centre of attention. In contrast to the concept of implementation this incorpora-
tion is not supposed to be a blue print of policy intentions to practice, but a crea-
tive interpretation and translation of policy to existing contextual conditions.  

In this process of discursive appropriation policy is interpreted, negotiated and 
incorporated according to the different conditions of the school. The restructur-
ing reforms involve a discursive dynamics with possibilities for different kinds 
of appropriation. Four aspects are identified as central in the local reform proc-
esses of appropriation: (i) ‘the reform preparedness’ (the inclination to change 
and the support of the actual reform intentions), (ii) the dominating school cul-
ture (there are clear connections between the reform preparedness and the school 
culture, which could be more or less dynamic or consolidated, open or closed to 
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the world around, (iii) the process of decision making (the mediation of the re-
form and whether it is worked out in formal groups that continually make deci-
sions and follow them up or in informal and sporadic discussions with no follow 
up), (iv) the reform mobilisation that signifies the realisation of the reform over 
time (could be by consensus or micro-political struggle).  

Looking at the case studies in these categories different appropriations can be 
identified. In the case study of the Industrial community school the local reform 
process can be understood in terms of a preservation of consensus. Although the 
reform had a major support among headmasters and teachers the process never 
became border crossing. The time conditions of the school are deeply embedded 
in the school culture and the socio-cultural time of the local community. There 
were no ‘front regions’ (Goffman, 1959/1990) differentiated for interpretation 
and appropriation of the reform. The intentions were not articulated in the devel-
opment work at the school, with the result that forces of change not were mobi-
lised. This kind of appropriation might be common in lower grades of compul-
sory schools (f-6) with a high degree of internal coordination and integration. 

The case study of the Suburban school reveals another kind of reform appropria-
tion. This involves a micro-political struggle between different interests, where 
issues concerning time reveal disagreements. In the school there were few ‘front 
regions’ with formalised decision-making concerning the reform implementa-
tion. Instead different kinds of alliances of interests were formed concerning the 
control of time. This however is not to be understood as a lack of cooperation 
among individuals, but as a latent possibility in every school given the complex-
ity and pressure on change. Micro-political struggle could be a necessary incite-
ment for change and it seems more fruitful to ask how it is handled and if it is 
permanent.  

The local reform process in the Settler school can be understood in terms of 
stratification where a group of teachers (a reform enthusiastic ‘front troop’) allo-
cate the space of interpretation and conduct changes. The decision-making was 
made in formalised forums (front regions) with clear sub-cultural divisions with 
respect to the teachers’ different interpretations and interests in reform imple-
mentation. The case study reveals the difficulties to establish wider arenas with 
common interpretations and appropriation of policy texts adjusted to local condi-
tions. The stratification as a strategy of change leaves limited possibilities to 
achieve major changes in school structures and school cultures. On the contrary 
traditional and progressive teaching could run parallel. 

The reform process in the Park school can be described as distinguished by a re-
sistance by evasiveness. A sceptical perception of reform intentions as well as 
the reform procedure was dominant. The reform was interpreted and discussed in 
formal forums (front regions), but did not during the five-year long experiment 
period result in any changes in the local organisation of time. The strong classifi-
cation of curriculum and deeply embedded time structures were not questioned 
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or challenged. The school culture of the Park school is solid and stable with a 
smoothly run labour organisation. A passive resistance to the reform can be un-
derstood as a protection of the professional autonomy among the teachers and a 
defence of status quo between different teacher groups.  

Conclusively the comparing analysis of the case studies highlights the difficul-
ties to establish reform processes involving different kind of teachers and other 
reform agents. Several incitements in conducting a reform process that is mean-
ingful, profound and lasting have been identified: (i) time for common initiation 
of changes, (ii) front regions for interpretations and appropriation of reform in-
tentions in regard to the local conditions, (iii) reform implementation that is inte-
grated in the local curriculum development and individual teachers’ teaching and 
professional knowledge development, (iv) wide and profound co-operation be-
tween school leaders, teachers and local actors as parents and politicians. The in-
citements mentioned above differs to a high degree and need to be understood in 
relation to wider processes of educational restructuring. 

The school, the politics of time and educational restructuring 
However important, educational reforms need not only to be understood as local 
and unique. Schools undergo changes that are related to social, cultural and po-
litical changes in society. Due to the purpose of the dissertation to make a contri-
bution to the wider understanding of the present reforms for compulsory school 
the case studies are analysed as discursive practices that also work under socio-
historical conditions. The reforms, it is argued, need to be related to the local dy-
namics of different schools as well as to the wider, external pressure on restruc-
turing.  

