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1 Inledning  

Den här rapporten är ett underlag till den av regeringen tillsatta kom-
missionen för ökad ekonomisk jämlikhet i samhället, Jämlikhets-
kommissionen (Dir 2018:74). Kommissionens övergripande uppdrag 
är att lämna förslag som långsiktigt ökar den ekonomiska jämlik-
heten och möjligheterna till social rörlighet i samhället och som 
bidrar till ökad jämlikhet och integration. Bland annat ska kommis-
sionen ”föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i 
uppväxtvillkor samt i möjligheter till god utbildning”.  

I sitt arbete har Jämlikhetskommissionen identifierat skola och 
utbildning som ett viktigt område. Hur kan egentligen skolans upp-
drag att förmedla kunskaper och att utjämna skillnader i förutsätt-
ningar mellan elever med olika bakgrund bäst realiseras? Tidigare, 
men även pågående, utredningar och analyser av de senaste decen-
niernas utveckling i den svenska skolan har i första har behandlat sko-
lans institutionella ramar. I föreliggande rapport önskar kommissionen 
en fördjupad analys av undervisningens reella förutsättningar med 
fokus på de två huvudområdena skolors inre arbete samt relationen 
mellan stat och kommun i styrningen av skolan.  

I rapporten diskuterar jag skolornas inre arbete och undervis-
ningens förutsättningar och relationen mellan staten och kommu-
nerna i styrningen av skolan mot bakgrund av de omfattande decen-
traliseringsreformer som genomfördes för snart trettio år sedan och 
mot bakgrund av de försämrade kunskapsresultaten och den minskade 
likvärdigheten. Decentraliseringen innebar en omfattande institutio-
nell förändring som på olika sätt har fått konsekvenser för dem som 
arbetar i skolan. Jag visar att det finns skillnader i skolornas inre 
arbete som leder till olika förutsättningar för eleverna att lyckas i 
skolan, och ger olika exempel på att det finns betydande luckor i 
läraryrkets kunskapsbas. Sammantaget tyder det på att professionen 
inte har den kompetens som staten menade var en förutsättning för 
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den decentraliserade och målstyrda skolan. Jag framför argument för 
att det behövs statliga åtgärder för att säkerställa hög kvalitet i under-
visningen, genom att öka den samlade kompetensen i lärarkåren och 
tillse att lärarresurserna fördelas på ett jämlikt sätt mellan olika 
skolor. Jag visar dessutom att stödet för ett ökat statligt ansvar är 
stort i det offentliga samtalet om skolan, och i skolpolitiken, och 
konstaterar att den statliga styrningen av skolan har ökat under det 
senaste decenniet. Sammantaget är min tolkning att staten har under-
känt decentraliseringsreformerna och insett vikten av statligt ansvar 
för en likvärdig skola. Jag förutspår att vi är på väg mot ett förstat-
ligande av skolan. 
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2 Skolans uppdrag, styrning 
och resultat 

Skolan är en central samhällsinstitution. Skolans uppdrag är både att 
förmedla kunskaper och att fostra barn och elever till demokratiska 
samhällsmedborgare. Dessutom har skolan ett kompensatoriskt upp-
drag, den ska utjämna skillnader i förutsättningar för elever med olika 
bakgrund. Alla barn och elever ska, oavsett till exempel bostadsort, 
bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, ha lika till-
gång till utbildning av god kvalitet. Det kompensatoriska uppdraget, 
att den svenska skolan ska vara ”en skola för alla”, har varit en över-
ordnad politisk målsättning sedan grundskolans införande på 1960-
talet men har sina rötter i skolpliktens och folkskolans införande på 
1840-talet.  

2.1 Skolans uppdrag  

Bestämmelserna om skolans uppdrag återfinns i skollagens första 
kapitel (SFS 2010:800). I den fjärde paragrafen anges syftet med ut-
bildningen: att alla barn och elever ska inhämta och utveckla kunska-
per och värden, att skolan ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande och en livslång lust att lära samt att skolan ska förmedla 
och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande 
demokratiska rättigheter. Den aktuella paragrafen innehåller också 
konkreta formuleringar om det kompensatoriska uppdraget: att 
skolan ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov, att barn och 
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 
möjligt, och att en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Vidare 
anges i paragraferna åtta och nio att alla barn och elever, oberoende av 
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geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha 
lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig 
inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den 
anordnas.  

Samtidigt som den politiska visionen om en skola för alla har gällt 
under en lång tid har synen på vad en likvärdig skola är förändrats 
(Berg 2014; Englund & Quennerstedt 2008). Perioden efter grund-
skolans införande och fram till 1990-talets styrningsreformer präg-
lades av idén om likvärdighet som jämlikhet. Samhället befann sig i 
en tid av kraftig förändring. I efterdyningarna av andra världskriget 
var det viktigt att befästa och stärka demokratin och den sociala 
jämlikheten. Likvärdighet i skolan innebar att alla elever gavs möjlig-
het att utveckla ”en gemensam referensram av kunskaper och vär-
den” (Englund & Quennerstedt 2008, s. 16). Likvärdigheten vilade på 
principerna om ett enhetligt skolsystem och om lika utbildnings-
standard och detta sågs också som medel för att nå det överordnade 
målet om ett jämlikt samhälle. Den här synen på likvärdighet tog sig 
uttryck i att eleverna erbjöds likartade kurser sett till innehåll och 
vilka läromedel som användes. Det kompensatoriska tänkandet fram-
trädde också tydligt. För att uppnå likvärdighet i meningen att alla 
vid utbildningens slut hade fått möjlighet att utveckla en gemensam 
referensram, ansågs det vara särskilt viktigt att på olika sätt upp-
märksamma missgynnade grupper och elever som hade olika svårig-
heter i skolsituationen.  

Under 1990-talet förändrades likvärdighetens innebörd. Nu blev 
likvärdighet som lika möjligheter ett mål i sig och inte längre ett 
medel för att uppnå social jämlikhet (Berg 2014). Nu handlade lik-
värdighet om att alla elever skulle ha lika möjligheter att utvecklas 
utifrån sina olika förutsättningar. Kraven på individualisering och att 
anpassa utbildningen efter elevernas olika förutsättningar och behov 
växte sig starkare. Likartade kurser med ett enhetligt undervisnings-
innehåll sågs nu snarare som ett hinder för elevens utveckling än som 
en förutsättning. Under 2000-talet skedde ytterligare förändringar, 
då likvärdighet allt mer kom att kopplas samman med frågor om 
kvalitet i utbildningen. Enligt det här synsättet handlar likvärdighet 
om att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning av god kvalitet. 
Graden av likvärdighet i skolsystemet mäts i första hand genom att 
granska resultat och variation i resultat mellan olika skolor. Englund 
och Quennerstedt (2008) menar att den här synen har växt fram 
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successivt med start under 1990-talet och i takt med att skillnaderna 
i skolresultat började framträda allt tydligare.  

2.2 1990-talets styrningsreformer  

Förändringarna i synen på likvärdighet hänger intimt samman med 
de genomgripande reformer av skolans styrsystem som inföll i början 
av 1990-talet. Något förenklat kan reformerna beskrivas som att 
skolan gick från att vara central- och regelstyrd till att styras med 
mål under ett kommunalt huvudmannaskap. Decentraliseringen av 
skolan, som också brukar kallas kommunaliseringen, bestod av tre 
huvudsakliga reformer: mål- och resultatstyrning ersatte den tidi-
gare regelstyrningen, ansvaret för lärares och skolledares löner och 
arbetsvillkor överfördes från staten till kommunerna, och formerna 
för det statliga ekonomiska bidraget till skolan förändrades.  

Mål- och resultatstyrningen, som riksdagen fattade beslut om i 
februari 1989, innebär i korthet att staten, i stället för detaljerade 
regler om hur verksamheten ska bedrivas, lägger fast nationella mål 
som det är upp kommunerna och skolorna att genomföra. Målstyr-
ningen innebär också en ökad fokusering på uppföljning och utvär-
dering. I stället för att försöka styra professionens yrkesutövning i 
detalj ger staten de professionella en större frihet att utforma under-
visningen utifrån sin kompetens och lokala förutsättningar men 
kontrollerar i efterhand att resultaten blivit de emotsedda. 

Samtidigt som lärare och skolledare genom mål- och resultat-
styrningen fick ett större ansvar för att planera och utforma under-
visningen förändrades också deras yrkesvillkor. Huvudansvaret för 
lärar- och skolledartjänsterna överfördes från staten till kommu-
nerna. Lärarna och skolledarna var visserligen redan kommunalt an-
ställda, men genom ett riksdagsbeslut i december 1989 överfördes 
även ansvaret för löner och arbetsvillkor till kommunerna. Lärare 
och skolledare blev nu kommunalt anställda tjänstemän, jämställda 
med andra kommunala tjänstemän.  

Kommunerna fick också ekonomiska styrmedel i sin hand. I stället 
för att staten styrde ekonomin i detalj och via sin regionala repre-
sentant, länsskolnämnderna, fördelade medel direkt till enskilda sko-
lor infördes nu ett sektorsbidrag till skolan. Kommunerna tilldelades 
en summa pengar som de fick fördela till skolorna i den egna kom-
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munen. Några år senare fick kommunerna också ansvaret att priori-
tera mellan olika verksamhetsområden, då sektorsbidraget bakades in i 
ett generellt statsbidrag för alla kommunala verksamhetsområden 
(Quennerstedt 2006).  

Beslutet om ett nytt statsbidragssystem fattades av riksdagen i 
december 1990. I och med riksdagsbeslutet förtydligades också kom-
munernas ansvar som huvudmän för skolan och en ny myndighets-
organisation lades fast. Som huvudmän blev kommunerna skyldiga 
att årligen upprätta en skolplan som beskriver hur de ska arbeta för 
att nå de nationella målen, vilka lokala målsättningar de har för sko-
lan liksom hur verksamheten ska vara organiserad. Den tidigare 
Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna lades ned och ersattes av 
en ny myndighet: Skolverket. Vidare förstärktes statens ansvar för 
utvärdering och tillsyn.  

Kommunaliseringsreformerna följdes upp av förändringar i de 
styrdokument som reglerar undervisningens mål, syften och innehåll 
(läroplanerna, kursplanerna och grundskolans timplan) men även 
det sätt på vilket undervisningens resultat följs upp och kontrolleras 
(betygssystemet). I den central- och regelstyrda skolan hade staten, 
genom läroplanen från 1980, Lgr80, och de tillhörande kursplanerna, 
räknat upp moment som skulle finnas i olika kurser. Tillsammans 
med den statliga läromedelskontrollen, där staten genom den statliga 
skoladministrationen tog ansvar för att det fanns undervisnings-
material och läroböcker som matchade de olika momenten, reglerade 
läroplanerna klassrumsarbetet. Lärarnas arbete styrdes också av tim-
planen som var kopplad till Lgr80. Timplanen var stadieindelad, det 
vill säga angav hur många undervisningstimmar eleven var garanterad 
i ett visst ämne under ett visst stadium. I Lpo94 och de kursplaner 
som tillhörde läroplanen formulerades i stället övergripande mål-
beskrivningar för olika ämnen: mål att uppnå och mål att sträva mot. 
De förra ska alla elever ha uppnått när de lämnar skolan, de senare är 
att betrakta som en riktningsgivare för arbetet. Sammantaget har 
dessa förändringar tolkats som en ambitionshöjning för skolan 
(SOU 2014:5, s. 66).  

I samband med Lpo94 diskuterades också en förändring av tim-
planen i riktning mot en mindre omfattande reglering. År 2000 in-
leddes det så kallade timplaneförsöket då vissa skolor på försök fick 
tillstånd att arbeta utan en centralt reglerad timplan (Rönnberg 2007). 
1996 trädde ett nytt kriterierelaterat betygssystem i kraft. Enligt det 
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ska elevernas kunskaper mätas i relation till uppställda betygskri-
terier och inte, som i det tidigare relativa betygssystemet, i relation 
till andra elevers kunskaper (Jarl & Rönnberg 2019).  

Decentraliseringens drivkrafter 

Reformerna innebar en omfattande institutionell förändring (Jarl & 
Pierre 2018) som har liknats vid ett utbildningspolitiskt systemskifte 
(Englund 1996). De förändrade, i grunden, statens, kommunernas 
och professionens ansvar och roller i skolans styrning. Reformerna 
och de politiska processer som omgärdade dem och dess motiv har 
skildrats i åtskilliga studier och rapporter (se t.ex. Jarl & Rönnberg 
2019; SOU 2014:5; Jarl 2012; Ringarp 2011; Haldén 1997; Englund 
1996). Reformerna kännetecknades inte bara av att de var omfattande 
och förändrade styrningen i grunden, de genomfördes också under 
en relativt kort tidsperiod. 

Två huvudsakliga förklaringslinjer framträder i litteraturen: kom-
munaliseringen motiverades både av demokrati- och effektivitets-
argument (Jarl 2012; Ringarp 2011; Montin 2007). Genom att ge 
kommunerna ett större ansvar skulle skolan flyttas närmare med-
borgarna och det lokala inflytandet stärkas. Men genom att ge kom-
munerna större inflytande skulle styrningen också bli mer effektiv. 
Skolan, men också den offentliga sektorn i stort hade växt i om-
fattning, och det centralstyrda systemet bedömdes vara kostsamt, 
ineffektivt och byråkratiskt. Decentraliseringen skulle leda till för-
enkling och lägre kostnader.  

I det decentraliserade styrsystemet ska variation och olikhet beja-
kas. Kommunerna ska anpassa styrningen av skolan och verksam-
hetens genomförande efter lokala förutsättningar. Professionen ska 
bejaka elevernas individuella särart och utforma undervisningen på 
ett sätt som gör det möjligt för alla elever att nå sin fulla potential. 
Det som i det tidigare centralstyrda systemet sågs som en garant för 
likvärdighet ses i det decentraliserade systemet som ett hinder.  

Att styrningsreformerna sammanföll med en förändrad syn på 
likvärdighet framkommer tydligt av propositionen som pekade ut 
den övergripande inriktningen för reformerna. Som citatet nedan 
visar var regeringen medveten om att skolan vid den här tidpunkten 
i stort sett var att betrakta som likvärdig:  



På väg mot en statlig skola              

16 

Även om skolornas förutsättningar skiftar erbjuder det svenska skol-
väsendet i stor utsträckningen en likvärdig utbildning. Av de inter-
nationella undersökningar som gjorts av kunskapsnivån i olika ämnen 
framgår att skillnaderna mellan olika skolor är mindre än i något annat 
jämförbart land (prop. 1988/89:4, s. 12).  

Men samtidigt var man medveten om att det fanns starka krav på 
ökad valfrihet och lokal anpassning, vilket gjorde att den tidigare 
styrningsmodellen bedömdes ha spelat ut sin roll. Regeringen menade 
att den tidigare så omfattande statliga regleringen av skolan bland 
annat motiverades av ”… en önskan om att kunna garantera en över 
hela landet likvärdig utbildningsstandard” men att det nu sågs som 
viktigt att ”åstadkomma en balans” mellan detta behov och ”strävan 
efter förenkling och decentralisering” (prop. 1988/89:4, s. 6). ”För att 
kunna erbjuda en likvärdig utbildning måste skolan anpassas efter 
enskilda elevers varierande förutsättningar, behov och intressen och 
efter lokala förutsättningar” (prop. 1988/89:4, s. 14).  

Utfall och resultat i den decentraliserade skolan  

I dag är bilden av skolans utfall och resultat kraftigt förändrad. Under 
de senaste tre decennierna har skolans kunskapsresultat försämrats 
och likvärdigheten minskat. Det framkommer både i internationella 
kunskapsmätningar och av svenska rapporter och analyser. I Skol-
verkets sammanfattning av resultaten i PISA-undersökningen 2015 
(Skolverket 2016a) kan man till exempel läsa att resultaten i 2015 års 
undersökning var något bättre än resultaten i 2012 års undersökning 
men att förbättringen hade skett från ”historiskt låga nivåer”. I alla 
tre områden där PISA mäter svenska 15-åringars kunskaper – mate-
matik, naturvetenskap, läsförståelse – ligger resultaten i nivå med 
resultaten från 2009. För både läsförståelse och matematik är resul-
taten från 2015 fortfarande sämre än 2000 respektive 2003 då områ-
dena ingick i undersökningen för första gången. PISA mäter också 
likvärdigheten i olika skolsystem i enlighet med sju olika indikatorer. 
I jämförelse med resultaten från 2006 har det skett en försämring för 
Sveriges del med avseende på fem av sju indikatorer. Den samlade 
bilden 2015 är att likvärdigheten i det svenska skolsystemet ligger på 
samma nivå som genomsnittet i OECD. Samtidigt noterar Skol-
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verket att likvärdigheten i de övriga nordiska länder är högre än i 
Sverige.  

De internationella kunskapsmätningarna är visserligen föremål 
för en del kritik. En synpunkt är att kunskapsmätningarna är för-
knippade med mättekniska problem som gör att man kan ifrågasätta 
deras trovärdighet. En annan synpunkt är att de endast fokuserar ett 
snävt urval av ämnen och kunskaper och att ett bredare angreppssätt 
skulle ge en annan bild av skolans utveckling. Den här rapporten tar 
sin utgångspunkt i att kunskapsnivåerna i den svenska skolan har 
försämrats, och att likvärdigheten har minskat. Skolans uppdrag att 
förmedla kunskaper och utjämna skillnader i förutsättningar mellan 
barn och elever realiseras inte särskilt väl i dag.  

Orsakerna till de försämrade kunskapsresultaten och den minskade 
likvärdigheten diskuteras både i det offentliga samtalet och i forskar-
samhället. Det går inte att bortse ifrån att försämringarna samman-
faller med genomförandet av decentraliseringsreformerna, men det är 
svårt att lägga fast några exakta orsakssamband. En del menar till 
exempel att kunskapsförsämringen inleddes redan innan styrnings-
förändringarna (Holmlund m.fl. 2014), medan andra gör gällande att 
resultatförsämringen inleddes på 1990-talet och därmed kan sättas i 
samband med decentraliseringsreformerna (se t.ex. Gustafsson, Sörlin 
& Vlachos 2016).  

Rapportens upplägg och teoretiska utgångspunkter  

Som redan nämnts kan 1990-talets decentraliseringsreformer ses 
som en omfattande institutionell förändring som i grunden ändrade 
skolans styrsystem och statens, kommunernas och professionens 
ansvar och roller i styrningen av skolan. Sådana institutionella för-
ändringar får konsekvenser för dem som arbetar i, eller på andra sätt 
kommer i kontakt med, skolan.  

I den här rapporten ska jag titta närmare på skolornas inre arbete 
och undervisningens förutsättningar. Mot bakgrund av hur skolor-
nas inre arbete och undervisningen fungerar ska jag, i rapportens 
avslutande del, diskutera hur ansvarsfördelningen mellan staten och 
kommunen bör se ut i framtiden.  

Teoretiskt ansluter jag till det institutionella perspektivet som är 
vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning (March & Olsen 1989; 
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Scott 2008). Jag betraktar skolors inre arbete som ett resultat av 
skolornas yttre ramar och villkor. Med yttre ramar och villkor syftar 
jag på hur skolans styrsystem är organiserat. Med den utgångs-
punkten är det rimligt att föreslå förändringar i skolans styrning, om 
det inre arbetet i skolorna inte fungerar optimalt.  

För att förstå hur samhället fungerar i olika avseenden är det 
viktigt att studera dess politiska institutioner. De politiska institu-
tionerna består av formella och informella regelsystem som har 
etablerats under lång tid i organisationer och i samhällen. Institu-
tionerna skapar ett system för belöning och bestraffning som på-
verkar vad olika aktörer uppfattar som ett rationellt beteende. Men 
institutionerna påverkar också vårt sätt att tänka, våra normer och 
vår självbild. March & Olsen (1989) menar att institutionerna på-
verkar vad som är ett rationellt agerande utifrån vårt egenintresse 
men också vad som är ett lämpligt sätt att agera på, efter vilka sociala 
normer vi bör agera men även utifrån hur vi tänker om oss själva. 
Man kan säga att institutionerna skapar olika typer av maktförhållan-
den som i sin tur bidrar till att förstärka själva institutionerna. Det 
bidrar till att politiska reformer ofta blir ”inlåsta” i olika institutio-
nella sammanhang som gör att de kan vara svåra att förändra i små 
steg. När förändringar väl inträffar, är de ofta omfattande och bryter 
tydligt mot tidigare lösningar. Ofta inträffar förändringar vid till-
fällen då det har uppstått någon typ av kris eller stor samhällsför-
ändring (Pierre & Rothstein 2003).  

Det institutionella perspektivet kan användas för att förstå hur 
såväl enskilda organisationer, till exempel skolor, som organisato-
riska system, till exempel skolans styrsystem, och politiska reformer 
fungerar. Det är grundläggande att sättet att organisera en verksam-
het påverkar innehållet men också att det tar tid att genomföra för-
ändringar. I alla organisationer finns det etablerade normer och vär-
den som ger identitet och mening åt dem som arbetar där och som 
uttrycker organisationens mål, och därför är organisationer svåra att 
förändra. Om man förändrar organisationens yttre ramar, tar det 
ofta lång tid innan förändringen genomsyrar den inre verksamheten. 
Det som händer i organisationen följer inte alltid den formella organi-
sationsskissen.  

Det är också centralt i det institutionella perspektivet att för-
ändringen inte alltid blir den avsedda. Genomförandet av institu-
tionella förändringar kan också påverkas av konkurrerande normer 
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och värderingar i det omgivande samhället och i närliggande organi-
satoriska system som gör att förändringen tar en annan riktning. 
Även normer och värden inom systemet eller organisationen kan 
påverka i vilken grad förändringar i organisationsskissen faktiskt 
leder till förändringar i verksamheten. Det är också viktigt för orga-
nisationer att ha det omgivande samhällets stöd, att verksamheten 
framstår som legitim. 

Som statsvetare är jag också intresserad av frågor om makt, om 
olika gruppers makt eller brist på makt och av hur den politiska 
beslutsprocessen fungerar och det här perspektivet kommer också 
att genomsyra den fortsatta framställningen. 

Resonemangen i rapporten bygger både på tidigare forskning och 
den offentliga debatten om skolan. Genomgående används tidigare 
forskning, relevanta statliga utredningar och myndighetsrapporter 
inom området. Ofta är det sekundärlitteratur som sammanfattar kun-
skapsläget inom ett visst område eller som refererar andras studier och 
undersökningar som används, det har inte varit möjligt att göra en hel-
täckande kartläggning av tidigare forskning eller av debatten. 
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3 Skolors inre arbete och 
undervisningens förutsättningar  

Det finns många sätt att gripa sig an frågan om vad som förklarar hur 
väl eleverna lyckas i skolan. Ett sätt är att studera faktorer och 
egenskaper som på olika sätt är knutna till eleverna själva, som till 
exempel motivation, föräldrarnas utbildningsnivå och social och kul-
turell bakgrund. Den internationella forskningen om skolframgång 
dominerades länge av det här synsättet (Reynolds m.fl. 2014). Vi vet 
från svensk forskning att det här är en viktig faktor för att förstå 
skillnader i resultat mellan olika skolor i dag, även om tolkningarna 
går isär när det gäller hur stor roll till exempel familjebakgrunden 
spelar (se t.ex. Holmlund m.fl. 2014; Holmlund, Sjögren & Öckert 
2019; Gustafsson & Yang Hansen 2018; Yang Hansen & Gustafsson 
2019). Jag ska inte fördjupa mig närmare i den här frågan utan i stället 
vända mig till den del av forskningen om skolframgång som studerar 
skolornas betydelse i olika avseenden.  