The critical discourse analysis can be used to ‘unpack’ dominant policy dis-
courses and articulate the different ‘concurring imperatives’. Reforms are then 
not considered according to a rationalistic scheme of ‘input–change-output’, but 
as a discursive arena with inherent tensions and dilemmas. The formation of dis-
courses in educational restructuring have a far-reaching impact combining dis-
courses of efficiency and quality development, increased professionalism, eco-
nomical cost-reduction, choice and devolution. The earlier reform discourses of 
the 1960s and 1970s could be described as a stabilised politics of time (as for ex-
ample the national timetable) by the central, bureaucratic and distributive time 
governance. Educational restructuring is characterised by a destabilised politics 
of time with local negotiations. 

Four different types of reform discourses are identified in the case studies and in 
the analysis of the discursive and social practice of the reform: a technical-
rational, a normative/teaching, a micro-political and a moral (Joyner, 1998).  

- The technical-rational rests on the premises that the participants are ra-
tional and follow their reasonable sense when ready solutions are pre-
sented to them. Focus is on organisational methods and solutions. 
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- The normative/teaching rests on the premises that influences on norms 
and values are decisive for how actors perceive change. Focus is on 
group norms and the culture and values of schools. 

- The micro-political rests on the premises that the exercise of power is 
necessary for change. Focus is on strategic positioning. 

- The moral rests on the premises that change is based on if it can be jus-
tified in terms of justice, equal and promotes a common good. Focus is 
on long-tern common goals. 

The different reform discourses that have been identified in the case studies can 
however not be related exclusively to one of these, but consist of different ele-
ments. A wide range of discursive practices maintains these types of discourses: 
policy texts, educational research, literature for in-service education, guidelines 
for quality management, conferences and journals etc. In order to understand the 
relation between these types of discourses in educational restructuring the con-
cept of ‘local discourse order’ becomes an important tool. It represents a set of 
discourses mobilised within an institutional setting providing a temporarily stabi-
lised order (Fairclough, 1995). This order of discourse is however complex and 
changing. The educational restructuring is characterised by an extensive discur-
sive dynamics, which create a variation of discourses, less predictability of par-
ticipants of the discursive practice, and more incorporation of discourses initiated 
externally.

By way of conclusions concerning the aims of the dissertation four results are 
put forward. First, the technical-rational type of discourse (primarily externally 
initiated) has a greater impact than moral or normative/teaching. Educational re-
forms have been initiated in order to strengthen economic growth and interna-
tional competition. A greater confidence in evaluations and quality management 
(New Public Management) related to market steering instruments has brought 
about a ‘second wave of radical rationalism’. This has involved greater external 
control and a rationalisation of teacher’s time. The pressure of efficiency and 
productivity is however experienced by school leaders and pupils as well. Time 
is in this reform discourse a resource to be effectively used. You have to do more 
for less, be flexible and innovative within regulated systems of performance and 
to be locally responsive to changing and sometimes contradicting policy agen-
das.  

Secondly, the increased demands on flexibility in educational restructuring have proven 
to be difficult to realize in school. The case studies have shown that the flexibility in 
flat, decentralised networks of decision-making as accentuated in post-fordist organisa-
tions is not easy to implement in complex organisations such as schools. ‘The new 
flexibility’ in local self-governing could promote creativity and innovation but also di-
rect attention from the fact that the decentralisation also has meant increased admini-
stration on the local school level. Restructuring policy and its focus on flexibility can 
also implicate a micro-political discourse (especially if economical restraints also are at 
hand) and strengthen balkanized subcultures and teacher groups.  
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Thirdly, the wider moral dimensions have been marginalised in the dominating 
discourses of educational reform. There is an inherent tendency in the goal- and 
result steering system that the school is inscribed in a technical-rational dis-
course, which relocate moral questions into the background. Schools are seen as 
goal rational organisations rather than fair institutions, and focus is set on what 
works and what makes schools effective. The time allocation of the school is 
based on efficiency and goal rationality rather than principles of equal conditions 
for citizenship. With the greater demands on efficiency, local flexibility and re-
sults, time becomes a matter of individual goal attendance. Time for common 
discussions concerning the long-term goals (goals to reach for) has eroded as 
time has been rationalised and controlled; the result being that local curriculum 
work has been concentrated on the operative conduct of teaching rather than the 
conceptual, moral deliberations.  

Fourth, the educational restructuring involves a number of tensions and dilem-
mas that actualise the need for schools agents to develop a new kind of critical 
judgement responding to these concurring imperatives. The school agents (lead-
ers, teachers, pupils etc.) are positioned in different ways in different reform dis-
courses. In the discourses of restructuring school actors should: (i) be effective 
‘goals makers’ within the technical-rational discourse, (ii) be problem-solvers, 
who remove obstacles for individual learning projects (normative/teaching re-
form discourse), (iii) act as strategists in a more competitive educational land-
scape (the micro-political reform discourse), and (iv) be moral agents, who in de-
liberation with others work towards a fair and equal school (moral discourse). In 
order for an auspicious outcome these concurring imperatives need to be ques-
tioned and discussed among various stakeholders in educational restructuring. 
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