Det är väl belagt inom den internationella forskningen att olika 
skolfaktorer bidrar till att förklara hur väl eleverna lyckas i skolan. 
Lärarnas kompetens och hur skolans ledning fungerar är ett par 
exempel, men forskningen uppmärksammar också aspekter såsom 
skolans kultur och pedagogiska klimat och vilka förväntningar man 
har på eleverna (se t.ex. Scheerens 2016; Reynolds m.fl. 2014; Scheerens 
& Bosker 1997). De här perspektiven har haft ett begränsat genom-
slag i den svenska forskningen (Håkansson & Sundberg 2016), men 
nedan ska jag ge ett aktuellt exempel som handlar om enskilda sko-
lors inre organisation och arbetssätt. Därefter fördjupar jag mig i 
frågan om vilka undervisningsmetoder som dominerar i skolan i dag 
och vilken betydelse valet av undervisningsmetod har för elevernas 
kunskapsutveckling. Avslutningsvis tar jag mig an frågor som hand-
lar om läraryrkets kunskapsbas.  
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3.1 Skolors inre organisation och arbetssätt  

I en studie om skillnader i inre organisation och arbetssätt mellan 
framgångsrika och icke framgångsrika skolor drar Jarl, Blossing och 
Andersson (2017) slutsatsen att det finns mycket tydliga skillnader 
och att dessa kan bidra till att förklara variationen i elevresultat 
mellan olika skolor. Med framgångsrika skolor avses i studien skolor 
där resultatutvecklingen kontinuerligt har förbättrats under en längre 
tidsperiod, medan icke framgångsrika skolor avser skolor som har en 
kontinuerligt försämrad resultatutveckling under samma tidsperiod. 
Urvalet av skolor gjordes med hjälp av omfattande statistik med data 
om samtliga svenska grundskolors resultatutveckling. Forskarna strä-
vade efter att hitta skolor som – med undantag av resultatutveck-
lingen – var så lika varandra som möjligt i olika relevanta avseenden. 
I de statistiska analyser som låg till grund för urvalet tog de till 
exempel hänsyn till elevsammansättningen på skolorna genom att 
kontrollera för föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas migra-
tionsbakgrund.  

Som redan nämnts visar studien att arbetet är organiserat på olika 
sätt på de två grupperna av skolor. Konkret har forskarna studerat 
organiseringen av skolans ledningsfunktioner, lärarnas arbete och 
undervisningen under vägledning av ett institutionellt perspektiv 
som gör gällande att skolan som organisation består av en uppsätt-
ning formella regler men också av en mjukare sida med informella 
normer och värden, som handlar om medarbetarnas syn på vad som 
är viktigt i arbetet och hur man ska arbeta för att uppnå det.  

På de framgångsrika skolorna framträder gemensamma normer 
och föreställningar, skolorna kännetecknas av det forskarna kallar 
samordning och samförstånd. Vikten av samarbete och behovet av 
att stödja varandra och dela erfarenheter står i fokus och personalen 
har också gemensamma föreställningar om uppdraget som tydligt 
sätter skolans kunskapsuppdrag och elevernas lärande i centrum. 
Konkret finns det ett tydligt ledarskap: det är få byten på rektors-
posten och rektorerna har satt tydliga mål för verksamheten som 
genomsyrar arbetet på skolan. Lärarnas arbete är organiserat för att 
möjliggöra samarbete över och mellan ämnes- och stadiegränserna 
och det finns ofta gemensamma undervisningsupplägg. Personalen, 
både lärare och rektorer, har tydliga och höga förväntningar på ele-
verna. Elevernas progression följs systematiskt och undervisningen 
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förändras och utvecklas på ett medvetet sätt för att möta de behov 
den aktuella elevgruppen har.  

På de icke framgångsrika skolorna framträder också gemen-
samma normer men de handlar inte om samarbete, utan om ensam-
arbete. Skolorna kännetecknas av det forskarna kallar intresseskill-
nader och särordning. I den här gruppen av skolor tar läraren ansvar 
för det egna klassrummet, och de flesta försök från ledningens sida 
att skapa förutsättningar för gemensamma undervisningsrutiner av-
visas av lärarna. Elevernas resultatutveckling följs inte på ett syste-
matiskt sätt, undervisningen utvecklas i begränsad omfattning för att 
passa elevernas behov. I stället framträder en tendens att lägga ansva-
ret på skolans resultatutveckling på eleverna själva. Det framträder 
också tydligt att det finns brister i ledarskapet såtillvida att det 
saknas tydliga mål, att det pågår ständiga omorganisationer och att 
det råder stor omsättning på rektorer.  

Men på vilket sätt har de skillnader i organisation och arbetssätt 
som studien påvisar betydelse för den enskilde elevens förutsätt-
ningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden? Forskarnas 
svar är att skillnaderna i organisation och arbetssätt ger upphov till 
väsentligt olika lärandemiljöer för eleverna (Jarl m.fl. 2017, s. 146). 
Det är helt enkelt lättare för eleverna att klara studierna på de fram-
gångsrika skolorna, där de möts av höga förväntningar från perso-
nalen, där de vet vad som förväntas av dem, både i klassrummet och 
socialt, där de möts av liknande undervisningsupplägg över årskurs- 
och ämnesgränserna och där lärarna de möter i klassrummet, och 
deras kollegor, väl känner till deras specifika möjligheter och ut-
maningar. Men på de icke framgångsrika skolorna ställer lärande-
miljön betydligt större krav på eleverna. Där möter de olika förvänt-
ningar från olika lärare, där ser undervisningsmiljöerna olika ut mellan 
stadie- och ämnesgränserna, och där möts de inte av några höga 
förväntningar på vad de kan prestera, och där är inte heller persona-
len så väl insatt i deras olika styrkor och svagheter.  

I bokens slutsatskapitel diskuterar forskarna resultaten i ljuset av 
den offentliga debatten om hur den svenska skolans resultatutveck-
ling kan stärkas. Den kapacitet och den tilltro till professionens och 
skolans möjligheter att skapa goda förutsättningar för elevernas 
lärande som finns på de framgångsrika skolorna kan bidra till att 
ändra bilden av en skola i kris. Men lika problematiska är mönstren 
i den andra gruppen av skolor: att elevernas lärande och kunskaps-
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utveckling inte står i fokus, att resultatutvecklingen inte primärt 
tycks ses som ett ansvar för professionen, att man inte arbetar på ett 
systematiskt sätt med uppföljning av elevers resultat. Att det saknas 
förståelse för att verksamheten ska utvecklas och förändras mot 
bakgrund av en systematisk uppföljning av elevernas resultat, och 
svårigheten att åstadkomma ett fungerande samarbete på skolorna, 
tolkar forskarna som uttryck för att det finns ett systemfel i svensk 
skola. Samtidigt som lagstiftarna under lång tid har ställt krav på ett 
systematiskt uppföljnings- och utvecklingsarbete på skolorna och 
forskningen entydigt har visat att kollegialt samarbete är något 
positivt, finns det skolmiljöer där detta inte tillämpas. Men frågan 
om systemfelet beror på att styrmodellen brister eller på att de lokala 
förutsättningarna saknas lämnas utan ett tydligt svar.  

Resultaten ligger i linje med resultat från den internationella 
forskningen om skolframgång och med tanke på den systematik som 
forskarna har använt i urvalet av skolor finns det anledning att tro 
att resultaten ger en bild av nuläget i svensk skola.  

Är större skillnader i skolors inre arbete att vänta framöver?  

Att det finns skillnader i skolors inre organisation är inte konstigt. 
Av såväl den nuvarande (SFS 2010:800) som den tidigare skollagen 
(SFS 1985:1100) framkommer att rektor beslutar om den enskilda 
skolans inre organisation. Rektorn ansvarar också för att utveckla 
skolans verksamhet och för att leda det pedagogiska arbetet. I det 
här avseendet har 2010 års skollag dessutom förtydligat rektorns 
ansvar. Men är de skillnader som framkommit i forskningen ända-
målsenliga? Är de ett svar på hur de lokala förutsättningarna och 
behoven ser ut? Bidrar de till att skapa goda förutsättningar för 
undervisningen och elevernas möjligheter att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden? Svaret är förmodligen ja sett till de framgångs-
rika skolorna, men resultaten vad gäller de icke framgångsrika sko-
lorna kan inte ses annat som än ett misslyckande. Här motverkar den 
inre organisationen elevernas möjligheter.  

Det finns dessutom skäl att befara ökade skillnader i skolors inre 
arbete framöver. Rektorn har en central roll när det gäller att leda 
arbetet på skolan, och forskningen har i allt högre grad kommit att 
intressera sig för rektorns indirekta betydelse för undervisningen 
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och därmed kunskapsresultaten (Håkansson & Sundberg 2018). Ur 
det perspektivet är de senaste årens signaler om en ökad omsättning 
av rektorer på landets skolor ett stort problem. Studier visar sam-
stämmigt på en hög omsättning bland rektorerna (se SOU 2014:5 
för en översikt).  

Dessutom har rörligheten inom lärarkåren ökat de senaste 10–15 
åren (Holmlund m.fl. 2019). Sett till möjligheterna att etablera 
samarbete och skapa en kollegial samsyn på skolan är de ökade rör-
ligheten ett problem i sig. Än värre är att den ökade rörligheten riske-
rar att förstärka snarare än att utjämna skillnader i förutsättningar 
mellan olika elever. Studier har visat att rörligheten är högre bland 
lärare som arbetar på skolor med svaga elevförutsättningar (Holmlund 
m.fl. 2019; se även Karbownik & Martinsson 2014) och att kon-
centrationen av behöriga och erfarna lärare är högre på skolor som 
ligger i gynnsamma områden med resursstarka elever och föräldrar 
(Hansson & Gustafsson 2016). Holmlund med flera (2019) kon-
staterar att skolor i resurssvaga områden tenderar att ha en högre 
lärartäthet än skolor i resursstarka områden, men en lägre grad av 
behöriga lärare. Fördelningen av lärarresurserna är alltså kompen-
satorisk när det gäller kvantitet (lärartäthet) men inte när det gäller 
kvalitet (lärarkompetens). I samma studie framkommer också att det 
inte finns något som tyder på att kommunerna på ett systematiskt sätt 
använder lönesättningen för att locka lärare till skolor i resurssvaga 
områden eller för att behålla kompetent personal (Holmlund m.fl. 
2019).  

3.2 Undervisningsmetoder i svensk skola  

I studien om skillnader i den inre organisationen mellan framgångs-
rika och icke framgångsrika skolor fann forskarna att samarbete 
mellan lärarna och gemensamma undervisningsupplägg är känne-
tecknande för framgångsrika skolor. Vilka undervisningsmetoder 
som används på de framgångsrika skolorna framkommer inte, men 
det finns indikatorer på att de framgångsrika skolorna har uppmärk-
sammat betydelsen av lärarnas ledarskap i klassrummet, vilket leder 
oss in på frågan om vilka undervisningsmetoder som används i 
skolan i dag.  
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Debatten om elev- respektive lärarcentrerade 
undervisningsmetoder  

En vanlig uppfattning i skoldebatten är att decentraliseringen, sär-
skilt Lpo94, har inneburit att lärarna har förändrat sin undervisning 
på ett sätt som innebär att elevernas kunskapsinhämtning försämras. 
Ökade inslag av individualisering där eleverna förväntas ta eget an-
svar för skolarbetet antas ha bidragit till resultatförsämringen, och 
krav på att återinföra den så kallade katederundervisningen hörs 
ibland i debatten. Men har undervisningsmetoderna i skolan föränd-
rats till följd av 1990-talets reformer? Har det i så fall bidragit till att 
kunskapsutvecklingen har försämrats?  

1994 års läroplan innehåller inte några direkta formuleringar om 
lärarnas undervisningsmetoder (Giota & Emanuelsson 2018; Giota 
m.fl. 2019; Gustafsson m.fl. 2016; Carlgren 2019; Vinterek 2006). 
Syftet med Lpo94 var att öka lärarnas ansvar för undervisningen och 
deras val av undervisningsmetoder, inte att föreskriva vissa metoder. 
Decentraliseringen innebar en förskjutning av ansvar för under-
visningen till skolorna och lärarna ställdes inför uppgiften att han-
tera frågor som tidigare hade hanterats av staten genom den centrala 
skoladministrationen, till exempel att göra urval av kunskapsinne-
håll, värdera olika typer av läromedel och att organisera undervisningen 
(SOU 2014:5). 1994 års läroplan är den första läroplanen sedan grund-
skolans införande på 1960-talet som inte föreskriver hur lärarnas 
undervisning ska bedrivas (Giota & Emanuelsson 2018). Inte heller 
själva begreppet undervisning används, utan det talas genomgående 
om elevernas lärande (Vinterek 2006).  

Men i jämförelse med tidigare läroplaner läggs i Lpo94 tydligare 
fokus på elevernas personliga ansvar för studierna och ökad betoning 
på elevinflytande, vilket har tolkats som uttryck för ”en förväntan 
om en ökad tonvikt på eget arbete” (Gustafsson m.fl. 2016; se även 
Giota & Emanuelsson 2018). Även om Lpo94 inte pekade ut några 
specifika undervisningsmetoder, tycks de flesta överens om att det 
på ett övergripande plan har skett en förskjutning i synen vem som 
har huvudansvar för undervisningen från grundskolans första läro-
plan, Lg62, till läroplanen som följde i spåren av decentraliserings-
reformerna: från en lärar- till en elevcentrerad syn på undervisning 
(Vinterek 2006).  
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Formerna för undervisningen har förändrats  

Men hur ser det ut i skolans inre arbete? Har motsvarande ansvars-
förskjutning från läraren till eleven skett även i skolans praktik, och 
vad betyder det i så fall för elevernas kunskapsinhämtning? Sam-
stämmiga studier pekar på att det har skett en förändring i under-
visningspraktiken. Däremot är forskningsläget betydligt mer svår-
tolkat när det gäller effekterna av den här förskjutningen.  

I en omfattande kartläggning av vilka samhällsförändringar som 
kan ha bidragit till den försämrade resultatutvecklingen uppmärk-
sammar Skolverket (2009) frågan om individualisering av undervis-
ningen. En sammanställning av publicerade studier och rapporter 
under perioden 1990–2009 visar entydigt, menar rapportförfattarna, 
att ”ansvarsfördelningen när det gäller arbetet i klassrummet har över 
tid förskjutits från läraren i riktning mot elevens individuella an-
svarstagande” (Skolverket 2009, s. 220).  

Under perioden 1995–2008 har, enligt Gustafsson med flera (2016), 
helklassundervisningen minskat för elever i slutet av grundskolan 
samtidigt som ”elevers ensamarbete, med eller utan lärarhandledning, 
har ökat i omfattning” (Gustafsson m.fl. 2016, s. 96). Andra föränd-
ringar är att kunskapsprov används i allt mindre omfattning, vilket 
betyder att eleverna allt mer sällan ges feedback, men även att svenska 
elever får andra typer av återkoppling, till exempel att läraren kon-
trollerar läxor eller arbetsböcker, mer sällan än elever i andra jäm-
förbara länder. Författarna bygger sina slutsatser på resultat från 
internationella kunskapsmätningar, Skolverkets nationella utvärder-
ingar från 1992, 1995 och 2003 men har också gjort vissa egna ana-
lyser av UGU-databasen vid Göteborgs universitet där elever födda 
1987, 1992 och 1998 har fått svara på enkäter om sin skolsituation i 
årskurs 6 och 9.  

Giota och Emanuelsson (2018) har studerat förändringar av under-
visningsmönster i svenska skolor sedan början av 1990-talet, också 
baserat på den ovan nämnda UGU-databasen. När det gäller års-
kurs 9 visar resultaten en tydlig ökning av elevers eget arbete från 
år 2003 samtidigt som lärarledd undervisning har minskat, liksom 
förekomsten av olika typer av kunskapsprov. Även för årskurs 6 
visar resultaten en ökad förekomst av elevens eget arbete mellan 
1995–2011, en minskad användning av olika typer av tester men – till 
skillnad från resultaten avseende årskurs 9 – även en ökning av före-
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komsten av lärarledd undervisning. Att den lärarledda undervisningen 
har ökat under perioden behöver emellertid inte, menar forskarna, 
betyda att lärarna undervisar i traditionell mening utan ska mer 
sannolikt ses som ett uttryck för att lärarna instruerar eleverna om 
hur det egna arbetet ska bedrivas och att lärarna handleder olika 
typer av grupparbeten.  

Giota och Emanuelsson (2018) menar emellertid inte att utveck-
lingen mot ökade inslag av eget arbete i grundskolans årskurs 6 och 
9 primärt är ett resultat av decentraliseringsformerna. I stället pekar 
de ut mer övergripande samhällsförändringar som gör att det blir allt 
viktigare för lärarna att dokumentera och följa upp enskilda elevers 
prestationer. En annan möjlig förklaring är att lärarutbildningen inte 
förbereder studenterna tillräckligt väl i fråga om val av undervis-
ningsmetoder, men några utförligare resonemang om varför så skulle 
vara fallet förs inte (Giota & Emanuelsson 2018; se även Gustafsson 
m.fl. 2016). En annan tolkning är att förskjutningen från en lärar- till 
en elevcentrerad syn på undervisning är en pragmatisk lösning i en 
situation där lärarna av olika skäl inte har möjlighet att göra mer väl-
grundade val; det kan handla om bristande tid men också om kom-
petensbrister.  

I en uppföljande studie baserat på samma empiriska underlag men 
med särskilt fokus på årskurs 9 har Giota, Bergh och Emanuelsson 
(2019) studerat om det finns skillnader mellan kommunala och 
fristående skolor när det gäller hur undervisningsmönstren har för-
ändrats. I stort bekräftar studien resultaten i den tidigare studien 
(Giota & Emanuelsson 2018), men den visar också att det initialt 
under den studerade perioden fanns en tydlig skillnad i elevernas 
uppfattningar om vilka undervisningsmetoder som dominerade i 
kommunala respektive fristående skolor. Elevcentrerade undervis-
ningsmetoder, till exempel undervisning som är anpassad till den 
enskilda elevens förutsättningar, där man arbetar med större projekt 
under en längre tidsperiod på ett sätt som förutsätter mycket inter-
aktion mellan läraren och eleven, uppfattades av elever på fristående 
skolor som vanligt förekommande 2003. Elever på kommunala skolor 
erfor, vid samma tidpunkt, att mer konventionella metoder som hel-
klassundervisning och kunskapsprov, var vanliga på deras skolor. 
Skillnaderna utjämnades något mellan 2003 och 2014, då förekomsten 
av helklassundervisning och kunskapsprov minskade i de kommunala 
skolorna samtidigt som eget arbete som undervisningsform ökade 
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för de fristående skolornas del. Sammantaget bekräftas resultaten 
från den tidigare studie av att det har skett en generell förskjutning i 
riktning mot undervisningsformer där elevens eget arbete på olika 
sätt står i fokus.  

Men motsvarar förändringen statens intentioner?  

Det är också intressant att återknyta till den rapport Skolverket 
publicerade för tio år sedan. Skolverket konstaterade att det i första 
hand tycktes handla om generella förändringar av lärarnas under-
visningsmönster, inte om en anpassning efter enskilda elevers olika 
förutsättningar och behov som ligger i linje med lagstiftarens inten-
tioner med styrningsreformerna. Enligt Skolverket har det skett 
”mer generella och schabloniserade förändringar av undervisnings-
mönster – ökad individualisering i form av eget arbete och förskjut-
ning från lärare till elev – än att undervisningen blivit mer flexibel 
och utformas utifrån elevernas olikheter” (Skolverket 2009, s. 27). 
Även Vinterek (2006) drar en liknande slutsats och menar att metod-
arsenalen tycks ha krympt och blivit mer likriktad, tvärtemot lag-
stiftarens intentioner.  

En nyligen publicerad granskningsrapport från Skolinspektionen 
(2019) förstärker den här bilden. Skolinspektionen har genomfört 
en kvalitetsgranskning av skolornas och huvudmännens arbete med 
att skapa förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund. Sedan 
2010 är det inskrivet i skollagen att utbildningen i skolan ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolinspektionen har 
granskat skolornas och huvudmännens arbete mot bakgrund av Skol-
verkets officiella definitioner av de båda begreppen eftersom dessa 
inte preciseras i skollagen. Den beprövade erfarenheten ska ”vara 
prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och 
av många” medan vetenskaplig grund hänvisar till att skolorna ”ska 
använda kunskap som härrör från vetenskapliga studier samt prak-
tisera ett systematiskt utforskande för att kritiskt kunna granska, 
pröva och sätta resultat i ett sammanhang” (Skolinspektionen 2019b, 
s. 11).  

En slutsats är att ungefär en tredjedel av de granskade skolorna 
inte har ”ett tillräckligt utvecklat arbete när det handlar om att jäm-
föra och värdera olika insatser utifrån ett brett underlag av källor” 
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(Skolinspektionen 2019b, s. 20). Ett exempel på att skolorna inte till-
lämpar ett kritiskt förhållningsätt är att vissa skolor väljer att arbeta 
med en specifik metod som lyfts fram i en enskild studie eller forsk-
ningsrapport utan att jämföra med andra rapporter och studier. Ett 
annat exempel är att huvudmannens utbildningskoncept föreskriver 
att alla huvudmannens skolor ska arbeta med en viss metod eller ett 
visst arbetssätt.  

Av Skolinspektionens årsrapport 2018 kan man dessutom läsa att 
högpresterande elever i skolan sällan får vad myndigheten kallar ”till-
räckliga utmaningar”. Myndigheten har haft ett särskilt fokus på 
frågan under 2018, och den samlade slutsatsen är att högpresterande 
elever inte får stimulans i tillräcklig utsträckning utan att ”de för-
väntas ta stort eget ansvar för sin utbildning och i många fall klara 
sig utan aktivt lärarstöd” (Skolinspektionen 2019a, s. 7). Det talar också 
för brister i skolornas kapacitet att möta eleverna efter deras olika 
förutsättningar.  

De förändrade undervisningsmönstrens betydelse 
för kunskapsresultaten  

Som redan nämnts är det svårt att tolka forskningsläget när det gäller 
vilka effekter den noterade ansvarsförskjutningen har för elevernas 
kunskapsutveckling. Men efter en genomgång av den internationella 
forskningen inom området menar Håkansson och Sundberg (2012) 
att de negativa konsekvenserna tycks överväga (se även Håkansson 
2015).  

Frågan har också uppmärksammats i den tidigare nämnda rapporten 
från Skolverket (2009) och i några aktuella svenska studier. I Skol-
verkets forskningsöversikt poängteras att individualisering kan för-
stås både som ”individuellt ansvar” som syftar på att eleven arbetar 
mer självständigt och i sin egen takt vilket betyder mer av eget arbete 
och att eleven lämnas åt sig själv, och som ”individanpassning” med 
vilket avses att lärarens undervisning organiseras och genomförs på 
ett sätt som ställer ”elevens individuella förutsättningar och behov i 
centrum” (Skolverket 2009, s. 30). Forskningsgenomgången visar att 
”den innehållsliga individualiseringen (variation i innehåll och anpass-
ning till elevers olika förutsättningar och behov) och elevernas in-
flytande i lärandet verkar positivt på elevresultat, medan eget arbete 
som arbetsform inte gör det” (Skolverket 2009, s. 220).  
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Gustafsson med flera (2016) resonerar kring betydelsen av för-
ändrade undervisningsmönster baserat på två svenska undersökningar 
av matematikundervisningen i början av 2000-talet som indikerar att 
elever i klasser där undervisningen utmärks av att lärarna tar ett stort 
ansvar uppvisar bättre resultat. De menar vidare att internationell 
forskning visar att lärarnas kompetens har stor betydelse för elev-
resultaten men redovisar inte några studier om sambandet mellan 
olika undervisningsmetoder och elevresultaten. De konkluderar 
emellertid att det ”finns anledning att tro att undervisningsformer 
som i stor utsträckning sätter eleverna i eget arbete leder till sämre 
resultat än undervisning där läraren tar ett stort ansvar” (Gustafsson 
m.fl. 2016, s. 97).  

Giota med flera (2019) har studerat frågan genom att använda den 
ovan nämnda UGU-databasen som förutom elevernas egna bedöm-
ningar av vilka undervisningsformer som används på den egna skolan 
också innehåller information om elevernas meritvärden. De drar 
slutsatsen att det tycks finnas vissa undervisningsmetoder som har 
ett positivt samband med elevernas resultatutveckling oberoende av 
skolans huvudman. Elever som enligt egen utsago regelbundet arbe-
tar med stora uppgifter/projekt, gör kunskapstest och deltar i pla-
neringen av undervisningen uppvisar signifikant högre meritvärden 
än studenter som uppger att dessa undervisningsformer är mindre 
vanliga på de skolor där de går (Giota m.fl. 2019, s. 6). På motsvarande 
sätt visar resultaten att elever som sällan eller aldrig gör kunskapstest 
i årskurs 9 uppvisar lägre meritvärden än de som rapporterar att de 
ofta gör test, och att elever som sällan eller aldrig arbetar med eget 
arbete har lägre meritvärden än elever som regelbundet arbetar själv-
ständigt (Giota m.fl. 2019, s. 8). Forskarna bakom den här studien 
tolkar kunskapstest som ett uttryck för så kallad traditionell under-
visning, medan arbete med stora uppgifter/projekt samt elevernas 
aktiva deltagande i undervisningens planering ses som uttryck för 
elevorienterade undervisningsformer. I det här fallet hittar forskarna 
alltså inte några tydliga skillnader mellan de två undervisningsmeto-
derna, utan båda uppvisar positiva samband med elevernas resultat-
utveckling (Giota m.fl. 2019, s. 10). 

Men i en omfattande dansk studie om effekterna av elevorien-
terade undervisningsmetoder på elevernas kunskapsutveckling drar 
Andersen och Andersen (2015) slutsatsen att individuellt arbete har 
en negativ effekt på elevernas kunskapsresultat. Dessutom visar 
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resultaten att individuellt arbete bidrar till minskad likvärdighet då 
det särskilt missgynnar elever med socioekonomiskt svagare förut-
sättningar. Studien omfattar både enkät- och registerdata avseende 
56 000 elever från över 800 skolor. Undervisningen i matematik står 
i fokus för studien, och uppgifterna om förekomsten om elevorien-
terade undervisningsmetoder är baserade på rektorernas utsagor om 
skolornas undervisningsstrategier. Liknande resultat avseende effek-
terna av elevorienterade undervisningsmetoder i matematik har fram-
kommit av en kanadensisk studie av Haeck, Lefebvre och Merrigan 
(2014). Forskarna studerade genomförandet av ett omfattande skol-
utvecklingsprogram i Quebec som bland annat innebar att lärarnas 
undervisning skulle förändras i riktning mot mer fokus på problem-
lösning och elevens eget arbete. Genomförandet av programmet 
dokumenterades på ett systematiskt sätt, vilket gav forskarna möj-
lighet att studera effekterna av de förändrade undervisningsmetoderna 
på elevernas matematikkunskaper. Resultaten gick stick i stäv med pro-
grammets målsättning att stärka elevernas resultatutveckling. I stället 
fann forskarna negativa effekter på elevernas kunskaper i matematik 
(Haeck m.fl. 2014, s. 158).  

Som påpekades i inledningen av det här avsnittet är det svårt att 
tolka kunskapsläget när det gäller effekterna av elevorienterade under-
visningsmetoder. Svårigheten förstärks av att forskarna använder 
olika tillvägagångssätt och olika typer av data. Den bild som ges här 
är långt ifrån komplett. Men det har inte framkommit något som på ett 
konsekvent sätt tyder på att det finns skäl att ifrågasätta Håkanssons 
och Sundbergs slutsats från 2012 om att de negativa effekterna tycks 
dominera.  

Men slutsatsen att det har skett en förskjutning från lärar- till 
elevcentrerade undervisningsmetoder i den svenska skolan är intres-
sant, även om det inte på något entydigt sätt går att belägga att 
förändringen har orsakat en resultatförsämring i skolan. Den gene-
rella förändringen av undervisningsmetoderna kan sammantaget tyda 
på att lärarkåren inte hade beredskap att ta det ökade ansvar som de 
erhöll i samband med decentraliseringsreformerna och som innebar 
att undervisningen skulle anpassas efter elevers och grupper av 
elevers olika specifika behov. Kan det vara så att lärarkåren saknar 
viktiga delar av den kompetens som lagstiftaren såg som en för-
utsättning för att reformerna skulle fungera?  
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3.3 Luckor i läraryrkets kunskapsbas – exemplet 
lärarutbildningen  

Det finns tecken på betydande luckor i läraryrkets kunskapsbas. Jag 
uttalar mig inte om enskilda lärares kompetens utan syftar på yrkes-
gruppen som helhet. Här står lärarutbildningen och lärarnas fort-
bildning i fokus för diskussionen. 

Lärarutbildningarna förbereder inte studenterna för yrket 
tillräckligt väl  

Lärarutbildningen är ett viktigt styrmedel för staten. I den decentra-
liserade och målstyrda skolan där staten inte längre styr det inre 
arbetet med detaljerade läroplaner blir detta ett särskilt viktigt styr-
medel. I lärarutbildningen skolas de blivande lärarna in i yrket. Att 
lärarutbildningen är statens ansvar betyder också att den är en källa 
till legitimitet och auktoritet för yrkeskåren. Sedan den stora hög-
skolereformen 1977 är lärarutbildningen en del av den högre utbild-
ningen vid landets universitet och högskolor. Lärarutbildningen är 
en akademisk professionsutbildning vilket betyder att den både ska 
vila på vetenskaplig grund och förmedla ett kritiskt vetenskapligt 
förhållningssätt samtidigt som den ska förbereda studenterna för det 
kommande yrket genom att också förmedla vad man förenklat kan 
kalla hantverkskunnande. På en mer detaljerad nivå är det inte korrekt 
att tala om lärarutbildningen i singular. Sedan snart tio år tillbaka, och 
i likhet med tiden före decentraliseringsreformerna, ges lärarutbild-
ningen inom ramen för flera olika program med sina svagheter och 
styrkor. Men sett ur ett policyperspektiv, där vi granskar förutsätt-
ningarna för läraryrket och undervisningen i mer generella termer, är 
det relevant att tala om lärarutbildning som ett specifikt fenomen.  

Det finns flera undersökningar som tyder på att lärarutbildningen 
inte förbereder studenterna för det kommande yrket på ett till-
räckligt bra sätt.  

Lärarutbildningskonventet, som är ett samarbetsorgan för lärar-
utbildningen vid de 27 universitet och högskolor som har examens-
tillstånd för lärarutbildning, genomför sedan 2011 alumnundersök-
ningar vartannat år. Enkäterna har skickats till ett urval av studenter 
som examinerats från en svensk lärarutbildning två till tre år före 
aktuell undersökning, det vill säga två examinationskullar. Syftet 
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med enkäterna är att undersöka alumnernas bild av sin tidigare ut-
bildning i rollen som yrkesaktiv. Svarsfrekvensen har varierat mellan 
som högst 62 procent år 2011 och som lägst 40,1 procent i 2017 års 
undersökning. Totalt har drygt 28 000 tidigare lärarstudenter svarat 
på frågor om hur de värderar sin utbildning och de kunskaper och 
förmågor den har gett dem (Bertilsson 2018). 

En analys av resultaten i de fyra undersökningarna och av för-
ändringar över tid visar att utbildningarna, i alumnernas ögon, har 
såväl styrkor som svagheter (Bertilsson 2018). Majoriteten av dem 
som svarat på enkäterna arbetar som lärare, är nöjda med sin utbild-
ning och kan tänka sig att rekommendera den för andra. Rapporten 
visar också att studenterna överlag tycker att lärarutbildningen har 
gett dem kunskaper inom områden som handlar om att förstå sitt 
uppdrag utifrån lagstiftningen, att använda ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt och att reflektera över sin roll som lärare (Bertilsson 2018, 
s. 19). Men, vilket är centralt, alumnerna menar att det finns områ-
den där lärarutbildningen inte har gett dem de kunskaper som behövs 
för yrkeslivet. Det gäller områden som på olika sätt berör läraryrkets 
mer hantverksmässiga sida, det som utförs i klassrummet. Det gäller 
områden som att hantera och förebygga konflikter såväl i arbetslaget 
som i undervisningen, att göra bedömningar av elevers arbeten och 
att självständigt identifiera och formulera verksamhetens utveck-
lingsbehov (Bertilsson 2018, s. 21). I en sammanfattande kommentar 
skriver rapportförfattaren att:  

De områden som alumnerna anser att lärarutbildningen bidragit med i 
högst grad till stora delar handlar om reflekterande och analytiska för-
mågor som på ett övergripande plan är kopplat till lärarrollen. Detta 
medan de områden som alumnerna anser att lärarutbildningen har bidragit 
med i lägst grad i större utsträckning kan kopplas till mer ’praktiknära 
situationer’ såsom att hantera konflikter (i klassrummet såväl som i 
andra situationer), göra bedömningar samt planera och genomföra under-
visning” (Bertilsson 2018, s. 22). 

Att en majoritet av alumnerna uppfattar att lärarutbildningen inte i 
tillräcklig utsträckning förberett dem för att planera och genomföra 
undervisning är ett problem. Liknande resultat har också framkom-
mit i enkätundersökningar med studenter som läser på något av pro-
grammen inom 2011 års lärarutbildning. År 2013 svarade cirka 
1 200 studenter som startade utbildningen 2011 på en enkätunder-
sökning som Lärarnas tidning genomförde. Resultaten visade att 
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nästan var tredje student uppfattade att lärarutbildningen inte har 
förberett dem för yrket och att sju av tio studenter ansåg att ut-
bildningen hade för lite inslag av metodik och lektionsplanering 
(Lärarnas tidning 2013). År 2016 genomförde Lärarnas Riksförbund 
en enkätundersökning bland studenterna på 2011 års utbildning. 
När det gäller studenternas bedömningar av hur väl utbildningen 
förberett dem inom olika områden ansåg en majoritet av studenterna 
att de inte har blivit tillräckligt väl förberedda i områdena att använda 
digitala verktyg, kunskaper om specialpedagogik och att undervisa 
nyanlända barn och elever. Även om en majoritet av de svarande 
upplevde att utbildningen i tillräcklig utsträckning förberett dem för 
områden som ”relationer, konflikthantering och ledarskap”, ”bedöm-
ning och betygssättning”, ”beakta, kommunicera och förankra ett 
vetenskapligt förhållningssätt”, ”läs-, skriv och matematikinlärning”, 
”didaktik, ämnesdidaktik inkl. metodik” så var det ganska stora grupper 
som ansåg att utbildningen, inom dessa områden, inte förberett dem 
i tillräcklig utsträckning (Lärarnas riksförbund 2016).  

De ska förstås tilläggas att de två senaste undersökningarna 
genomfördes med studenter som fortfarande läste på utbildningen. 
Det är möjligt att de har en annan bild efter det att de har avslutat 
sina studier. Men tillsammans med resultaten i lärarutbildningskon-
ventets studie (Bertilsson 2018) blir tendensen tydlig och i linje med 
det antagande som gjordes av Gustafsson med flera (2016) om att 
lärarutbildningen inte ger de blivande lärarna tillräckliga redskap för 
att hantera valet av undervisningsmetoder. Det skulle kunna förklara 
de schablonmässiga förändringar i undervisningsmönster som forsk-
ningen har visat finns.  

Ytterligare belägg för det finns i resultaten från Universitets-
kanslersämbetets utbildningsutvärderingar av förskollärarprogrammet 
och grundlärarprogrammet som genomfördes 2018–2019. Grund-
lärarprogrammet utbildar lärare till fritidshem, förskoleklass och års-
kurs 1–6. Universitetskanslersämbetet granskade dels utbildningarnas 
innehåll genom att studera lärosätets förutsättningar att leva upp till 
några utvalda examensmål, dels utbildningarnas organisation och för-
utsättningar som studentinflytande, utbildningsmiljö, samverkan med 
det omgivande samhället och lärarutbildarnas kompetens.  

Majoriteten av de granskade utbildningarna, 32 av 67 utbildningar, 
fick omdömet bristande kvalitet. Det är just brister i examensmålen 
som låg till grund för omdömet i de flesta fall (Thafvelin 2019). Till 
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exempel fick 22 utbildningar kritik för brister i examensmålet som 
handlar om att ”visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa 
och kvantitativa forskningsmetoder och om relationen mellan veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet” och 21 utbildningar upp-
visade brister i examensmålet som handlar om att man ska ha ”förmåga 
att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över 
egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för 
att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kun-
skapsutvecklingen inom yrkesområdet”. Brister i examensmålet som 
lyfter fram förmågan att tillämpa sådan didaktik, ämnesdidaktik 
inklusive metodik, som behövs för undervisningen och för yrkes-
utövningen i stort låg till grund för kritik för tolv av de granskade 
utbildningarna medan endast fem lärosäten fick kritik för brister i 
det examensmål som explicit fokuserar på undervisningsskicklig-
heten, nämligen att ”visa förmåga att självständigt och tillsammans 
med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning 
och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt 
stimulera varje barns lärande och utveckling”.  

Möjligen kan det sist nämnda exemplet tyda på att alumnerna från 
2011 års lärarutbildning kommer att göra en mer positiv bedömning 
av hur väl utbildningen har förberett dem för arbetet i klassrummet 
än vad alumnerna från den tidigare utbildningen har gjort (jfr 
Bertilsson 2018). Likväl visar de andra exemplen att det finns skäl att 
befara att kompetensen inom lärarkåren att tillämpa ett analytiskt 
förhållningssätt och göra medvetna vad om vilka undervisningsmeto-
der som ska användas inte ser ut att bli bättre i den närmaste fram-
tiden. Under 2019–2020 granskar Universitetskanslersämbetet även 
kvaliteten i ämneslärarprogrammet som utbildar lärare till grund-
skolans årskurs 7–9 och till gymnasiet. Resultaten från den här gransk-
ningen kommer också att bli intressanta att följa upp och diskutera.  

De identifierade bristerna i lärarutbildningarnas förmåga att för-
medla ett vetenskapligt förhållningssätt stöds också av en studie som 
genomfördes inför inrättandet av Skolforskningsinstitutet 2015. I en 
granskning av lärarutbildningens vetenskapliga bas visar Wahlström 
och Alvunger (2015) att lärarstudenterna endast i begränsad omfatt-
ning får ta del av forskningslitteratur och involveras i forskningspro-
cesser. I stället konsumerar de sekundärlitteratur där andra beskriver 
forskningsresultat.  
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Lärarutbildningens utmaningar  

En tolkning är att lärarutbildningarna har svårt att hitta rollen som 
en akademisk professionsutbildning som å ena sidan ska ge studen-
terna mer hantverksmässiga kompetenser och å andra sidan förmedla 
ett vetenskapligt förhållningssätt. I det offentliga samtalet om sko-
lan målas de här två delarna ofta upp som ett nollsummespel, där mer 
av det ena antas ha lett till mindre av det andra. Till exempel argu-
menterade den tidigare utbildningsministern Jan Björklund för att 
akademiseringen av lärarutbildningen hade gått för långt och att det 
behövdes tydligare inslag av metodik (Thurfjell 2017). Men i prakti-
ken är det sällan som någonting plockas bort ur lärarutbildningarna. 
Av alla utbildningar vid universitet och högskolor som leder till en 
yrkesexamen har lärarutbildningarna flest examensmål (SFS 1993:100). 
Det illustrerar att lärarutbildningen är ett viktigt styrmedel för 
staten, men även att det finns luckor i läraryrkets kunskapsbas. Det 
tycks helt enkelt råda en osäkerhet kring vad en lärarutbildning av 
hög kvalitet ska innehålla. De strukturella lärarutbildningsreformerna 
som genomfördes 1988, 2001 och 2011 har initierats politiskt, inte 
av professionen (SOU 2014:5). I reformerna har också påfallande 
olika synsätt på lärarutbildningen och läraryrkets innehåll och upp-
drag framträtt. Medan 2001 års reform betonade läraryrkets gene-
rella kompetenser och att lärarutbildningen skulle vara gemensam 
för olika kategorier av lärare, var utgångspunkten för 2011 års reform 
att lärare i olika skolformer och stadier behöver olika kompetenser 
och därför inrättades flera olika lärarexamina och program (Jarl & 
Rönnberg 2019). Att lärarutbildningen har förändrats i grunden vid 
flera tillfällen de senaste decennierna har setts som ett problem i sig 
då det bidragit till att försvaga kunskapsbasen (SOU 2014:5).  

Ytterligare en bidragande orsak är sannolikt att staten inte har 
investerat tillräckligt mycket i att på olika sätt bygga en gedigen kun-
skapsbas för läraryrket. En aktuell diskussion är att riksdag och 
regering inte sedan lärarutbildningarna fördes över till universitet 
och högskolor i slutet av 1970-talet har tilldelat lärosätena några 
särskilda forskningsanslag för att bidra till att etablera och utveckla 
forskningsmiljöer som kan stärka lärarutbildningens vetenskapliga 
grund. Å andra sidan har styrningen av den högre utbildningen ut-
vecklats i riktning mot större autonomi för universitet och hög-
skolor, vilket skapar möjligheter för lärosätena själva att omfördela 
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forskningsresurser men en sådan omfördelning tycks svår att få till 
(SOU 2019:6). Som helhet är den utbildningsvetenskapliga forsk-
ningen kraftigt eftersatt, vilket har accentuerats i samband med den 
utbyggnad av lärarutbildningarna i antal platser som har följt i lärar-
bristens spår (jfr SOU 2017:35; SOU 2018:19).  

3.4 Luckor i läraryrkets kunskapsbas – exemplet 
lärarnas fortbildning  

Brister i hur väl lärarutbildningen förbereder studenterna för det 
kommande yrket kan kompenseras med en väl utbyggd och väl fun-
gerande lärarfortbildning. Det finns tecken på att utvecklingen inte 
har gått i rätt riktning de senaste decennierna. Utredningen om kom-
munaliseringens effekter (SOU 2014:5) konstaterade att såväl enskilda 
lärare som yrkeskåren har fått ett minskat inflytande över fortbild-
ningen efter kommunaliseringen, vilket ur ett professionsperspektiv 
innebär att ”lärarna har förlorat inflytande över läraryrkets kun-
skapsutveckling och därmed över definitionen av vad det innebär att 
vara lärare” (SOU 2014:5, s. 140). Visserligen ökade den formella 
rätten till fortbildning i och med kommunaliseringen, men samtidigt 
försvagades lärarkårens reella fortbildningsmöjligheter. Ansvaret för 
fortbildningen flyttades från staten till kommunerna, och det så 
kallade B-avdraget som innebar att lärarna kunde vara tjänstlediga 
och studera med 2/3 av lönen togs bort. Den statliga fortbildnings-
organisationen som fanns på Länsskolnämnderna avvecklades. I dag 
är lärarnas fortbildning en fråga mellan enskilda lärare och deras 
huvudmän. I samband med att kommunerna tog över ansvaret för 
lärarnas fortbildning har det också skett en förändring vad gäller 
innehållet i fortbildningen, från att den enskilde lärarens kompetens 
stod i centrum till att verksamhetens behov av utveckling har getts 
tolkningsföreträde.  

Det finns skäl att tro att det kan vara svårt för huvudmännen att 
prioritera lärarnas fortbildning då det råder en omfattande brist på 
behöriga lärare. Lärarbristen är väl dokumenterad (se Berlin 2017 för 
en översikt) och sannolikt ett resultat av såväl ökade barn- och elev-
kullar som att yrket har tappat i status och attraktivitet. I den inter-
nationella undersökningen TALIS, som mäter lärarnas arbetssitua-
tion ur olika perspektiv, uppger till exempel svenska högstadielärare 
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att den vanligaste anledningen till att man inte har möjlighet att delta 
i kompetensutveckling är att den krockar med arbetsschemat (Skol-
verket 2019, s. 41), vilket kan ha att göra med en pressad arbets-
situation. 

I dag finns en politisk medvetenhet om att lärarnas fortbildning 
är eftersatt. Frågan uppmärksammades till exempel av 2015 års Skol-
kommission, och den har också varit föremål för en statlig utredning 
som föreslagit inrättandet av ett statligt professionsprogram för 
lärares och skolledares kompetensutveckling (SOU 2018:17). För-
slaget om ett professionsprogram har överlag tagits emot positivt, 
men det återstår att se om förslaget realiseras och hur programmet i 
så fall kommer att utformas och framför allt styras. I det senare av-
seendet kan man ana meningsskiljaktigheter mellan staten, kom-
munerna och lärarorganisationerna (Jarl & Rönnberg 2019).  

Många menar dessutom att de senaste årens statliga satsningar på 
olika typer av nationella fortbildnings- och skolutvecklingsprogram 
som Matematiklyftet, Läslyftet och Samverkan för bästa skola ska 
ses som ett underkännande av kommunernas roll som arbetsgivare, 
i meningen att de inte har tagit frågan om lärarnas fortbildning på 
tillräckligt stort allvar och därmed misslyckats med att säkerställa 
hög kvalitet i undervisningen (SOU 2014:5, s. 140). Till exempel visar 
Kirsten och Carlbaum (2019) att ett av regeringens motiv till Mate-
matiklyftet var att det fanns brister i lärarnas undervisning och att 
undervisningen behövde förbättras för att stärka elevernas kunskaps-
utveckling.  

3.5 Sammanfattning 

Det här avsnittet har handlat om skolors inre arbete och om under-
visningen och dess förutsättningar. Studier av hur skolor organiserar 
sitt inre arbete visar att det finns betydande skillnader i organisation 
och arbetssätt vilket skapar olika lärandemiljöer för eleverna som 
bidrar till att förklara skillnader i elevresultat mellan olika skolor. 
Parallellt med den ökade rörligheten i lärarkåren där lärare i högre 
takt lämnar skolor där eleverna har lägre betyg och den ökade peda-
gogiska segregationen med en högre koncentration av behöriga och 
erfarna lärare på skolor i områden med gynnsamma förutsättningar 
bidrar det till att det finns anledning att tro att skillnaderna i skolors 
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inre arbete kommer att öka. Därmed är risken att skolorna snarare 
förstärker än utjämnar skillnader i elevernas förutsättningar.  

Vidare har genomgången visat att det har skett en successiv för-
skjutning i konkreta undervisningsmetoder i skolan, från en domi-
nans av metoder där lärarens aktiva undervisning står i centrum till 
metoder där större tyngdvikt läggs vid den enskilde elevens eget 
ansvar. Men det tycks i första hand handla om en generell förskjut-
ning i den här riktningen och inte om en konkret anpassning till 
enskilda elevers specifika förutsättningar och behov, vilket var lag-
stiftarens intentioner med de omfattande styrningsreformerna i början 
av 1990-talet. Det går inte att belägga att utvecklingen vad gäller 
undervisningsmetoder har orsakats av kommunaliseringsreformerna, 
men det går heller inte att bortse från att förändringen har skett 
parallellt med att de har genomförts. Vidare har argument framförts 
för att det finns luckor i läraryrkets kunskapsbas när det gäller lärar-
kårens kompetens beträffande undervisning och val av undervisnings-
metoder. Undersökningar av såväl studenters som alumners upp-
fattningar om hur lärarutbildningen förbereder dem för yrket pekar 
i samma riktning som Universitetskanslersämbetets utbildningsutvär-
dering av lärarutbildningarna. Det finns också brister beträffande 
lärarkårens fortbildning. Förutsättningarna att delta i fortbildning 
har försämrats, och det har också skett en förändring över tid sett 
till fortbildningens innehåll, från att den enskilde lärarens kompe-
tens, ofta inom hans eller hennes specifika ämnesområde stod i fokus, 
till en ökad betoning på verksamhetsutveckling för skolan som helhet. 
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4 Relationen mellan staten 
och kommunerna i styrningen 
av skolan  

Relationen mellan staten och kommunerna i styrningen av skolan är 
en återkommande fråga i svensk skolpolitik och står i fokus för 
rapportens avslutande del. Inledningsvis presenterar jag förslag till 
åtgärder avseende ansvarsfördelningen mellan staten och kommu-
nerna som jag menar stärker förutsättningarna för undervisning av 
hög kvalitet och därmed bidrar till en mer likvärdig skola. Därefter 
förutspår jag – med utgångspunkt i det institutionella perspektivet – 
att vi är på väg mot ett förstatligande av skolan.  

4.1 Åtgärdsförslag för att säkerställa undervisning 
av hög kvalitet i alla skolor  

För att komma till rätta med de problem som genomgången har visat 
finns i skolornas inre arbete behövs kraftfulla satsningar på att öka 
kvaliteten i undervisningen. Det mest grundläggande är att öka den 
samlade kompetensen inom lärarkåren och att tillse att lärarresur-
serna fördelas på ett likvärdigt sätt mellan olika skolor.  

Jag har argumenterat för att lärarkårens samlade kompetens inte 
motsvarande de krav och förväntningar som staten hade på profes-
sionen i samband med decentraliseringsreformerna. I stället för att 
undervisningen har anpassats efter enskilda elevers behov och för-
utsättningar har vi bevittnat generella förändringar av undervisnings-
formerna i riktning mot ökat fokus på elevens eget arbete, vilket 
forskningen har visat sannolikt har negativa konsekvenser för ele-
vernas kunskapsutveckling. Det finns brister i förmågan att göra 
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medvetna val av undervisningsmetoder och dessutom kan den allt 
mer pressade arbetssituationen i skolan bidra till att de reella möjlig-
heterna att göra reflekterade val försvagas. Lärarutbildningen har 
under lång tid misslyckats med att i tillräcklig grad förbereda de 
blivande lärarna för yrkets kärna: undervisningen.  

Jag har vidare argumenterat för att det är troligt att skillnaderna i 
skolornas förmåga att organisera det inre arbetet på ett sätt som 
gynnar elevernas resultatutveckling kommer att öka den närmaste 
framtiden. Rörligheten inom lärarkåren ökar på ett sätt som oroar. 
Lärarna lämnar i högre grad skolor där eleverna har svaga förut-
sättningar, och andelen behöriga och erfarna lärare är högre på 
skolor i resursstarka områden än i skolor som ligger i resurssvaga 
områden. Kommunerna har i sin roll som arbetsgivare inte kunnat 
bryta den här utvecklingen, och statens satsningar på riktade stats-
bidrag med lönetillägg för lärare som arbetar på skolor i utsatta 
områden riskerar att inte leda till önskade resultat, bland annat på 
grund av kommunernas skiftande kapacitet att ansöka om bidragen. 

Om utvecklingen fortsätter, är det stor risk att betydelsen av 
vilken skola eleven går på ökar. Då har vi tagit ännu ett steg bort från 
målet om en likvärdig skola. En av de viktigaste prioriteringarna i 
skolpolitiken bör vara att bryta den här utvecklingen. Hittills har 
kommunerna som arbetsgivare inte lyckats särskilt väl. Den veder-
tagna bilden av hur läraryrkets status och anseende och lärarnas 
arbetsvillkor och löneutveckling har utvecklats de senaste decen-
nierna är negativ. Det behövs därför statliga initiativ och satsningar.  

För det första behöver staten vidta åtgärder för att stärka läraryrkets 
vetenskapliga kunskapsbas. Den utgör grunden för en lärarutbildning 
av hög kvalitet och för en skola på vetenskaplig grund. Precis som 
Skolkommissionen framhåller behövs det olika typer av forskning 
för att stärka den vetenskapliga basen. Dels forskning som bedrivs 
inom olika discipliner och vetenskapsområden vid lärosätena, dels 
mer tillämpad forskning som svarar på professionens och skolverk-
samhetens frågor och som kan bidra till att utveckla och förbättra 
undervisningen i skolan. Den senare typen av tillämpad forskning, 
ibland kallad praktiknära eller verksamhetsutvecklande forskning, 
måste bedrivas i nära samverkan mellan forskare på universitet och 
högskolor och lärare och förskollärare i skolor och förskolor. Den 
praktiknära forskningen behöver uppvärderas och ges samma status 
som den medicinska forskningen har inom hälso- och sjukvården. 
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En sådan utveckling förutsätter ökade forskningsresurser men också 
ett nationellt ramverk som gör det obligatoriskt för universitet och 
högskolor och skolans huvudmän att avsätta ekonomiska resurser, 
tid och kompetens för vad som måste vara ett gemensamt åtagande. 
Staten är som huvudman för universitet och högskolor ytterst an-
svarig för lärarutbildningen och forskningen. Frågan bör ställas om 
utvecklingen jag har skisserat skulle underlättas om staten också 
vore huvudman för lärarna. Med ansvar följer en skyldighet att agera.  

Läraryrkets kunskapsbas stärks också genom långsiktigt hållbara 
satsningar på lärarutbildning och lärares kompetensutveckling. Jag 
delar Skolkommissionens bedömning att det behövs en system-
förstärkning av lärarutbildningen avseende till exempel mer lärarledd 
tid men jag vill särskilt betona vikten av att lärarutbildningen utveck-
las och förbättras mot bakgrund av en allt mer gedigen kunskapsbas. 
Först då kan lärarutbildningarna komma till rätta med de problem vi 
sett under lång tid med nollsummespelet mellan teori och praktik. 
Det är inte antingen eller utan både och. Jag delar också Skolkom-
missionens bedömning att det behövs ett nationellt professions-
program med en över landet likvärdig struktur för lärarnas kom-
petensutveckling. På samma sätt som staten är ansvarig för lärar-
utbildningen behöver staten ta ett ansvar för lärarnas fortbildning. 
Frågan om ett professionsprogram bereds i skrivande stund inom 
regeringskansliet. Beredningen hanterar frågor om programmets 
organisering och styrning, och det är ingen vild gissning att anta att 
frågor om ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna aktua-
liseras. Ett professionsprogram under statlig styrning skulle bli ytter-
ligare ett styrmedel för staten och en möjlighet att påverka innehållet 
i fortbildningen och därmed de kompetenser lärarna tar med sig ut i 
yrkespraktiken. Med tanke på de brister som genomgången har visat 
finns i dag är det motiverat, även om det innebär en inskränkning av 
kommunernas frihet som arbetsgivare.  

För det andra behöver staten vidta åtgärder för att se till att lärar-
kompetensen fördelas på ett mer likvärdigt sätt mellan skolor i områden 
med olika förutsättningar. Lärarkompetens är en grundförutsättning 
för undervisning av hög kvalitet. En genomgående hög kvalitet i 
undervisningen på alla skolor förutsätter att lärarkompetensen är 
jämnt fördelad. Så är det inte i dag, och vi har dessutom sett exempel 
på att kommunerna inte använder till exempel lönesättningen för att 
försöka åstadkomma en mer kompensatorisk fördelning av lärar-
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resurserna. Inte heller statens satsningar har hittills lett till ökade 
resultat. I en sådan situation behöver staten ta ett ökat ansvar. Åter-
igen behöver frågan ställas om inte utvecklingen skulle underlättas 
om staten var huvudman för lärarna. Staten kan då ta ett samlat grepp 
och vidta åtgärder för att allokera lärarresurserna på ett mer lik-
värdigt sätt, till exempel genom att använda löneverktyget för att 
stimulera en utveckling som gör det mer attraktivt att arbeta på sko-
lor i utsatta områden eller genom att, vilket vore mer drastiskt, 
införa någon form av system för hur lärare kan rotera mellan tjänster 
på olika typer av skolor på ett systematiskt sätt.  

Det skulle oundvikligen innebära en ökad yttre styrning av lärar-
professionen, men man ska komma ihåg att det enligt professions-
litteraturen finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan staten 
och professionen (se t.ex. Abbott 1988). Staten är beroende av lärarna 
för att åstadkomma en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Lärar-
kåren är beroende av staten för att få ensamrätt på yrkesutövningen 
i skolan. Med staten som arbetsgivare har lärarkåren en förhand-
lingspart och sannolikt skulle man kunna komma överens om en 
struktur som gynnar båda parter. Här är det också viktigt att på-
minna om att lärarkåren inte efterfrågade ett kommunalt huvud-
mannaskap. Decentraliseringsreformerna kunde genomföras först 
efter att staten hade gått lärarna till mötes och gett dem gynnsamma 
avtalsvillkor i den avtalsrörelse som pågick samtidigt som den poli-
tiska beredningen av de förestående reformerna (Ringarp 2011).  

Vid ett skolpolitiskt vägskäl 

Frågan om ett ökat statligt ansvar har fått en större legitimitet i det 
offentliga samtalet om skolan. Det är inte oviktigt ur ett institu-
tionellt perspektiv. Alla organisationer och organisatoriska system 
är beroende av det omgivande samhällets stöd och organisations-
forskningen har visat att organisationer över tid tenderar att bli allt 
mer lika varandra (se t.ex. Scott 2008). När kommunaliseringen 
genomfördes, låg decentralisering i tiden. Lokalt inflytande och mark-
nadsanpassning var ledorden för den omfattande förändring av den 
offentliga sektorn som skedde vid den här tiden (Montin 2007). På 
samma sätt diskuteras nu ett ökat statligt ansvar för skolan i en sam-
tid där den statliga styrningen ökar inom många områden. En för-
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djupad analys av hur statens styrning av kommuner och landsting 
har utvecklats under de senaste åren visar att den statliga styrningen 
har ökat kraftigt, både i ”omfattning och detaljeringsgrad” (Stats-
kontoret 2019, s. 7). Det är särskilt de riktade statsbidragen som har 
ökat, men även ”kunskapsstyrningen och statens styrning med mål- 
och inriktningsdokument har ökat kraftigt i omfattning och blivit 
mer detaljerad” (Statskontoret 2019, s. 7).  

Ett nytt parlamentariskt läge  

I det offentliga samtalet om skolan ökar stödet för ett förstärkt 
statligt ansvar. Bland politiska aktörer förespråkar Liberalerna, Vänster-
partiet och Sverigedemokraterna vad de kallar ett förstatligande. Med 
det avser de i första hand ett ökat statligt ansvar för skolans finan-
siering (Holmquist 2012). Ett ökat statligt ansvar för finansieringen 
förespråkas också av till exempel Socialdemokraterna, även om det 
inte formuleras som krav på ett förstatligande. Liberalerna har argu-
menterat för ett förstatligande under lång tid. De hade ansvar för 
utbildningsdepartementet i den borgerliga regeringen 2006–2014, men 
sannolikt saknades stöd hos de andra regeringspartierna för att frågan 
skulle kunna drivas på allvar. Sedan ingången av 2019 är möjligen den 
parlamentariska situationen annorlunda. Som underlag för regerings-
makten 2018–2022 har Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingått det 
så kallade Januariavtalet med Liberalerna och Centern. I en av punk-
terna som handlar om att ge ökade förutsättningar för likvärdighet i 
skolan anges att ”[ett] beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar 
för ett statligt huvudmannaskap för skolan ska tas fram” (Social-
demokraterna 2019).  

Stat-kommun-relationen i aktuella utredningar och rapporter 

Stat-kommun-relationen har också behandlats i flera utredningar och 
rapporter inom utbildningsområdet de senaste åren (SOU 2014:5; 
OECD 2015; Gustafsson, Sörlin & Vlachos 2016; SOU 2017:35; 
SOU 2018:41; Molander 2017; Mörk, Erlingsson & Persson 2019; 
OECD 2019) och exemplen på att statens ansvar bör öka är flera.  

Utredningen om kommunaliseringens effekter (SOU 2014:5) drog 
slutsatsen att kommunaliseringen har bidragit till de försämrade kun-
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skapsresultaten, och till minskad likvärdighet, dels eftersom staten 
inte tillräckligt aktivt deltog och stöttade implementeringen av de 
omfattande reformerna, dels eftersom kommunerna inte har tagit 
sitt ansvar som arbetsgivare för lärarna. OECD (2015), som på 
regeringens uppdrag har analyserat utvecklingen i den svenska sko-
lan, konstaterade att kommunernas kapacitet att styra skolan skiftade 
betydligt samtidigt som det rådde oklarheter när det gäller roll- och 
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. OECD rekommen-
derade inte ett förstatligande men förespråkade en tydligare ansvars-
fördelning och att staten tar initiativ till en reformagenda med 
tydliga prioriteringar. Som ett svar på OECD:s rekommendationer 
tillsatte regeringen 2015 års Skolkommission (SOU 2017:35). Skol-
kommissionen pekade, precis som OECD i sin analys, på att den 
svenska skolan lider av flera systemsvagheter. Som ett exempel nämnts 
”sviktande kapacitet och ansvarstagande hos många huvudmän” 
(SOU 2017:35, s. 14). Lösningen på problemet med att bristande 
kapacitet är inte att frånta kommunerna ansvar utan att genom ökat 
statligt stöd stärka i första hand deras förmåga att ta en aktiv roll 
som huvudman för skolan. Ett av de presenterade åtgärdsförslagen 
är att staten genom skolmyndigheterna bör vara närvarande på regio-
nal nivå och via regionala myndighetskontor på olika sätt stödja 
kommunerna men även skolorna i skolutvecklingsarbetet. En lik-
nande syn på behovet av statlig myndighetsnärvaro på regional nivå 
framfördes i den efterföljande så kallade Skolmyndighetsutredningen 
(SOU 2018:41), och har också förekommit i senare OECD-rappor-
ter (OECD 2019, se även Gustafsson m.fl. 2016). Även Holmlund 
med flera (2019) har uppmärksammat att det finns kvalitetsskillnader i 
kommunernas styrning och ökade skillnader i skolresultat mellan olika 
kommuner.  

Skolkommissionen såg också behov av ett ökat nationellt ansvar 
för skolans finansiering och föreslog en utredning om eventuellt 
återinförande av ett sektorsbidrag samt ett särskilt statsbidrag för 
ökad likvärdighet. Gustafsson, Sörlin & Vlachos (2016) framhöll att 
det råder politisk enighet om att skolan ska vara likvärdig och före-
slog att staten på ett skarpare sätt följer upp att kommunerna som 
huvudman tar ansvar för skolans likvärdighet och ett tydligt mandat 
för kommunerna ”att använda hela skalan av instrument, från att 
disponera sin skolpersonal effektivare och satsa på fortbildning till 
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att dimensionera olika skolors elevintag, inklusive de fristående 
skolornas” (Gustafsson m.fl. 2016, s. 125). 

Även om frågan om ett ökat statligt ansvar lyfts allt mer frekvent 
i skoldebatten är det få som har föreslagit ett förstatligande i 
meningen ett statligt huvudmannaskap. Ett undantag är Molander 
(2017), som menar att huvudmannaskapet för skolan bör återföras 
till staten eftersom skolan är en kollektiv nyttighet. Det ligger i den 
kommunala självstyrelsens logik att kommunerna sätter den egna 
arbetsmarknaden och befolkningsutvecklingen i första rummet. En 
stor andel av eleverna i en årskurs rör sig över kommungränserna för 
fortsatta studier och arbete, vilket försvagar kommunernas incitament 
att investera i skolan. Även Mörk, Erlingsson och Persson (2019) 
diskuterade, som framkommer av citatet nedan, relationen mellan 
stat och kommun med utgångspunkt i att skola och utbildning är en 
kollektiv vara med stor samhällsnytta:  

Det finns många anledningar att ifrågasätta om kommunerna verkligen 
ska ansvara för att tillhandahålla skolan. Det finns stora positiva externa 
effekter, vi har ambitiöst uppställda nationella likvärdighetskrav och 
dessutom finns det potentiella stordriftsfördelar inom ledning och 
administration (Mörk m.fl. 2019, s. 98).  

Förslagen om ett ökat statligt ansvar t sig alltså två huvudsakliga 
uttryck: dels ett ökat statligt ansvar för skolans finansiering, dels att 
staten genom att vara närvarande på regional nivå på olika sätt aktivt 
ska stödja huvudmännen att ta en mer aktiv roll.  

Min bild, mot bakgrund av den utveckling jag har skisserat när 
det gäller skolornas inre arbete, är att ett ökat statligt ansvar för 
skolans finansiering kan vara motiverat. Det torde inte vara en omöj-
lighet att konstruera ett resursfördelningssystem som tar hänsyn att 
förutsättningarna skiftar mellan enskilda skolor och kommuner. Det 
kan bidra till att utjämna skillnaderna i kvalitet i skolors inre arbete 
och öka likvärdigheten.  

Förslaget om regionala skolmyndighetskontor för att stimulera 
ett ”stärkt kommunalt huvudmannaskap” är mer tveksamt. Kommu-
nerna har haft snart trettio år på sig att anpassa sig till rollen som 
huvudmän för skolan. Skulle ett ökat statligt stöd göra det mer sanno-
likt att de tar sig an rollen nu?  
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4.2 Staten har redan stärkt styrningen av skolan  

Men vi ser inte bara förslag om ett ökat statligt ansvar. Inom samtliga 
de områden där relationen mellan staten och kommunerna ändrades 
genom decentraliseringsreformerna har den statliga styrningen ökat 
under de senaste tio åren.  

Mål- och resultatstyrningen vilade på föreställningen om att det 
var viktigt att stärka det lokala politiska inflytandet över skolan men 
också lärarkårens ansvar för undervisningen. 1994 års läroplaner 
konkretiserade mål- och resultatstyrningen genom att ange över-
gripande målformuleringar för olika ämnen och stadier. Det blev 
lärarens ansvar att planera och organisera undervisningen och att 
anpassa den efter elevernas förutsättningar och behov. De nya läro-
planerna följdes också upp av ett nytt betygssystem. Drygt 15 år 
senare, 2011, trädde en ny läroplan i kraft och även ett nytt betygs-
system. I 2011 års läroplaner har målformuleringarna och kunskaps-
kraven förtydligats. Genom att läro- och kursplanerna nu anger cen-
trala innehållsområden har utrymmet för lokal anpassning och 
variation minskat (Berg 2014). Andra uttryck för statens åtgärder 
för att öka styrningen av skolans innehåll är de redan nämnda sats-
ningarna Läslyftet och Matematiklyftet som motiverades från reger-
ingens sida med att kvaliteten i undervisningen behöver stärkas. 
Utvärderingar visar att satsningarna har varit uppskattade i lärar-
kåren (se t.ex. Skolverket 2016b), vilket kan tyda på att den inte har 
något emot ökad styrning från statens sida (jfr Berg 2014). Skol-
verket gav 2011 ut Allmänna råd för planering och genomförande av 
undervisningen, vilket för tankarna till de tidigare med detaljsty-
rande läroplanerna.  

Den ekonomiska styrningen är det tydligaste exemplet. 1990-talets 
förändringar gav kommunerna ansvaret att inledningsvis göra prio-
riteringar inom ramen för det öronmärkta statsbidraget och senare 
att göra prioriteringar även mellan kommunala verksamhetsområ-
den. Flera studier och uppföljningar har visat att kommunerna har 
brustit i den kompensatoriska resursfördelningen (se t.ex. Skol-
verket 2013; Skolinspektionen 2014; SOU 2017:35). År 2014 kom-
pletterades skollagen med en bestämmelse om att ”kommunerna ska 
fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov” (SFS 2010:800, 2 kap., 
8 §). Vi kan också se hur staten på olika sätt gått in med riktade 
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resurser, vilket indirekt inkräktar på den kommunala handlingsfri-
heten. Antalet statsbidrag har ökat, så även inom skolans område, 
och det finns en allt större opposition mot statsbidragen (Stats-
kontoret 2019a; se även Mörk m.fl. 2019). Statsbidragen sägs dels 
tränga undan kommunernas lokala utvecklingsarbete, dels motverka 
sitt syfte att jämna ut skillnader i kommunernas förutsättningar 
eftersom befolkningsmässigt större kommuner har större kapacitet 
att ansöka om bidragen. Frågan om hur den kommunala resurstill-
delningen till skolan fungerar är också föremål för en särskild utred-
ning. Utredaren ska analysera dels orsakerna till att kommunerna 
fördelar olika mycket resurser till skolan, dels vilken betydelse det 
har för kunskapsresultaten och vid behov ta fram förslag på hur den 
kompensatoriska resursfördelningen kan stärkas (Regeringskansliet 
2018).  

När det gäller den tredje delen av decentraliseringsreformerna, att 
de kommunala och senare även de fristående huvudmännen övertog 
det fullständiga arbetsgivaransvaret för lärare och skolledare, tycks det 
inte föras några konkreta diskussioner om att staten ska överta 
arbetsgivaransvaret. Kommunerna har emellertid kritiserats för hur 
de har agerat i rollen som arbetsgivare, och staten har svarat på kriti-
ken genom satsningar inom områden som egentligen åligger arbets-
givaren. Utredningen om kommunaliseringens effekter (SOU 2014:5) 
kopplar den kraftigt ökande lärarbristen, det minskade intresset för 
lärarutbildningen och den, i relation till andra jämförbara yrkes-
gruppers, negativa löneutvecklingen till kommunaliseringen. Kom-
munaliseringen har bidragit till att den yttre kontrollen av lärarkåren 
har ökat och därigenom att dess professionella status har försämrats. 
Även Ringarp (2011) konstaterar att kommunaliseringsreformen 
har bidragit till att deprofessionalisera lärarkåren. Deprofessionali-
seringen inleddes redan i samband med grundskolans införande, 
menar Ringarp. Det var inte bara elever från olika skolformer som 
fördes samman i grundskolan. Där fick även lärare med bakgrund 
inom flera olika skolformer, med sina specifika kulturer och tradi-
tioner, en gemensam arbetsplats. Läroverkslärarna hade tidigare haft 
status genom sin utbildning på universiteten. Även folkskollärarna 
upprätthöll en viss yrkesstatus, ”inte minst för att de under 1900-
talets första hälft hörde till minoriteten inom de lägre samhälls-
klasserna som hade läst vidare” (Ringarp 2011, s. 190). Men med 
grundskolans införande började skillnaderna mellan olika grupper av 
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lärare att suddas ut. I takt med att utbildningsväsendet byggdes ut 
och utbildningsnivån i samhället höjdes började lärarnas position 
och status i samhället att försvagas. Kommunaliseringen förstärkte 
den här utvecklingen. En del decentraliseringsförespråkare menade 
att lärarnas ökade ansvar för undervisningen skulle leda till att deras 
kompetens togs tillvara på ett bättre sätt och till att deras yrkesroll 
stärktes. Men enligt Ringarp (2011, s. 93) tycks de här argumenten 
snarare ha varit ”politisk retorik än ett politiskt mål i sig”. I stället 
tycks de som såg kommunaliseringen som ett hot mot lärarkåren ha 
fått rätt. Reformerna har bidragit till att lärarkåren kontrolleras och 
styrs i allt högre grad.  

Staten har svarat på kritiken mot arbetsgivarna genom att vidta 
åtgärder för att stärka läraryrkets status och attraktivitet. Ett exempel 
är karriärtjänstreformen som trädde i kraft 2013. Karriärtjänsterna 
regleras dels i skollagen (SFS 2010:800) där det anges att huvudmännen 
ska sträva efter att inrätta karriärsteg för särskilt skickliga lärare, dels 
i en särskild förordning som statsbidrag (SFS 2013:70) för att sti-
mulera huvudmännen att inrätta de två tjänsterna lektor och förste-
lärare. Ett annat exempel är lärarlönelyftet som presenterades i 
budgetpropositionen 2016. Satsningen innebär att staten genom ett 
särskilt statsbidrag försöker stimulera huvudmännen att höja lönen 
för särskilt skickliga lärare för att på det sättet skapa ökad motivation 
för yrket och förbättrad undervisning. I båda fallen rör det sig om 
statliga reformer, men det finns samtidigt en hög grad av handlings-
frihet för huvudmännen. Lektorstjänsterna är statligt reglerade, men 
det är upp till huvudmännen att definiera kriterier för förstelärare, 
och kommunerna väljer själva hur urvalsprocesserna ska se ut. Sam-
tidigt visar flera utvärderingar av satsningarna att huvudmännen har 
hanterat detta på ett sätt som föranleder kritik från lärarkåren. Det 
har skapat splittring bland annat i fråga om hur lärares skicklighet 
ska bedömas (Riksrevisionen 2017; se även Hardy & Rönnerman 
2018; Alvunger 2015).  

Utvecklingen som jag har skisserat här kan tolkas som ett slags 
förstatligande bakvägen. Indirekt har staten underkänt decentraliser-
ingsreformerna. Inom område efter område stärker staten styrningen 
och kringskär, direkt eller indirekt, kommunernas handlingsfrihet och 
likriktar innehållet i skolan. Var går gränsen för det kommunala huvud-
mannaskapet? Hur länge kan utvecklingen fortsätta utan att det kom-
munala huvudmannaskapet förlorar sin funktion?  
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På väg mot en statlig skola 

Decentraliseringsreformerna innebar en stor institutionell föränd-
ring, och det tar tid för systemets aktörer att vänja sig vid nya roller. 
Men den ökade statliga styrningen är sannolikt inte ett uttryck för 
att staten, trettio år efter reformerna, är ovan vid sin roll i det decen-
traliserade skolsystemet. Den grundar sig snarare i en insikt om 
staten som garant för en likvärdig skola. Den bristande likvärdig-
heten i skolan och dess konsekvenser för samhällsutvecklingen är en 
politiskt prioriterad fråga. De fallande kunskapsresultaten och den 
minskade likvärdigheten kan ha bidragit till den typ av krismed-
vetenhet som krävs för att det ska vara möjligt att genomföra en 
omfattande politisk styrningsreform inom skolan.  

Den svenska skolan står inför ett nytt vägskäl, och mycket tyder 
på att vi har trätt in på en väg som leder till en statlig skola. Att 
successivt öka den statliga styrningen inom område för område, 
vilket nu sker, utan att diskutera frågan om huvudmannaskapet kan 
leda till att ansvarsförhållandet mellan staten och kommunerna blir 
än mer otydligt. Stora institutionella förändringar sker ofta plötsligt 
och bryter mot tidigare praxis. Den nuvarande parlamentariska 
situationen skapar möjligheter att överbrygga blockpolitiken som 
har dominerat skolpolitiken de senaste trettio åren. Att Socialdemo-
kraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet är överens om 
att utreda frågan under den innevarande mandatperioden är ingen 
liten sak.  

De fristående skolorna kan ses som ett hinder på vägen mot en 
statlig skola. Det är inte bara kommuner utan också fristående aktö-
rer som är huvudmän för skolan. Det har inte varit den här rappor-
tens syfte att diskutera relationen mellan staten och de fristående 
skolhuvudmännen. Men man kan konstatera att marknadsrefor-
merna som införde valfrihet och ett mer generöst statligt finansier-
ingssystem av de fristående skolornas verksamhet infördes efter kom-
munaliseringen. Decentraliseringsreformerna banade vägen för mark-
nadsreformerna. En begränsning av valfriheten och en ökad statlig 
reglering av fristående skolhuvudmän kanske blir en konsekvens av 
den rörelse vi nu ser mot ett ökat statligt ansvar för skolan?  
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1 Sammanfattning 

Jämlikhetskommissionen ska ”föreslå åtgärder som kan bidra till att 
utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, … i möjligheter till god ut-
bildning … samt lämna förslag till andra typer av jämlikhetsskapande 
åtgärder. Förslagen ska … verka för en bred diskussion om hur eko-
nomisk jämlikhet och social rörlighet kan främjas” (Dir. 2018:74). 
Utbildning och framför allt det obligatoriska skolväsendet är med 
andra ord centrala i en diskussion om ökad jämlikhet i samhället. 
I den här rapporten ligger fokus på undervisningens, läroplaners, 
kunskapsbedömningars och lärarutbildningens betydelse för jämlik-
het/likvärdighet. Det finns stark evidens för att synen på undervis-
ning kan påverka likvärdigheten i ett skolsystem. Denna evidens 
kommer från större forskningsstudier, metastudier och resultat från 
internationella jämförelser (som OECD:s PISA). Två ideologiskt 
skilda synsätt på utbildning och dess praktik blir ofta synliga både i 
nationella och internationella sammanhang Rapporten beskriver dessa 
två positioner och belyser empirisk evidens som finns. Slutsatsen 
kommer inte att vara att den ena eller den andra är mer rätt utan att 
man i en undervisningspraktik behöver använda en mer evidens-
baserad mångfald av metoder. Men det är viktigt att belysa att det en 
allt för stark och framför allt ensidig ideologisering av pedagogisk 
teori troligen har påverkat likvärdigheten i svenska skolan negativt. 
Det finns anledning att tro att både likvärdighet och resultat i genom-
snitt skulle kunna förbättras i den svenska skolan om lärare uppmärk-
sammades på detta och utvecklade andra undervisningsformer. En 
undervisande lärare är nödvändig för att en elev ska kunna växa till 
den fria individ vi vill ha i ett demokratiskt samhälle. Efter en genom-
gång av undervisningens ideologisering och konsekvenser av detta 
belyser rapporten genom några internationella exempel möjliga 
vägar framåt och avslutas med slutsatser och förslag. Sverige behöver 
återvända till en professionell modell för skolans styrning. För det 
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krävs det en genomtänkt strategi, en gemensam målbild och samlade 
åtgärder. Det är tydligt i OECD:s kritik av Sverige att man anser att 
vårt system för att sätta mål inte ger tillräcklig styrning och att an-
svarsförhållandena är mycket oklara. Lokal autonomi är inte kopplad 
till tydligt ansvarsutkrävande och ger inte tillräckligt stöd och säker-
ställer inte de kompetenser som behövs (OECD 2015). Rapporten 
framlägger därför följande förslag: 

Professionsinstitut 

Ett professionsinstitut som har en styrelse sammansatt av lärarrepre-
sentanter, lärarutbildningarna och staten bör utredas. Detta ska ha 
mandat över lärarutbildningarnas innehåll, professionsprogram och 
statliga utvecklingsinsatser. Det ska också arbeta med att ta fram stan-
darder för vad bra undervisning är som är kopplade till ett professions-
program och arbeta med hur läroplaner och bedömning ska byggas 
upp. Syftet med institutet är att skapa en genomförbar vision för lärar-
yrket i Sverige. Ett sådant professionsinstitut måste av staten ges 
möjlighet att påverka lärares möjligheter till professionsutveckling 
såväl som en generell lönestruktur som kan återupprätta läraryrket 
som profession. 

Kursplaner 

Skolverket håller nu på att omarbeta kursplaner för grundskolan. 
Detta räcker inte. De behöver konstrueras om i grunden. De måste 
bygga på en vedertagen kunskapsteori och vara betydligt mer kon-
kreta och praktiska. Kunskaper om fakta och begrepp kan inte vara 
sekundära. De måste byggas utifrån en förståelse av kognitiva pro-
cesser och psykologi och skilja mellan vad som ska läras ut och hur 
det ska göras. De ska vara pragmatiska och verklighetsförankrade. 
Sådana läroplaner behöver tas fram i en process med olika vetenskap-
liga kompetenser och med stöd i internationella utblickar. Ansvaret 
för att ta fram och vidareutveckla dem bör sedan utifrån detta ram-
verk vara ett kontinuerligt uppdrag hos Skolverket i samarbete med 
ovan nämnda professionsinstitut och vetenskaplig kompetens. 
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Läromedel 

Läromedel ses ofta i den internationella diskussionen som en del av 
en läroplan. Kunskapen om läromedel är bristfällig i Sverige. Men på 
grund av jävsförhållanden avstår rapportförfattaren från att ge för-
slag på detta område. 

Betygssystem 

Betygsystemet och hur betygssystem ska kontinuerligt utvecklas 
bör bli en del av nämnda professionsinstituts uppdrag. Kunskaps-
bedömningen är en integrerad del av läroplanerna och ska på samma 
sätt bygga på en vedertagen modell för kunskapsuppbyggnad. De 
måste också ta hänsyn till mognad hos barn och ungdomar. I en 
obligatorisk skola kan man heller inte ha betyg som betyder att man 
underkänner barn. Återinförande av standardiserade centrala prov 
för att säkerställa rätt genomsnittlig betygsnivå kan vara ett viktigt 
verktyg för att fastställa nivåer och motverka inflation. Lika viktigt 
som ett nytt bedömningssystem är modeller för att bygga upp be-
dömningskunskap både inom lärarutbildningen och inom professio-
nen. Här bör man överväga att införa adaptiva jämförande system 
som professionen bygger över tid. 

Övervakning 

System behöver byggas som kan följa svensk skolas utveckling bättre 
än de system och internationella jämförelser som är de enda verktyg 
systemet i dag har. Bristen på systematisk kunskap av hög kvalitet 
gör styrningen mycket svårare. 

Lärarutbildningarna 

Lärarutbildningarna måste vara centrerade kring läraryrket och dess 
centrala kunskapsområden pedagogik, ämneskunskaper och ämnes-
didaktisk kunskap. Professionerna och huvudmännen måste känna 
ett starkt förtroende för lärarutbildningarna. Lärarutbildningarna be-
höver tydligare bygga på forskning om läraryrket och forskning om 
lärarutbildningar. De bör samordnas och koncentreras, och inne-
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hållet i centrala delar bör hamna under ovan nämnda professions-
instituts domvärjo. Praktikperioder bör vara knutna till övnings-
skolor och ett introduktionsår bör införas och regleras. I denna struk-
tur kan också undervisningsexperiment och reformförslag prövas. 
Man bör överväga att efter finsk modell göra alla lärarutbildningar 
femåriga. Det skulle ge utrymme till mer undervisning om matema-
tiklärande, läs-, och skrivundervisning för de tidiga årens lärande. 
I övrigt behöver de professionsprogram som SOU 2018:17 föreslår 
tas fram och göras obligatoriska för hela skolväsendet. Den utbild-
ningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningarna bör omarbetas och 
mer betona yrkets praktik. En tänkbar skärning av stoffet skulle 
kunna vara: 1 skolväsendets historia, organisation, villkor, grundlägg-
ande demokratiska värderingar, 2 vetenskaplig bakgrund för utveck-
ling, undervisning, lärande och specialpedagogik, 3 generell didaktik, 
ledarskap, sociala relationer, och konflikthantering, 4 utvärdering, ut-
vecklingsarbete, uppföljning, analys av lärande och utveckling med 
vetenskapsteori och forskningsmetodik, samt 5 ämnesdidaktik och 
ämnesmetodik i undervisningsämnen. Detta kan ge en prioritering 
som är mer i linje med den forskning som finns om lärarutbildningar. 
Examensmålen behöver då på samma sätt förenklas och förtydligas. 

Praktiknära forskning 

Finansieringen av praktiknära forskning måste öka ganska drama-
tiskt. Sedan 7–8 år finns en tydlig och positiv utveckling i svensk 
skola. Detta gäller hur lärare arbetar tillsammans för att utveckla 
undervisning. Hur utvecklingsfrågor har kommit i fokus på skolmyn-
digheter och inte minst i hur frågan om praktiknära forskning inom 
undervisningssektorn har väckts. Det finns ett antal olika bra initia-
tiv kring praktiknära forskning. Det som skisseras här ska förstärka 
och eventuellt samordna en sådan utveckling.  

Beslutsfattande 

Den här rapporten har också försökt visa att ett ensidigt, ideologiskt 
grundat synsätt kan ha drabbat likvärdigheten i svensk skola genom 
sin påverkan på undervisningen. Undervisningsformer som har svagt 
både teoretiskt och empiriskt stöd fick stort genomslag i både lärar-
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utbildning och lärares praktik. Det är uppenbart att samma sak 
hände rent generellt i svensk skola - att ideologi fick gå före evidens-
baserat beslutsfattande. Att genomföra revolutionerande teoretiska 
konstruktioner som det inte finns praktisk erfarenhet av är inte en 
bra metod att förändra skolsystem på. SOU 2014:5 menar också att 
det kan hävdas att staten i praktiken bejakat den olikhet som lett 
fram till större skillnader i studieresultat och att staten därmed bär 
ett ansvar för skolans minskade likvärdighet (SOU 2014:5 2014 s. 351). 
Om staten har detta ansvar, är det också staten som har ansvar för 
att åtgärda detta. En slutsats man kan dra utifrån de senaste årens 
rapporter om skolan är att trots att vi känner systemets brister (även 
om vi skulle behöva ha mycket bättre instrument), sker ingen ge-
nomtänkt förändring. Det finns ingen organisation eller ansvars-
kedja där beslut om förändring egentligen kan ske. Om man ser ett 
problem i lärares grundutbildning, är det en stor mängd lärosäten 
som behöver fatta beslut för att situationen ska förändras. Det finns 
samordnande informella system för utbyte mellan lärarutbildning-
arna men inga beslutande övergripande organ. Det är tusentals huvud-
män som oberoende av varandra beslutar om fortbildning och utveck-
ling utan att på något sätt behöva ta hänsyn till statistik, forsknings-
rön eller någon annan kunskap. Verksamheten i skolan kan upplevas 
som att den vilar mer på slump och trender än på ”vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet”, som skollagen påbjuder. I allt detta 
är det elever som blir lidande och i förlängningen naturligtvis Sverige 
som kunskapsnation. 

Statlig styrning 

Det är svårt att se hur det som behöver göras i svensk skola ska kunna 
göras utan en starkare statlig styrning. Enligt den så kallade januari-
överenskommelsen ska ett beslutsunderlag för ett förstatligande av 
skolan tas fram. I nuvarande läge är nog ett sektorbidrag en nödvän-
dig förutsättning för att kunna åstadkomma de förändringar som 
krävs för att öka likvärdigheten i systemet. Statlig finansiering kan till 
exempel kopplas till tydliga krav till exempel på professionsprogram 
och reglerad arbetstid för lärare, givet att lärarna är utbildningssyste-
mets tyngsta resurs.
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2 Inledning 

Utbildning ses, ända sedan den moderna demokratins uppkomst, som 
den viktigaste samhällsinstitutionen för att uppnå högre jämlikhet 
mellan människor. Detta är ett eko av upplysningsfilosofin. Thomas 
Jefferson uttryckte betydelsen av utbildning som ett led i försvaret 
av demokratin sålunda:1  

Även om det ser ut som om vissa styrelseskick är bättre konstruerade 
än andra för att skydda individerna i utövandet av deras friheter, och 
också är bättre skyddade mot nedbrytning, har erfarenheten visat att 
även under de bästa betingelser har de som betrotts med makt över tid, 
och i små steg, perverterat den till tyranni; det bästa sättet att motverka 
detta torde vara att upplysa, så långt det är möjligt, så många människor 
som möjligt. 

Allmän rösträtt och demokratiskt deltagande i samhället förutsätter 
helt enkelt en viss kunskapsbas och bildning och därför en någor-
lunda likvärdighet likväl som likhet i utbildning. Med likvärdighet 
menas ett skolsystems möjlighet att ge barn och ungdomar samma 
chans, det vill säga att i någon mån kompensera för skillnader i barns 
uppväxtvillkor i övrigt. En god och likvärdig utbildning för alla barn 
ingår också i ett antal internationella konventioner, understryks av 
UNESCO2, och är sedan länge en tydlig del av svensk lagstiftning 
på skolans område. Likvärdighet i skolan är i skollagen definierat som 
två saker, dels som lika tillgång till utbildning av hög kvalitet (1 kap. 
8 §), och dels som att utbildningen ska kompensera för elevers skill-
nader i förutsättningar (1 kap. 4 §). Det finns många aspekter av under-
                                                                                                                                                               
1 www.libertarianism.org/publications/essays/thomas-jefferson-public-education-part-2  
2   ”Equity is at the core of the Sustainable Development Goals (SDGs), with Target 4.5 spe-
cifically aiming to “eliminate gender disparities and ensure equal access to all levels of educa-
tion and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous 
peoples and children in vulnerable situations.” 
http://uis.unesco.org/en/topic/equity-education 
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visning som kan påverka utfall i likvärdighetsperspektiv. En ny 
svensk studie visar till exempel att sammanhållna skolsystem påver-
kar likvärdighet i psykiskt mående, det vill säga i sådana system mår 
barn från socioekonomiskt sämre hemförhållanden relativt bättre.3 
Skolmisslyckanden korrelerar också starkt med annan ungdomspro-
blematik.4  

Jämlikhetskommissionen ska ”Föreslå åtgärder som kan bidra till 
att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, … i möjligheter till god 
utbildning … samt lämna förslag till andra typer av jämlikhetsska-
pande åtgärder. Förslagen ska … verka för en bred diskussion om hur 
ekonomisk jämlikhet och social rörlighet kan främjas” (Dir. 2018:74). 
Utbildning och framför allt det obligatoriska skolväsendet är med 
andra ord centrala i en diskussion om ökad jämlikhet i samhället. När 
det gäller detta finns det många frågor man i dag kan ställa om det 
svenska skolsystemets både uppbyggnad och utfall. Kan en skola 
som benämns en marknad uppfylla kraven på likvärdighet?5 I den här 
rapporten ligger fokus på undervisningens, läroplaners, kunskapsbe-
dömningars och lärarutbildningens betydelse för jämlikhet/likvär-
dighet. Den här rapporten kommer använda ordet likvärdig snarare 
än jämlik, eftersom det är det gängse bruket, men begreppen är att 
betrakta som synonymer.6 

När det gäller likvärdighet har svensk skola utmaningar. Vi ligger 
fortfarande bra till i dessa dimensioner om man jämför internatio-
nellt. Men vi var tidigare ett av de främsta länderna i världen.7 På grund 
av försämringarna menade Skolverket 2018 att den svenska skolan 
hade tre ”ödesfrågor”: lärarbrist, skolsegregation och den lokala styr-
ningen av skolan.8 Innebörden av det sistnämnda är att de stora lo-
kala variationerna i styrning och resurssättning ger upphov till så stora 

                                                                                                                                                               
3 Högberg (2019). 
4 Gustafsson et al. (2010), Socialstyrelsen (2010). 
5 www.skolverket.se/publikationsserier/aktuella-analyser/2012/en-bild-av-skolmarknaden.-
syntes-av-skolverkets-skolmarknadsprojekt  
https://fores.se/skolmarknaden-nya-vagar-framat/  
http://isakskogstad.se/magnus-henrekson-darfor-lever-inte-skolmarknaden-upp-till-
forvantningarna/, www.di.se/debatt/lararnas-riksforbund-skolmarknaden-ar-misslyckad/ 
6 Detta är lite problematiskt eftersom likvärdig inom betygsättning har kommit att betyda 
”rättvis” eller ”likadan”. Man kan argumentera för att det kan vara bra att använda ordet jämlik 
när det gäller skolans kompensatoriska uppdrag som Gustaf Fridolin gjorde som utbildnings-
minister. 
7 Regeringen (1989), OECD (1992), Thullberg (2012). 
8 www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-06-05-sa-
kan-skolans-tre-odesfragor-hanteras 
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skillnader mellan elevers förutsättningar över landet. När OECD 
gjorde sin genomlysning av svensk skola 2015 skrev man:9 

• Elevernas resultat i Sverige är låga jämfört med många andra OECD-
länder och har minskat under det senaste decenniet, med ett stort 
antal lågpresterande och få högpresterande inom alla PISA-do-
mäner. 

• Lärmiljöer bidrar inte alltid till att elever lär sig och är tillräckligt 
utmanande, och det finns stora utmaningar när det gäller frånvaro 
och uthållighet i lärandet. 

• Villkoren i systemet bidrar inte till att uppmuntra excellens i lärar-
utbildningen. Undervisningen anses vara ett lågstatusyrke och rela-
tivt oattraktivt, delvis på grund av den stora arbetsbelastningen, 
relativt låga löner för erfarna lärare och begränsade möjligheter 
till bedömning och feedback. Rektorer och deras arbetsgivare ger 
inte tillräcklig prioritet till det pedagogiska ledarskapet. Dessut-
om har den höga arbetsbelastningen, oklara relationer och miss-
tro mellan rektorer och deras arbetsgivare bidragit till hög om-
sättning. 

• Det finns brist på kapacitet och tydlighet i roller och ansvar på 
olika nivåer i utbildningsadministrationen, och lokal autonomi 
motsvaras inte av tillräcklig offentligt ansvar. Dessa är viktiga 
utmaningar för att förbättra elevernas resultat. 

• Brist på tydlighet och olika åsikter om utbildnings-prioriteringar 
späder ut skolförbättringsinsatserna och har lett till att man pri-
oriterar vad man vill på lokal nivå. Oklara utbildningspriorite-
ringar och ett fragmentariskt reformprogram hindrar anpassning-
en, sammanhållningen och eventuella konsekvenser av reformer 
och politik. 

• Vidare är bedömnings- och utvärderingsarrangemangen underut-
vecklade, vilket leder till brist på konsistenta och pålitliga data 
och information om elevprestationer.   

                                                                                                                                                               
9 (OECD (2015), s. 7–8 (egen övers.). 
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Det är viktigt att notera att den kritik OECD riktat mot svenska 
skolsystemet de senare åren har varit centrerad kring den minskande 
likvärdigheten. Detta har också representanter för OECD tydligt 
uttryckt vid presskonferenser och liknande.10  

En oro för vart det svenska skolsystemet skulle hamna med sina 
då nya marknadsreformer fanns hos experter från OECD redan i en 
rapport från 1992.11 Man uttrycker i den stor förvåning över att 
svenska politiker ville göra så genomgripande förändringar i ett skol-
system som internationellt ansågs som ett av de bästa i den industri-
aliserade världen. Man var inte minst bekymrad över hur man gjorde 
det. Man beskriver en näst intill nonchalant attityd till vad föränd-
ring av ett skolsystem innebär. Detta uttrycks i rapporten till exem-
pel som att ”avsiktlig osäkerhet [verkar] vara den dominerande egen-
skapen i beslutsfattandet” och att ”medveten okunskap” om vad man 
gör verkar vara regeringens ”främsta verktyg”. Detta kontrasterar de 
emot ett tidigare beslutsfattande i Sverige vilket de beskriver som ett 
mönster för andra länder, med gedigen forskningsbakgrund till re-
former och införande med hjälp av försöksverksamheter och anpass-
ningar.  

När andra OECD-experter från OECD 2014 beskriver vad som 
hänt i Sverige skriver de: ”Efter en serie av djärva och uppfinnings-
rika reformer upplever Sverige nu kraften och utmaningen i att styra 
sådana multi-nivåsystem och svårigheten att ändra kurs när refor-
merna ger oväntade effekter”.12 OECD:s chef Andreas Schleicher 
sade på presskonferensen när 2015 års rapport släpptes: ”Över hela 
världen sågs Sverige en gång av många som en modell för högkva-
litativ utbildning, och det har många av ingredienserna som behövs 
för att bli det igen”.13 På grund av de stora brister man såg ansåg man 
i rapporten 2015 att Sverige ”brådskande” behövde ”genomgripande 
och systemomfattande förändringar”. Som ett svar på OECD:s rap-
port bildades sedan Skolkommissionen. Centralt för dess uppdrag 
var också att föreslå åtgärder för ökad likvärdighet i skolsystemet.14  

Historiskt sett var alltså den svenska skolan vid de stora refor-
merna i början på 1990-talet internationellt känd för sina höga och 

                                                                                                                                                               
10 www.dagensarena.se/innehall/oecd-sveriges-skolsystem-har-forlorat-sin-sjal/ 
https://skolvarlden.se/artiklar/oecd-ojamlikheten-i-svensk-skola-ar-forodande 
11 OECD (1992). 
12 Blanchenay, Burns et al. (2014). 
13 OECD (2015) s. 3. 
14 SOU 2017:35. 
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likvärdiga resultat. Detta var något regeringarna då kände till. I kom-
munaliseringspropositionen (1989/90:41) hänvisades till internatio-
nella jämförelser, som entydigt visade att skillnaderna mellan olika 
skolor när det gäller kunskaper och färdigheter hos eleverna var 
”mindre i Sverige än i något annat jämförbart land” (s. 7). I proposi-
tionen konstaterades också att det hade funnits en stor parlamen-
tarisk enighet om ambitionen att skolan skulle vara likvärdig på så 
sätt att den skulle ge alla elever en god utbildning oavsett faktorer 
som bostadsort, ekonomiska förhållanden, kön och social bakgrund. 
Sverige hade också nått långt när det gällde att uppnå detta mål. En-
ligt propositionen var de viktigaste faktorerna för likvärdigheten i 
Sverige gemensamma läroplaner (som gav en grundläggande mål- 
och värdegemenskap i arbetet i olika skolor över hela landet), lärar-
utbildning och behörighetsregler för lärare, samt den nationella finan-
sieringen av skolan via statsbidrag.15  

Det som skapade likvärdighet i den svenska skolan runt år 1990 
var alltså lärarutbildning, lärarbehörigheten, läroplaner och statlig fi-
nansiering. Det är värt att notera att alla dessa faktorer snabbt för-
ändrades. Först genomfördes kommunaliseringen tillsammans med 
införandet av mål- och resultatstyrning, läroplaneförändringar, avre-
gleringar, avskaffandet av sektorbidraget, och sedan följde marknads-
reformerna och förändringar i läraravtalen. Det sistnämnda innebar 
en tydlig avkollektivisering av lärarkåren till förmån för en individu-
alisering av såväl löner som arbetsvillkor, något som allmänt anses ha 
lett till en avprofessionalisering av lärarkåren med påföljande sjunkan-
de status.16  

Marknadsreformerna är, sedan Chile backat på vissa punkter, de 
mest radikala i världen, och Sverige avviker nu starkt från de övriga 
nordiska länderna.17 Det har beskrivits som att Sverige nu har åter-
vänt till den hybrid mellan statligt och privat som existerade innan 
den ”kortvariga framgången för den socialdemokratiska välfärds-
staten”.18 Åstrand menar alltså att vi är tillbaka vid ett sorterande 
skolsystem där priviligierade grupper skyddar sina privilegier i ett 
skolsystem som ger den möjligheten. Två av de fenomen som i 
propositionen räknades upp som viktiga för likvärdigheten fram till 

                                                                                                                                                               
15 Det senare fanns med i Skolkommissionens betänkande (SOU 2017:35) och utreds i skri-
vande stund vidare av Björn Åstrand (dir. 2018:05). 
16 Stenlås (2009), Öberg et al. (2016). 
17 Wiborg (2013). 
18 Åstrand (2016). 
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1990 är centrala för den här rapportens förslag – läroplaner och lärar-
utbildning – men för att kunna göra en analys av hur dessa kan på-
verka likvärdigheten måste man beskriva hur undervisningens prak-
tik, det som pågår i klassrummen, kan ha betydelse för likvärdighe-
ten i ett skolsystem. Synen på undervisningen har betydelse för hur 
man formulerar läroplaner, bygger bedömningspraktik och hur en 
lärarutbildning utformas.  

 



            Undervisning: läroplaner, läromedel, kunskapsbedömning och lärarutbildning  

75 

3 Likvärdig undervisning?  

Det finns evidens för att synen på undervisning kan påverka likvär-
digheten i ett skolsystem. Den kommer från större forskningsstu-
dier, metastudier och resultat från internationella jämförelser (som 
OECD:s PISA). Två ideologiskt skilda synsätt på utbildning och 
dess praktik blir ofta synlig både i nationella och internationella sam-
manhang Rapporten kommer att illustrera dessa två positioner och 
belysa empirisk evidens som finns. Slutsatsen kommer inte att vara 
att den ena eller den andra är mer rätt utan att man i en undervis-
ningspraktik behöver använda en mer evidensbaserad mångfald av 
metoder. Men det är viktigt att belysa att det en allt för stark och 
framför allt ensidig ideologisering av pedagogisk teori troligen på-
verkar likvärdigheten i svenska skolan. 

3.1 Debatten om pedagogiken 

I Sverige har vi i decennier haft en debatt som skulle kunna beteck-
nas som motsättning mellan två synsätt på undervisning: kateder-
undervisning respektive flumpedagogik, eller lärarledd respektive elev-
centrerad, undersökande pedagogik, (det senare begreppsparet om 
man vill försöka undvika nedsättande benämningar på motpartens 
ståndpunkter). Det fanns i Sverige på 1980-talet en intensiv debatt 
kring denna skiljelinje,1 en debatt ur vilken man kan säga att den så 
kallade ”progressiva” sidan gick vinnande.2 På senare tid har diskus-
sionen blossat upp igen med påfallande snarlika argument från båda 

                                                                                                                                                               
1 Helldén (2002). 
2 Broady (1992), Hemmi & Ryve (2015). Detta är uppenbart också om man läser den grund-
bok för lärarutbildning som de flesta lärarutbildningar använder: Lundgren, U. P., et al., Eds. 
(2010). Lärande, Skola, Bildning. Grundbok för lärare. Stockholm, Natur & Kultur.  
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sidor.3 De två polerna jag skissat ovan kan ges många olika namn 
(och öknamn). I den svenska allmänna debatten är som nämnt be-
greppen ”katederundervisning” respektive ”flumpedagogik” välbe-
kanta. Inte sällan pratar man om det senare som ”modern” respektive 
”traditionell”4 Den ”moderna” kan också betecknas ”progressiv”, 
”reformpedagogisk”, ”elevcentrerad”, ”undersökande”,5 ”konstruk-
tivistisk” eller vara ”problembaserad” och den mer lärarledda för 
”didaktisk undervisning”6. Moderna begrepp som ”entreprenöriellt 
lärande” och delar av diskursen kring digitala och algoritmiskt styrda 
läromedel verkar också höra till samma område. Den har inte fått stå 
oemotsagd. I aktuell svensk debatt framförs till exempel åsikten att 
denna pedagogiska inriktning har rötter i en vad man kallar ”kun-
skapsfientlig” postmodern världsåskådning.7 Kritik mot undersö-
kande pedagogik blir i sin tur ofta anklagad för att vara elitistisk eller 
att ligga till höger i det politiska spektrumet.8 Det är i sig själv in-
tressant att en pedagogisk diskussion upplevs som att den finns pla-
cerad på en höger-vänsterskala.  

Det är intressant att se det inte bara i Sverige, utan också interna-
tionellt, finns denna skiljelinje mellan två synsätt på hur undervis-
ning ska bedrivas. Mourshed med flera beskriver det som att den ena 
modellen är ”lärarorienterad instruktion”, där läraren förklarar och 
demonstrerar idéer, ställer frågor och leder diskussioner i klassrum-
met, och den andra är ”undersökande undervisning”, där studenter i 
högre grad ska styra och påverka sitt lärande, till exempel genom att 
utveckla egna hypoteser och genom att själva göra experiment9 
OECD-analytikerna Mostafa med flera skriver om dessa två sidor:10 

Mycket bläck har spillts i debatten om fördelarna med olika undervis-
ningspraxis. Debatten, som är förankrad i en filosofisk diskussion om 
lärandets natur, ger ofta upphov till emotionella reaktioner på dess båda 
sidor. Förespråkare av en undersökande naturvetenskaplig undervisning 
hävdar att detta tillvägagångssätt låter eleverna lära sig genom att de ex-

                                                                                                                                                               
3 Enkvist (2016), Linderoth (2016), Svensson (2016), Wikforss (2017), Kornhall (2018). Se också 
www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/rolf-ekelund-socialdemokraterna-saknar-en-
utmejslad-skolpolitik/, www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/magnus-hulten-vad-ar-
hoger-och-vanster-i-skolpolitiken-svar-till-per-kornhall/ 
4 Echazarra et al. (2016). 
5 Enquiry-based. 
6 Eriksson et al. (2018). 
7 Ex: www.blt.se/ledare/sluta-forstor-skolan-med-postmodernism-objektiv-fakta-finns/ 
8 skolvarlden.se/artiklar/kritiken-mot-kunskapskraven-har-en-dold-agenda 
9 Mourshed et al. (2017). 
10 Mostafa et al. (2018). 
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poneras för de metoder professionella forskare använder, medan före-
språkare av traditionella metoder betonar lärarnas roll för att överföra 
kunskap och vägleda elevers undersökande.  

Detta är två synsätt på undervisning har en lång historia och har före-
språkare som utgår från olika pedagogiska och ibland också ideolo-
giska utgångspunkter. Ett exempel från Kina kan belysa detta. Tan 
beskriver hur konstruktivistisk pedagogik krockar med traditionella 
värden kring mästare-lärling i det kinesiska samhället.11 I den svenska 
debatten ser Wikforss i stället en kollision med en syn på världen 
som en objektiv verklighet som man kan lära sig mer om av någon 
som redan lärt sig mycket.12 Tan uttrycker en oro för att progressiv 
pedagogik ska skapa förakt för etablerad kunskap och traditioner i 
Kina. Han går igenom modern forskning som har ifrågasatt kon-
struktivismen som pedagogisk ideologi och rekommenderar sedan 
forskare och lärare att inte köpa konstruktivismen som en sanning, 
utan att införliva delar av den med andra metoder och filosofier. Att 
beskriva skoldebatten som innehållande bara två sidor är naturligtvis 
en grov förenkling. Det är också märkligt att det i en så komplex 
verksamhet har kristalliserats ut två synpunkter på detta sätt. Detta 
kan vara ett tecken på att forskningsfältet ännu är ganska omoget. 
Det finns naturligtvis många fler tänkbara perspektiv och en frukt-
bar diskussion om pedagogik behöver innehåller sådana.13  

Men det är av betydelse att närmare beskriva dualiteten mellan 
undersökande pedagogik, respektive lärarledd undervisning och fram-
för allt eftersom den förra fick ett så starkt inflytande på svensk peda-
gogik och också sannolikt påverkat likvärdigheten. Broady menar:14 

Ett förhållande som gör den svenska utbildningsdebatten unik är 
att progressivismen så otvetydigt framstod som en statligt legitime-
rad ideologi. I flertalet länder har progressivistiskt sinnade lärare ut-
gjort en motståndsrörelse.  

Samma analys av genomslaget för progressivismen gjorde Skol-
verket 2003:15 

I samband med införandet av läroplanerna, Lpo94 och Lpf94, och 
betoningen på den kunskapssyn som starkt lyfter fram den lärandes 
egen aktivitet för att nå kunskap, kom också lärarens roll att diskuteras. 

                                                                                                                                                               
11 Tan (2016). 
12 Wikforss (2017). 
13 Ingelstam (2004), Larsson (2011), Linderoth (2016). 
14 Broady (1992). 
15 Skolverket (2003). 



Undervisning: läroplaner, läromedel, kunskapsbedömning och lärarutbildning              

78 

En tolkning som utifrån detta synsätt gjordes från såväl statligt, kom-
munalt som fackligt håll och som fått stor spridning innebär att kunskap 
inte går att förmedla eller överföra från en individ till en annan, från den 
som undervisar till den som lär. Lärande förutsätter stark egenaktivitet 
från den lärandes sida, medan den som undervisar kan skapa förutsätt-
ningar för lärande. Därmed ansågs heller inte den form av undervis-
ningspraktik som var rådande och som i dagligt tal går under begreppet 
”förmedlingspedagogik” eller ”katederundervisning” som någon fram-
komlig väg för elevers lärande. Lärarens roll måste i stället förändras, 
ansåg man, och i stället för att ”förmedla” kunskap skulle läraren ”hand-
leda” eleven i dennes lärande. Lärarens undervisande roll tonades på så 
sätt ner till att stödja och handleda medan ansvaret för elevens kun-
skapsutveckling i betydligt större utsträckning lades på eleven själv.  

Citatet är väldigt likt den beskrivning som nederländska utbildnings-
filosofen Gert Biesta gör av konstruktivismen men då i en bredare 
och internationell reflektion:16  

Konstruktivistiskt tänkande har å ena sidan främjat tanken på att under-
visa som skapande av inlärningsmiljöer och som underlättande, eller 
stödjande elevinlärning. Å andra sidan har den i samma drag kritiserat 
’överföringsmodellen för undervisning’ och har därigenom givit före-
läsningar och så kallad didaktisk undervisning ett riktigt dåligt rykte. 
Konstruktivismen verkar med andra ord ha gett upp uppfattningen att 
lärare har något att undervisa och att eleverna har något att lära av sina 
lärare. 

Detta är ett exempel på hur det har formerats en kritik mot den pro-
gressiva pedagogiken från utbildningsfilosofiskt håll, där den tidigare 
hade ett väldigt starkt fäste. Man pekar då på att med en allt för stor 
betoning på elevens egna lärande kommer inte skolan att fungera fri-
görande för individen.17 Den elev som måste söka sin egen informa-
tion i sin egen värld liknar Biesta vid en robotdammsugare som inte 
kommer ut ur det rum där den är placerad och som den genom sitt 
undersökande lärt sig känna igen. Han menar att vad undervisning 
ska göra är inte primärt att ge eleven frihet nu – utan de kunskaper 
och färdigheter eleven behöver för att kunna verka som en fri män-
niska i ett demokratiskt samhälle i framtiden – som vuxen.18 

                                                                                                                                                               
16 Biesta (2013), s. 45–46 
17 Biesta (2015), Säfström et al. (2015). Se också: http://tidskriftenrespons.se/artikel/skolan-
ska-befria-eleverna-fran-deras-invanda-varld/ 
18 Biesta (2015), Biesta (2017). 
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3.2 Internationell empiri 

Samtidigt som en rörelse i riktning mot mer ”elevcentrerad” under-
visning fortfarande är synlig internationellt,19 finns det också en stark 
vetenskaplig kritik mot grundläggande antaganden i den. Denna 
kritik kommer från utbildningspsykologi och kognitionsvetenskap 
men verkar också ha stöd i empiri från större studier. I synen på 
lärande kontra undervisning ligger kärnan i den kritik mot under-
sökande metoder som psykologen Sweller med flera formulerat som 
ett resultat av teorin om kognitiv belastning (cognitive load theory20). 
Han menar att det är avgörande för synen på skola att man förstår 
att det finns olika dimensioner på hur, vad och varför barn lär sig, 
där skolan undervisar om det som barn och ungdomar varken kom-
mer att vilja eller lära sig annars på egen hand. De menar att man 
måste skilja på biologiskt primär och sekundär kunskap (Kirschner, 
Sweller et al. 2006, Sweller 2015, Sweller 2016). Den primära kun-
skapen är sådant som att gå, tala och kommunicera. Det kan man 
inte hindra barn från att lära sig. Däremot mer avancerad matematik, 
att läsa, skriva, fundamenta i samhället etcetera är inte naturligt för 
oss. Detta behöver vi både inspireras till och undervisas i. Detta me-
nar de är en av grunderna till varför mer direkta lärarledda undervis-
ningsformer i jämförande studier fungerar bättre än undersökande 
metoder i skolan. 

Det empiriska underlaget som ger stöd för lärarledd undervisning 
är påfallande starkt. När Mourshed mfl. från McKinsey analyserar 
PISA 2015 närmare, finner de att lärarledd undervisning har en stark 
positiv korrelation med elevers resultat, medan undersökande peda-
gogik inte har det.21 Detta framgår också av OECD:s egna analyser:22  

Resultaten […] visar ett negativt samband mellan av elever rapporterad 
exponering för undersökande pedagogik och resultat i naturvetenskap 
(Mostafa, Echazarra et al., 2018)”, och ”Lärarorienterad vetenskaplig 
undervisning är positivt förknippat med resultat i naturvetenskap i 
nästan alla länder, även efter korrigering för skillnader i elevegenskaper, 
och observerade och icke-observerade skolegenskaper. Denna positiva 
korrelation är oberoende av resultaten i olika delar av naturvetenskapen, 
prestationsnivån, svårigheten i testfrågorna eller student- och skolegen-

                                                                                                                                                               
19 Här kan rapportförfattaren hänvisa till egen erfarenhet från olika projekt och samtal på EU-
nivå där konstruktivism och upplevelsepedagogik och liknande ofta lyfts fram i olika texter 
och rekommendationer. 
20 www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=kognitiv+belastning 
21 Mourshed et al. (2017). 
22 OECD (2018). 
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skaper (t ex disciplinärt klimat, elevsammansättning, resurser etc.). Som 
sådan är lärarledd undervisning en robust undervisningspraxis som san-
nolikt fungerar oavsett omgivande miljö.  

Detsamma gällde också vid användningen av de flesta former av digi-
tal teknik. Men teknik som leder till mer lärarledd undervisning, som 
användning av dataprojektor, korrelerade också med positiva resul-
tat.23 Individuellt använd digital teknik korrelerar med sämre resultat 
på samma sätt som undersökande pedagogik. Skillnaden i effekt illu-
streras av de två följande bilderna som båda bygger på PISA-data: 

Källa: OECD (2015) PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools.  

                                                                                                                                                               
23 OECD (2015). 
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Källa: Föreläsning av Lucy Crehan 2018, baserat på data från PISA 2015.  
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I båda fallen, där den översta är sorterad utifrån resultat i OECD-
länder och den andra bara innehåller och är sorterad efter resultat i 
alla deltagande länder, kan man se att lärarledd undervisning tillhör 
det som är kraftigast korrelerat med höga resultat medan undersö-
kande pedagogik tillhör det mest kraftfullt negativa. I analysen med 
alla länder verkar lärarledd undervisning vara det enda som är star-
kare än effekten av elevens socioekonomiska bakgrund – vilket är ett 
anmärkningsvärt resultat. John Hattie beskriver i sin meta-metastu-
die det som att elevcentrerad undervisning bygger på ”jargong” som 
innehåller ord som ”autentisk”, ”upptäckt” och ”inre motivation”, 
och att den oftast anses vara bra jämförd med lärarledd undervisning. 
Men han menar utifrån sin studie att ”denna typ av påståenden är 
nästan direkt motsatsen till det framgångsrika recept för undervis-
ning och lärande, som vi kommer att utveckla i kommande kapitel”.24 
Hattie sammanställer en tabell över effekten av olika metoder som 
betonar en aktiv lärare med olika undersökande metoder som problem-
baserat lärande med mera Han finner att den aktive undervisnings-
ledande läraren har en kraftfull positiv effekt (d = 0,60) medan den 
undersökande metodiken i stället har en svagt positiv effekt (d = 0,17). 
Detta är ett resultat helt i linje med resultaten från PISA ovan. 

Klahr och Nigam skriver att den konstruktivistiska tanken att 
upptäcktsinlärning, i motsats till direktinstruktion, är det bästa sättet 
att få djup och bestående förståelse av vetenskapliga fenomen och 
begrepp är ett allmänt accepterat påstående i vetenskaps- och mate-
matikutbildning.25 De citerar Loveless, som enligt dem skriver att 
det eleverna ”själva konstruerar, till exempel, är mer värdefullt än det 
som berättas för dem eller visas, demonstreras eller förklaras av dem 
av en lärare” och Piaget, som menade att ”varje gång man för tidigt 
lär ett barn något han kunde ha upptäckt för sig själv, förvägras det 
från att uppfinna det och följaktligen från att förstå det helt”.26 De 
menar att man i debatten ofta hävdar att barn som förvärvar kunskap 
själva är mer benägna att tillämpa och utöka den kunskapen än de 
som får direkt instruktion, men de menar att det finns såväl prag-
matiska, empiriska som teoretiska skäl att ifrågasätta den positionen. 
De flesta utvecklingsteorier och kognitiva teorier förutsäger att 

                                                                                                                                                               
24 Hattie (2014), s. 50. 
25 Klahr & Nigam (2004). 
26 Loveless (1998), s. 285, Piaget (1970), s. 715. 
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många av fenomenen förknippade med upptäcktslärande skulle göra 
det till en relativt ineffektiv instruktionsmetod. Det är alldeles själv-
klart att det mesta som elever (och lärare och forskare) vet om veten-
skap lärdes till dem, snarare än att det upptäcktes av dem). Empiriska 
utmaningar härrör från studier som visar att lärarcentrerade metoder 
som använder direktinstruktion är mer effektiva särskilt för att under-
visa komplexa sammanhang som eleverna troligen inte kommer att 
upptäcka på egen hand, till exempel de som är involverade i geometri, 
algebra och datorprogrammering. Till exempel kommer barn i upp-
täcktssituationer med högre sannolikhet än de som får direkt instruk-
tion att stöta på inkonsekvent eller vilseledande återkoppling, att 
göra kodningsfel och felaktiga kopplingar, och att uppleva otillräck-
lig övning och färdighetsträning. Dessa hinder för inlärning kan 
dominera över de fördelar som vanligen är anses höra till upptäckts-
inlärning såsom ”ägande” och ”autenticitet”. 

Författarna sammanfattar sina resultat med att många fler barn 
lärde sig mer av direkt instruktion än från upptäcktslärande men 
också att när de bad barnen att göra bredare och rikare vetenskapliga 
bedömningar, matchade kunskaperna hos alla de barn som lärt sig 
genom lärarledd undervisning det fåtal barn som upptäckte inne-
hållet på egen hand genom undersökande metoder. De menar att 
deras resultat utmanar förutsägelser som härrör från den antagna 
överlägsenheten av undersökande metoder vid undervisning i natur-
vetenskap.  

I en annan studie menar författarna att det logiska misstaget som 
ger upphov till det starka stöd som finns för undersökande pedago-
gik beror på att man inte skiljer mellan hur nybörjare och experter 
lär sig. De menar att experter kan lära sig genom minimal instruktion 
och upptäckande lärande, men att nybörjare behöver handfast hand-
ledning, stöd och tydliga modeller när de lär sig något nytt. Kontrol-
lerade experiment visar att när det handlar om ny information (det 
vill säga information som är ny för eleverna), ska de uttryckligen visas 
vad de ska göra och hur man gör det, och sedan ha möjlighet att öva 
på att göra det medan de får korrigerande återkoppling, det vill säga 
lärarledd undervisning. Ett stort antal sammanställningar av empiriska 
studier om undervisning av ny information har skapat ett starkt stöd 
för att man inte ska använda sig av undervisning med minimal väg-
ledning för sådana elever.27  
                                                                                                                                                               
27 Clarke med flera (2012). 
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Den evidensbaserade kritiken mot den breda användningen av 
undersökande metoder är inte på något sätt ny. År 2004 skriver 
Mayer att hans kritik kan kritiseras med motiveringen att vissa bevis 
för hans ståndpunkt är gamla. Men han menar att det är precis det 
som är hans poäng; att debatten om undersökande pedagogik gång 
på gång dyker upp, och att varje gång har forskningsevidensen pekat 
mot att en lärarledd undervisning fungerar bättre. Han menar att en 
viktig roll för psykologer inom undervisning är att visa hur pedago-
gisk praktik kan informeras av bevis och forskningsbaserad teori 
snarare än en filosofiskt baserad ideologi. Att så inte sker menar han 
är vad som leder till den konstruktivistiska tankens ständiga åter-
uppdykande i debatten.28  

Ett intressant bidrag i debatten kring konstruktivism och under-
sökande pedagogik är antologin Constructivist Instruction, Success or 
Failure, där redaktörerna samlade representanter för båda sidor och 
dessutom lät dem kommentera varandras bidrag.29 Det intryck man 
får av att läsa antologin stämmer väl med Mayers observation ovan 
och sammanfattas av en av redaktörerna som ”I jämförelse med kon-
struktivisterna verkar företrädarna för lärarledd undervisning mer 
grunda sina rekommendationer på forskning än retorik”, och han 
kommenterar att man har argumenterat högljutt för konstruktivis-
tiska ansatser i flera decennier och att han är mycket förvånad över 
hur lite forskning det har stimulerat till.30 Knut Sundell medverkade 
i två studier för Socialstyrelsen där man visade att det pedagogiska 
fältet i Sverige dels hade väldigt lite internationellt utbyte, dels i väl-
digt låg grad använde sig av empirisk evidens av typen effektstudier31 
OECD skriver utifrån PISA 2012 att studenter som uttrycker att 
deras lärare använder kognitiva aktiveringsstrategier och lärarledd 
undervisning särskilt rapporterat om hög uthållighet och öppenhet 
för problemlösning. De är mer benägna att välja matematik som ett 
studieområde över andra ämnen och ser matematik som mer nödvän-
dig för sin karriär än andra ämnen jämfört med elever som inte 
använder dessa strategier.32 Echazarra med flera skriver utifrån olika 
forskningsresultat att det är tveksamt om det är bättre för elever att 

                                                                                                                                                               
28 Mayer (2004). 
29 Tobias & Duffy (2009). 
30 Tobias (2009), s. 346. 
31 Socialstyrelsen (2010), Sundell & Stensson (2010). 
32 OECD (2013) s. 106. 
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jobba i små grupper och lösa problem själva och att TIMSS-data visar 
att de elever som får ”vanlig” undervisning presterar bättre.33 I en 
studie som analyserade 15 olika insatser riktade mot lågpresterande 
elever hittades inga bevis för att konstruktivistiska metoder som 
handledande roll för lärare, användandet av vardagsexempel eller dis-
kussioner om alternativa lösningar hjälpte dessa elever. Det var bara 
när eleverna hade blivit undervisade i matematiska grunder som de 
presterade bra på problemlösningsuppgifter.  

I en för den här rapporten central analys visas att lärarledd under-
visning ledde till bättre resultat, särskilt för elever med svagare socio-
ekonomisk bakgrund.34 Detta är en viktig slutsats som bekräftas i 
många studier: hur man undervisar verkar ha stor betydelse för ge-
nomförandet av skolans kompensatoriska uppdrag. Lärarledd under-
visning ger högre likvärdighet. Mekanismen för detta torde vara att 
det är genom kontakt med en lärare som barn från språkligt och aka-
demiskt svagare miljöer får en möjlighet att inspireras till och kom-
ma i kontakt med nya världar. Evidens finns för detta finns också 
från Kanada, där genomsnittsresultat och likvärdighet försämrades 
vid införandet av en mer undersökande pedagogik i matematik.35 
Detta är också ett huvudtema i Hirschs bok Why knowledge matters, 
där han går igenom hur införandet av konstruktivistiskt influerade 
läroplaner påverkade skolresultaten och likvärdigheten i Frankrike 
negativt. Hirsch använder också Sverige som ett exempel på detta. 

I en av de större empiriska forskningsstudierna inom området 
(56 000 elever i 825 skolor) slår Andersen och Andersen fast det som 
verkar vara ett återkommande resultat: att elevcentrerad pedagogik 
har negativ påverkan på skolresultat i allmänhet men speciellt för 
elever med svagare socioekonomisk bakgrund.36 Elever från hem 
med rikare språk och referensramar har inga problem att klara sig 
och få de kunskaper som krävs. För barn utan den bakgrunden är 
läraren och undervisningen porten in i en annan värld med andra re-
ferensramar och kunskaper än hemmet. Annan empiri som visar på 
samma sak och kanske också förklarar en del av som händer är en 
studie där man jämförde elever som fick arbeta med problemlösning 
och elever som fick genomarbetade exempel att öva på där problem-
                                                                                                                                                               
33 Echazarra et al. (2016). 
34 Chall (2000), Mayer (2004). 
35 Haeck et al. (2012), Stokke (2015). 
36 Andersen & Andersen (2015). 
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lösningsmetoden lärdes ut.37 De senare fick bättre resultat, inte bara 
på det man övat på, utan det hade också spridningseffekter till andra 
områden. Men de som utsattes för den undersökande metoden sänkte 
sina kunskaper i förhållande till vad de kunde innan de arbetade med 
det undersökande arbetssättet.  

3.3 Undervisningsformer och likvärdighet i Sverige 

Det är svårt att ringa in den svenska pedagogiska praxisen, det vill 
säga hur man verkligen undervisat, med en enkel begreppsapparat. 
Både teori och praktik vuxit fram i en historisk kontext med många 
influenser.38 Det verkar som om lärarledd undervisning har en mängd 
positiva effekter och kan stärka likvärdighet i ett skolsystem, medan 
det motsatta gäller progressiv pedagogik. Bekymmersamt ur svensk 
synvinkel är då att svenska lärare verkar använda lärarledd under-
visning mindre än de flesta länder.39 Man kan i OECD:s data se att 
det som kanske gör att Sverige hamnar över OECDs snitt i indexet 
student oriented instruction är att svenska lärare mer än i något annat 
land delar ut individuella uppgifter till elever som har svårt att hänga 
med eller som vill röra sig fortare.40 Detta kan indikera att svenska 
lärare kanske i hög grad har angripit den konstruktivistiska ansatsen 
genom individualisering. Individualisering har också varit ett genom-
gående tema i svensk skola ända sedan grundskolans införande. Bland-
ningen av eleverna i grundskolan, som motiverades med integrations-
argument, ledde till oro för kvaliteten på undervisningen, inte minst 
bland lärare. Lösningen var att lektionerna skulle individualiseras 
utifrån elevernas förutsättningar.41 Men man ser med tiden att detta 
troligen leder till negativa konsekvenser, speciellt för elever som 
kommer från hem med lägre studievana. I Skolverkets rapport om 
vad som påverkade skolresultaten i grundskolan 2009 skriver man:42  

Av flera undersökningar framgår att eleverna i den svenska grund-
skolan i lägre grad än EU/OECD-genomsnittet lyssnar till längre 
genomgångar av läraren. I en kunskapsöversikt om läsundervisning 
(Skolverket, 2007c) är den samlade bilden att undervisningen i läs-
                                                                                                                                                               
37 Clark (1989). 
38 Lundgren (1989). 
39 Skolverket (2016). 
40 OECD (2013). 
41 Lundgren (1989). 
42 Skolverket (2009). 
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ning och skrivning i stor utsträckning är baserad på individuellt arbete. 
Eleverna, och i de tidiga årskurserna även deras föräldrar, får däri-
genom ta ett stort ansvar för lärandet. Enligt Skolverket innebär den 
ökande andelen individuellt arbete i grundskolan att sociokulturella 
faktorer som föräldrars utbildning och kulturella kapital får allt större 
betydelse. I samma kunskapsöversikt diskuteras skolans svårigheter 
att på ett effektivt sätt anpassa undervisningen för lässvaga elever. 

I en rapport utifrån de nationella kvalitetsgranskningarna 2001–
2002 beskriver Skolverket en ganska nedslående bild av svensk mate-
matikundervisning:43 

Under de observerade matematiklektionerna i år 7–9 arbetar eleverna 
individuellt med bokens uppgifter och läraren ägnar tiden till att ge indi-
viduell hjälp. Gemensamma genomgångar sker sällan eller aldrig. Aktivi-
tetsgraden för de flesta eleverna är i dessa observationer mellan 50 och 
100 procent. De flesta arbetar större delen av tiden men många verkar 
omotiverade och uttråkade. Flera av de senare arbetar aktivt under 
mindre än 25 procent av tiden och hinner inte mer än en tiondel av upp-
gifterna. Flera av eleverna kan inte besvara frågan om vad matematiken 
i den uppslagna boksidan handlar om och de elever som väntar på lära-
rens hjälp väntar oftast passivt och ibland länge. För en del elever fun-
gerar kanske denna undervisningsform ändå relativt bra, men flera 
elever har svårt med både förståelse och motivation och det är stor risk 
att dessa elever passiviseras. 

Barbro Westlund som studerat lärare i Kanada och i Sverige ser också 
i sin avhandling individualiseringen och frånvaro av undervisning som 
ett problem i Sverige.44 I en intervju för Lärarnas tidning säger hon:45  

De kanadensiska lärarna undervisar verkligen i läsförståelse. De är tyd-
liga med att läsförståelse handlar om att tänka och att vara medveten om 
sitt tänkande. Lärarna visar hur de själva bearbetar en text för att förstå 
den. Det kan handla om svåra ord och sammanhang eller att läsa mellan 
raderna. Eleverna får sedan successivt ta över ansvaret för inlärningen, 
genom att arbeta med rollspel där de omväxlande är lärare och elev. – I 
Sverige är undervisningen mer mekanisk. Eleverna arbetar mycket på 
egen hand. De läser korta texter i en lärobok och svarar på 15 till 20 
frågor. Om det är något en elev inte kan stryker läraren ibland frågan, 
eller pekar ut rätt svar i texten. Läsförståelsen problematiseras inte. 

Som svar på frågan hur svenska lärare borde förändra sin praktik 
svarar hon:  

                                                                                                                                                               
43 Skolverket (2003). 
44 Westlund (2013). 
45 www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2014/02/18/kanada-kan-lara-ut-lasforstaelse 
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De måste bli mer aktiva. Det räcker inte låta elever brottas med proble-
matiken på egen hand och tänka ’läs mer så ordnar det sig’.  

Liknande resultat finns i en jämförelse mellan svenska lärarutbildare 
i matematik mellan Finland och Sverige.46 Författarna uttrycker det 
som att den svenska modellen för klassrumsundervisning bygger på 
en ”ganska extrem tolkning av konstruktivismen” och elevcentrerad 
undervisning. De menar att detta stämmer överens med resultaten 
från en storskalig analys av svensk klassrumspraxis,47 som visar att 
lärare är passiva när det gäller att introducera nya matematiska äm-
nen. De menar att i den finländska modellen finns en annan balans 
mellan rutin och variation, såväl som läxor, som också annan forsk-
ning visat vara betydelsefull för elevers lärande i matematik.  

Eriksson med flera menar att undervisningsmetoder som att var-
dags-anknyta matematikundervisningen är sprungna ur den progres-
siva idétraditionen. De menar att deras resultat tyder på att en under-
visning som mer är i linje med den kognitiva vetenskapens hållning 
om aktivt lärarstöd, som memorerande av formler och att lärare pra-
tar mer, fungerar bättre än den som bygger på reformpedagogisk re-
torik om betydelsen av att vardagsanknyta matematik för att skapa 
relevans och intresse.48 Åse Hansson studerade effekterna av olika 
undervisningspraktik i sitt avhandlingsarbete om matematik. Hon 
använde data från TIMSS-studierna och sammanfattade sina resultat 
med:49  

Resultaten av studien kan sammanfattas med att det har positiva 
effekter på elevernas matematikprestationer om läraren tar ansvar 
för lärprocessen genom att aktivt vägleda eleverna i deras kunskaps-
utveckling. Dessa effekter kvarstår även efter att resultaten kontroll-
erats för påverkan från gruppsammansättningar med avseende på 
elevernas socioekonomiska status eller språkliga bakgrund. Resul-
taten visar emellertid att detta undervisningsansvar mer sällan före-
kommer i klasser med stor andel elever med låg socioekonomisk 
status eller med bristande kompetenser i undervisningsspråket. Mate-
matiska samtal och gemensamma genomgångar med förklaringar av 
det matematiska innehållet förekommer alltså inte lika ofta i dessa 
klasser som i andra, detta trots att resultaten även indikerar att dessa 

                                                                                                                                                               
46 Hemmi & Ryve (2015). 
47 Boesen, Helenius et al. (2014). 
48 Eriksson et al. (2018). 
49 Hansson (2011). 
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elever mer än andra är beroende av denna typ av undervisning. Sam-
mantaget visar resultaten att lärarens aktiva undervisning och väg-
ledning av eleverna är viktig för deras möjligheter att prestera i mate-
matik, men samtidigt att svensk matematikundervisning präglas av 
pedagogisk segregation där grupper med stort behov av lärarstöd får 
mindre av det än andra grupper. Pedagogisk segregation tillsammans 
med ett allt större ansvar för matematiklärandet lagt på eleverna 
själva i stället för på lärarna kan antas vara en bidragande orsak till 
den negativa kunskapsutveckling som Sverige uppvisat under senare 
tid.50  

Lucy Crehan har bearbetat OECD-statistik och tagit fram föl-
jande bild51: 

Källa: Föreläsning av Lucy Crehan 2018, baserat på data från PISA 2015. 
 
   

                                                                                                                                                               
50 Det ska nämnas att man i hela OECD ser samma tendens att lärarledd undervisning är van-
ligare i skolor med högre socioekonomisk status bland föräldrarna (OECD 2016). 
51 PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools; från en pre-
sentation hon gav på ResearchEd-konferensen i Malmö i september 2018. 

Sweden

OECD ave.
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Trots empirisk evidens och psykologiskt och kognitions-vetenskap-
ligt stöd för lärarledd undervisning skulle man nog kunna formulera 
det som att lärare i Sverige inte haft något stöd för det vare sig från 
sin lärarutbildning eller nationella styrdokument och myndigheter 
för det, snarare tvärtom. Monika Vinterek skrev 2006 en forsknings-
översikt om individualisering, där hon noggrant går igenom indivi-
dualiseringens historia i svensk och internationell skolforskning.52 
Hon visar hur starkt tryck det har varit på lärarna att förändra sin 
praktik mot mer elevstyrd undervisning och individualisering och 
vad det gett för resultat. Hon sammanfattar studien med att en  

sammanvägd effekt av de beskrivna förändringarna av undervisningens 
kontext och utformning tycks accentuera de resurssvaga elevernas ut-
satthet (s. 126). 

Detta innebär sammanfattningsvis att undervisningsmetoderna har 
påverkar likvärdigheten i skolan negativt. 

3.4 Lärarledd undervisning i framgångsrika skolor 

En intressant observation är att det i två empiriska och uppmärk-
sammade svenska studier, i det ena fallet av en framgångsrik skola 
och i det andra en större studie, ses en tydlig rörelse hos lärare bort 
från en elevcentrerad, progressiv eller konstruktivistisk pedagogik 
till en mer lärarledd i de skolor som utvecklas positivt, det vill säga 
där man uppnått bättre och mer likvärdiga resultat. I den ena studien, 
av Nossebro skola i Essunga kommun, var det ett resultat av att lär-
arna tillämpade specialpedagogiska principer i sin undervisning. De-
ras resultat uppmärksammades nationellt.53 I Essunga hade skapats 
ett auktoritativt ledarskap i klassrummet som präglades av såväl vär-
me och stöd såväl som av struktur och kontroll. Jarl med flera har i 
en studie valt ut tio skolor som efter kontroll för bakgrundsfaktorer 
hade utvecklats positivt under tio års tid och jämfört dem med sko-
lor som utvecklats negativt.54 De fann att det som kännetecknade de 
framgångsrika skolorna var:55  

                                                                                                                                                               
52 Vinterek (2006). 
53 Persson & Persson (2012). 
54 Jarl et al. (2017). Negativt och positivt refererar här till resultatutveckling mätt som resultat 
på nationella prov och betyg. 
55 s. 70–71. 
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• målinriktad ledning 

• kollektiv organisering av ledningen 

• målinriktad ledning på förvaltningsnivå 

• samarbete med fokus på undervisning 

• höga förväntningar på eleverna 

• kartläggning och uppföljning av elevernas kunskaper 

• anpassning av undervisningen 

• lärarledarskap i klassrummet  

Den sista raden är den intressanta för den här rapporten. Författarna 
utvecklar:56  

I praktiken betyder ett sådant ledarskap lärarstyrd undervisning och hel-
klassundervisning, dock inte utan inslag av andra arbetsformer.  

De skriver vidare att när lärarna har samarbetet och anpassat sin 
undervisning utifrån hur det faktiskt går för eleverna, har de i hög 
grad övergivit vad lärarna själva kallade ”egen forskning” till förmån 
för vad lärarna själva kallade ”katederundervisning”. Man beskriver 
det som en undervisning där lärare håller ihop grupperna med ge-
mensamma genomgångar och diskussioner och att det är lärare som 
ställer höga krav på eleverna. Man varierar också undervisningen, 
med mindre grupper, individuell färdighetsträning och liknande, 
men den centrala undervisnings-modellen är denna styrda och gemen-
samma klassundervisning. De skriver (s. 91): 

Sammantaget verkar det tydliga lärarledarskapet i klassrummet i de fram-
gångsrika skolorna ta sin utgångspunkt i en traditionell undervisning där 
lärarnas förmedlande och ibland auktoritära undervisning står i cent-
rum.  

Det finns anledning att tro att både likvärdighet och resultat i ge-
nomsnitt skulle kunna förbättras i den svenska skolan om lärare upp-
märksammades på detta och utvecklade andra undervisningsformer. 
Följande bild, baserad på PISA-data från OECD, visar att man skulle 
kunna tänka sig att Sveriges resultat förändrades uppåt till vänster 
med regressionslinjen om undervisningspraktiken förändrades. 

                                                                                                                                                               
56 s. 89 
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Källa: https://gregashman.wordpress.com/2017/03/19/understanding-the-pisa-2015-findings-about-
science-teaching/ Pilen är tillagd av författaren. 

 
 
Det är anmärkningsvärt att trots att denna empiri har varit känd 
länge, både här i Sverige och internationellt, har den inte gett upphov 
till särskilt många förändringar vare sig i styrdokument eller i lärar-
utbildningar. Det är också svårt att se att den har varit diskuterad 
inom pedagogiska högskolekretsar i Sverige.  

Det finns anledning att tro att detta beror på det decentraliserade 
och fragmentariska sätt som både svensk skola och lärarutbildning 
styrs på. Det är upp till vart och ett av de 28 lärosäten som har lärar-
utbildning att utforma dessa som de vill. Dessa lärare har sedan släppts 
ut i ett skolsystem med 290 kommunala och tusentals fristående 
huvudmän som i full frihet är tänkta att ta ansvar för deras fortsatta 
utveckling. Sannolikheten för att detta (icke-)system ska påverkas 
av systematiskt insamlad empirisk kunskap om undervisning kan 
nog anses vara liten. Det är svårt att se att olika satsningar förutom 
de så kallade lyften (till exempel matematik-, läs- och specialpedago-
giklyften) har haft någon speciell riktning. Man kan nog utgå från 
att lärare, skolor och huvudmän har valt och organiserat fortbildning 
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utan att ta hänsyn till de studier eller analyser som finns på nationell 
eller internationell nivå. Det är rimligt att anta att detta beror på dålig 
samordning och brist på organisation i och av det svenska skolsyste-
met och lärarutbildning. Någon central utbildning av olika nyckel-
personer i svensk decentraliserad skola såsom nämndledamöter – 
ordföranden, högre tjänstemän och så vidare – har inte heller funnits. 

3.5 Individualiseringen – likvärdighetsprojekt 
som slog fel? 

Idéhistorikern Tomas Wedin menar att det fokus som fanns i 
svenska skolan på att individualisera för att möjliggöra för alla att gå 
i grundskolan i själva verket lade grunden för de reformer som sedan 
bröt upp likvärdigheten.57 Han undersöker hur förhållandet mellan 
lärare, elev och innehåll beskrivs i politiska dokument och menar att 
han genom det kan visa på en avgörande förskjutning i utbildnings-
politiken som ofta förbises. Tanken om att centrera utbildning kring 
den enskilda eleven initialiserades i efterkrigstiden och formulerades 
som ett effektivare medel för att säkerställa att eleverna fick större 
kunskap. Detta förvandlades, menar han, successivt till ett demokra-
tiskt mål i sig, för att främja demokratiseringen av utbildningssyste-
met på 1970-talet. Samtidigt genomgick synen på lärarens roll och 
vad som skulle undervisas genomgått betydande förändringar. Han 
menar sig visa att i detta prioriteras jämlikhet i nuet (i klassrummet) 
på bekostnad av både det förflutna och framtiden. Han menar sig 
visa att viljan att jämställa förhållandena i utbildningssystemet under-
grävde den demokratiska ordning den var avsedd att stärka, och att 
detta bidrog till att bana väg för systemskiftet kring 1990. 

Den rörelse som byggde på John Dewey med flera skolreforma-
törer påverkade enligt Wedin svensk undervisning och läroplaner, 
och denna relativisering av lärarrollen och faktakunskapers roll både 
försvårade en likvärdighet genom att den låste fast eleverna i deras 
egen värld. Men detta beredde också marken för det nyliberala sy-
stemskiftet i och med att det demokratiska kunskapsföringsuppdra-
get och lärarrollen minskade, så att skolan enklare kunde omvandlas 
till en marknad för individer. 

                                                                                                                                                               
57 Wedin (2018). 
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Ett ledord för svensk undervisning har varit att lust ska vara 
ledande och en väg till kunskap. Detta illustrerades av Skolverkets 
devis ”Lust att lära. Skolverket visar vägen”. Flera av skolreforma-
törerna såg framför sig en skola där elevers lust att lära var det som 
drev kunskapsinhämtningen framåt och som formade både innehåll 
och skolans organisation. Det är i linje med sådant tänkande man ska 
se experimenten med timplanelös skola. Idéerna är hämtade från 
brottstycken av till exempel Deweys betoning på upplevelsebaserad 
undervisning, men också annat pedagogiskt ideologiskt material som 
Paolo Freires pedagogik för förtryckta.58 Genom att inte pådyvla 
andra grupper sin historia och sina traditioner skulle man erkänna 
och frigöra andra grupper i samhället. En skola som följde eleverna 
sågs helt enkelt som ett demokratiskt ideal. Detta kan dock leda fel 
i verkligheten.  

Clark har visat att om elever får välja själva, finns det stor risk att 
de väljer undervisningsmetoder som inte gynnar dem.59 Svensk forsk-
ning om testbaserat lärande innehåller samma slutsats.60 Att använda 
tester, det vill säga repetition av kunskaper, som metod i under-
visningen har en kraftfullt positiv både korttids- och långtidseffekt 
på lärandet. Men det visar sig också att de som har lärt sig mer med 
hjälp av den testbaserade metoden samtidigt upplever sig ha lärt sig 
mindre. De skulle troligen, om de fick välja, föredra den andra me-
toden. Båda dessa fall illustrerar betydelsen av att det är en lärare som 
väljer och använder de bästa metoderna för lärande, och att elever 
kan välja fel om det är de som får välja metod och innehåll. Det är 
inte alls säkert att elevernas röst alltid bidrar till deras lärande. Det 
kan vara precis tvärtom. 

Konsekvenser för undervisning 

Det är viktigt att kritiken mot undersökande metoder inte leder till 
att sådana metoder inte används. Tvärtom är nog ett av problemen 
med debatten att den ständigt har blivit ideologiserad och polarise-
rad. Hui, som diskuterar situationen i Singapore, menar att konstruk-
tivism i sig inte är en dålig idé utan att problemet är att det är den 

                                                                                                                                                               
58 Freire (1976). 
59 Clark (1989). 
60 Kubik (2014), Wiklund-Hörnqvist (2014). 
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enda idén om undervisning som många lärare använder.61 Mourshed 
med flera skriver att deras resultat ser ut som en definitiv dom över 
undersökande undervisning. Men de menar att när man gräver dju-
pare, uppstår en mer intressant historia, nämligen att de bästa resul-
taten uppnås när de två ideologierna fungerar tillsammans. Det bästa 
menar de verkar vara att använda lärarledd undervisning i de flesta 
eller nästan alla lektioner och undersökande undervisning i under 
vissa lektioner.62  

OECD:s experter menar att lärarledd undervisning ger bättre 
kunskaper, mer ordnade klassrum, mer frihet för elever och bredare 
täckning av ämnesinnehållet men att det kan komma på bekostnad 
av motivation och samarbete mellan elever.63 Denoel med flera menar 
att den statistiskt sätt perfekta blandningen verkar vara att de flesta 
lektioner är lärarledda, medan man använder undersökande pedago-
gik i en mindre del.64 Men kritiken mot ideologiserad ensidig under-
visning bör leda till att man ser värdet av att lärare förhåller sig prag-
matiskt i förhållande till de metoder man använder och under sin 
utbildning och fortbildning får förståelse för en stor bredd av under-
visningsmetoder, om kognitiva processer och begränsningar som har 
med lärande att göra och möter en mångfald av teoretiska och ideo-
logiska perspektiv på undervisning. Man behöver förståelse för var-
för testbaserat lärande visar så stor effekt, att det är viktigt att mem-
orera och hämta fram kunskap, likväl som det är viktigt att kunna 
analysera och göra jämförelser, samarbeta och undersöka. En analys 
av betydelsen av pragmatism och stor bredd i ansatsen bör tillämpas 
i utformning av läroplaner, såväl som för kunskapsbedömning, lärar-
utbildning och lärarfortbildning.  

Utbildningsfilosofen Gert Biesta beskriver den ideologiska de-
batten som att det finns två lägen som har politiska kopplingar. Den 
ena är att de ”progressiva” har betonat ”lärandet” där läraren ska kliva 
tillbaka detta för att bryta det auktoritära inslaget i undervisning. 
Man har betonat elevens demokratiska rätt att välja och vara fri nu. 
Mot denna beskriver Biesta motrörelsen som talar om läraren som 
den som ska se till att det blir ordning och att lärande blir av i skolan. 
Precis som ovannämnda forskare menar han att de som pratar om 
lärarens betydelse för undervisning och lärande ofta placeras i ett 
                                                                                                                                                               
61 Hui (2017). 
62 Mourhed et al. (2017). 
63 Mostafa et al. 2(018). 
64 Denoël et al. (2018). 
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konservativt fack av sina meningsmotståndare. Men Biesta menar ut-
ifrån sin egen progressiva inställning att det finns en tredje väg, näm-
ligen att den undervisande läraren är nödvändig för att en elev ska 
kunna växa till den fria individ vi vill ha i ett demokratiskt samhälle. 
Det handlar om att ge elever det de behöver nu för att kunna vara fria 
sedan. Biesta fångar på sätt och vis in mycket av den splittrande och 
oupplösta konflikt som rått i svensk publik debatt om undervisning. 
Tomas Wedin drar likartade slutsatser i sin ovan citerade avhandling. 

3.6 Det moraliska uppdraget 
och professionsbegreppet 

Det är viktigt att en betoning av lärarrollen inte innebär att sådan 
undervisning karaktäriseras av homogena grupper, tystnad, lydnad 
och ett fokus på bara basfärdigheter. Det finns stöd i forskningen 
för att den moraliska grunden för undervisningen har betydelse för 
hur skolan fungerar. Det är påfallande att skolor som lyckas med alla 
elever inte är skolor med trånga visioner för vad skolan kan uppnå.65 
Men de leds påfallande ofta av skolledare med en mycket tydlig mo-
ralisk vision och drivkraft. På dessa skolor gör man det som krävs 
och lärare samarbetar med utvärdering och anpassning av sin under-
visning. Misslyckande skylls inte på eleven eller en enskild lärare 
utan man tar ansvar för det i lärarkollektivet. Begreppet collective 
self-efficacy, kollektiv självkänsla66, handlar om detta. Lärares upp-
levda förmåga att tillsammans hantera de utmaningar man har är 
mycket starkt korrelerat till elevers resultat.67 Detta stöds också av 
internationell forskning om rektorer.68 Den demokratiska visionen 
för skolan är en grundläggande drivkraft. Kaser & Halbert rangord-
nar drivkrafterna (mindsets) hos framgångsrika rektorer som: 

• De har en intensiv moralisk drivkraft. 

• De hyser tillit – relationer kommer först. 

• De är undersökande – frågar innan de ger råd. 

                                                                                                                                                               
65 Persson and Persson (2012) Jarl et al. (2017). 
66 Efficacy är ett psykologiskt begrepp som ligger nära självförtroende och självkänsla, det är 
självförtroende för en given uppgift. www.apa.org/pi/aids/resources/education/self-efficacy 
67 Hattie (2016), Donohoo (2017). 
68 Day & Leithwood (2007), Kaser & Halbert (2009), Timperley et al. (2014). 
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• De skapar lärande för djup förståelse. 

• De söker efter evidens för och från det de gör. 

• De bygger organisation för lärande. 

I en antologi om framgångsrikt skolledarskap i internationell belys-
ning skriver de att trots stora skillnader mellan skolsystem går att 
hitta förvånansvärda likheter i framgångsrika rektorers värderingar 
och vad de vill uppnå. Likheterna är att dessa rektorer:69  

• Upprätthåller en passionerad övertygelse och stort personligt an-
svar; 

• Upprätthåller ett moraliskt syfte och hanterar spänningar och di-
lemman; 

• Är fokuserade på andra, på lärande och utveckling; 

• Investerar både emotionellt och rationellt; 

• Betonar både det personliga och det funktionella (s.171). 

Passion definierar de som ”en känsla genom vilket ens tänkande är 
kraftfullt påverkat”, alltså en drivande motiverande kraft som kom-
mer ur ett beständigt ledarskap. Här finns en tydlig parallell till John 
Hattie som i Synligt lärande (Hattie 2014) beskriver passion som en 
god egenskap hos framgångsrika lärare. Day & Leithwood menar 
också att denna drivkraft inte sällan är undermedveten, och att det 
bakom den ”lugna ytan hos en skicklig rektor bubblar djupa och ex-
plosiva känslor” som ibland för med sig förtvivlan, lyckokänslor, ilska 
och glädje, vilket i allmänhet inte förknippas med yrkesarbete. Slut-
ligen menar de att ett framgångsrikt skolledarskap kräver en kombi-
nation av kognitiv och känslomässig förståelse kopplat till en tydlig 
uppsättning av värden och värderingar, kapaciteten att kunna använda 
en mängd olika strategier och en uthållig passion för människor och 
för utbildning. De konstaterar vidare att rektorer väljer att bli rekto-
rer utifrån en mängd olika utgångspunkter, men att de förvånande 
ofta delar lika visioner. 

                                                                                                                                                               
69 Day & Leithwood (2007), Kaser & Halbert (2009), Timperley et al. (2014). 
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Bergmark med flera visar att det också är av sådana orsaker lärar-
studenter motiverar varför de gjort sitt yrkesval.70 Bland lärarstu-
denter i studien fanns fyra huvudanledningar till att de vill bli lärare: 

• Skapa goda skolupplevelser: Kopplar till den egna skoltiden. Stu-
denter med positiva skolerfarenheter vill gärna återskapa dem. De 
som har negativa upplevelser med sig vill förändra skolan till det 
bättre. 

• Få ett givande yrke: Bland blivande gymnasielärare återkommer 
skäl som att få en universitetsexamen, ett tryggt heltidsjobb och 
ett meningsfullt och utvecklande yrke. Blivande lärare för yngre 
årskurser betonar hur viktigt det är för dem att i framtiden få 
arbeta med människor, speciellt barn. 

• Fostra goda medborgare: Många lärarstudenter vill göra skillnad, 
både för enskilda elever och för samhället i stort. 

• Vikten av värdefull kunskap: De blivande lärarna lyfter fram vikten 
av goda ämneskunskaper och ett engagemang för sina ämnen. Van-
ligast bland studenter som ska bli gymnasielärare. 

De konstaterar i artikeln att få ”tar upp saker som lön och anställ-
ningstrygghet, trots att det ofta är just den typen av externa motiv 
som lyfts fram i diskussionen om hur vi ska få fler lärare i Sverige”. 
Drivkraften i för att bli lärare (och för skickliga skolledare) är alltså 
att man vill göra skillnad. Tydlighet, ledarskap och ansvarstagande 
utifrån en moralisk dimension av skolan är centralt för både att nå 
höga resultat och en hög nivå av likvärdighet.  

Detta är också kopplat till professionsfrågan. En profession är en 
yrkesgrupp som får stor frihet under stort ansvar. En förutsättning 
för detta ansvar är att det finns etiska dimensioner som gör att man 
i hög grad kan lita på att de gör ett bra jobb utan att andra detaljstyr 
deras verksamhet. Skolforskaren Lee Shulman har en lista på känne-
tecken för vad en profession är:71  

• tjänar andra – som i ett kall 

• teoretisk och akademisk förståelse 

• skicklig praktik 
                                                                                                                                                               
70 Bergmark et al. (2018). 
71 Shulman (1998). 
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• utövande av gott omdöme 

• behov av att lära av och i sin praktik 

• professionell gemenskap. 

Det är av avgörande betydelse för en lärarutbildning och styrningen 
av skolan som system att man förstår de här centrala drivkrafterna 
och professionsaspekten på arbete i skolan. Om man inte gör det, 
kan man omedvetet skapa system som motverkar de professionella 
drivkrafterna hos människorna som har valt att arbeta med unga män-
niskors utveckling. 

Lärarskicklighet innehåller också mycket hantverk och tyst kun-
skap.72 Det är dessa perspektiv som troligen ligger bakom den obser-
vation som finns från både fortbildning av lärare såväl som lärarut-
bildningar att det är viktigt med lektionsobservationer, olika former 
av så kallad micro-teaching, undersökande arbetssätt där lärare arbetar 
tillsammans med att utveckla och observera lektioner. Och inom 
lärarutbildningar betydelsen av väl handledd praktisk introduktion 
till läraryrket. Detta eftersom förutom ämnesdidaktiska kunskaper 
handlar lärarrollen mycket om hur man leder och motiverar, det vill 
säga ledarskapskompetens. Sådan kompetens kan vara svår att läsa 
sig till men kan observeras och överföras och detta måste man beakta 
i en lärarutbildning. 

                                                                                                                                                               
72 Jahnke (2019). 
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4 Läroplaner 

Regeringen skrev i kommunaliseringspropositionen att gemensam-
ma läroplaner var en av anledningarna till att skolan i Sverige då var 
så likvärdig.1 I det stora systemskifte som kommunaliseringen bara 
var en del av ändrades statens styrning av skolan dramatiskt. För-
utom att arbetsgivaransvaret flyttades över, först på kommunerna 
och sedan i ökande omfattning till den växande friskolesektorn, gick 
Sverige från regelstyrning av verksamheten till långt gående mål-
styrning. Vid samma tid infördes därför också nya läroplaner som 
skulle återspegla denna styrning. Arbetet att ta fram dessa leddes i 
hög grad av progressiva pedagoger. Till detta kom sedan marknads-
reformerna. Mångfalden av stora strukturella reformer gör det svårt 
att bedöma orsakerna bakom den nedgång i resultat och försämring 
av likvärdighet som blev följden.2 Det finns anledning att tro att 
också sättet på vilket de genomfördes kan ha spelat en roll för vad 
som hände i skolsystemet.3  

Utformningen av läroplanerna kan ha påverkat likvärdigheten i 
skolan4 Begreppet ”Opportunity To Learn” (OTL) är en term inom 
forskning där man försöker mäta läroplaners och undervisningens 
innehålls påverkan på lärande. Sverige avviker från alla länder genom 
att inte ha någon effekt av skolan på likvärdighet mätt som OTL.5 
Detta tolkar William Schmidt som att den svenska undervisningen 
inte ger något tillägg till variationen i elevernas kunskaper, det vill säga 
den ger inga utmaningar. Den enda effekt som kvarstår i deras studie 
är den som härrör från elevens socioekonomiska hemförhållanden.  

                                                                                                                                                               
1 Regeringen (1989). 
2 Blanchenay et al. (2014). 
3 SOU 2014:5. 
4 Schmidt and Burroughs 2013). 
5 Schmidt and Cogan (2014). 
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4.1 Vad ska läroplaner innehålla? 

I den senaste stora grundskoleutredningen skriver utredaren:6  

Resultatet av kursplanearbetet år 2000 har blivit att kursplanerna i 
många fall brister i konkretion och att de uppfattas som otydliga och 
rent av ”flummiga”. Oprecisa och allmänt formulerade uttryck som till 
exempel ”utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställ-
ning till olika alternativ för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tän-
kande”, ”utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som 
avser lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor”, ”utvecklar för-
mågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera 
för sitt tänkande och sina slutsatser” och ”I arbetsprocessen utvecklas 
såväl etiska, estetiska som skapande värden. Språkliga och matematiska 
färdigheter används i konkreta och meningsfulla sammanhang där åter-
kopplingen är förankrad i elevens egna handlingar och sinnesupplevel-
ser” dominerar i varierande grad flera kursplaner. Detta bedöms som en 
olycklig utveckling. I framtida kursplaner bör målen i kursplanerna 
i stället vara konkreta och ämnesinriktade.  

Så blev inte fallet när arbetet som utredningen ledde till var slutfört, 
som framgår av exemplet samhällskunskap för grundskolan. I ”syftet” 
i kursplanen för ämnet samhällskunskap kan man läsa vad under-
visningen i ämnet ska leda till (för den följande diskussionens roll 
har några delar markerats i kursiv stil): 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en hel-
hetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn 
är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska 
aspekter centrala.  
    Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor 
ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina 
egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, 
hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur 
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Vidare ska under-
visningen ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för 
samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten. 
    Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i var-
dagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar infor-
mation om samhället från olika källor. Genom undervisningen ska elev-
erna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man 
kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska 
vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga be-
grepp och modeller.  

                                                                                                                                                               
6 SOU 2007:28, s 13. 
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    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbets-
sätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och 
förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demo-
kratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att 
utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvars-
tagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle. 
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån person-
liga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställ-
ningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska elev-
erna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om 
samhällsfrågor. 
    Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sam-
manfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflek-
tera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhälls-
frågor ur olika perspektiv, analysera samhällsstrukturer med hjälp av 
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, uttrycka och värdera olika 
ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera ut-
ifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, söka information om sam-
hället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans 
och trovärdighet, och reflektera över mänskliga rättigheter samt demo-
kratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

Det står mycket lite i texten om att kunskaper om det svenska eller 
internationella samhället är ett mål i sig. Dessa stycken markerades 
med kursiv stil i texten ovan. Den helt övervägande delen handlar om 
olika förmågor att reflektera, uttrycka, värdera, söka, pröva etcetera. 
Det verkar handla mer om att forma en viss typ av människa än att 
ge kunskaper. Man kan på goda grunder ifrågasätta detta. Att skolan 
ska ge möjligheter att utveckla olika förmågor är viktigt, men sam-
hällets centrala uppdrag till skolan är att lära ut hur samhället funge-
rar och är organiserat. Att detta senare inte tydligare finns som syfte 
är anmärkningsvärt. Eftersom kunskaper inte betonas, blir de heller 
inte centrala för betygsättningen i ämnet. 

4.2 Läromedel – en del av kursplanerna 

I den pedagogiska nyorienteringen har också funnits ett motstånd 
mot läromedel.7 Läromedel har ansetts som ett hinder för undervis-
ningens anpassning och för ämnesövergripande arbetssätt. En skol-

                                                                                                                                                               
7 Ryve et al. (2016). 
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minister skriver i en kommentar till den så kallade SIA-utredningen 
att ”Utredningen menar att läromedlen verkar styrande och konser-
verande, då det gäller val av stoff i undervisningen. Utredningen visar 
hur eleverna nu för tiden på ett helt annat sätt får information i de 
mest skiftande ämnena genom till exempel tidningar, radio och TV” 
och menar att ”det är viktigt att öka lärarens och elevernas intresse 
för att själva diskutera och bestämma målen för undervisningen och 
därefter välja stoff och metoder samt hjälpmedel för att uppnå dessa 
mål”8. Målet var alltså att all undervisning skulle skapas på nytt i varje 
tillfälle och i situationer där varken mål, stoff eller metoder var kända 
i förväg. Trots det har svenska lärare fortsatt använda läromedel, 
eftersom det är en metod som fungerar i praktiken. 

En brittisk studie visar att länder med goda skolresultat i inter-
nationella kunskapsmätningar satsar på att producera läromedel av 
hög kvalitet.9 Attityden till läromedel i Storbritannien påminner om 
den i Sverige. En forskare som skriver: 

Attityden i utbildningskretsar i detta land [Storbritannien] har varit mer 
negativ mot läroböcker än i många andra länder, det i en sådan utsträck-
ning att en antiläroboks-anda kan postuleras.  

Det är lätt att hitta exempel på läromedelskritiska uttalanden från 
olika auktoriteter. Egentligen startar den här utvecklingen tidigt men 
växer i styrka från 1970-talet för att dominera lärarutbildningar och 
styrdokument som tas fram på 1990-talet. Man skulle i så hög utsträck-
ning som möjligt inte bara ta bort avståndet mellan det stoff som 
skulle läras in och eleven, utan eleven skulle, helst på egen hand och 
med så lite handledning som möjligt, bygga sin egen kunskap. Det 
finns gott om exempel som illustrerar inställningen som odlades 
inom lärarutbildningar och på myndigheter. Mats Ekholm, general-
direktör för Skolverket 1999–2003, skrev i Lärarnas tidning att ”vi 
hade gått från den gamla idén att skolan ska vara ett ställe där barn 
samlas kring vuxna för att ta del av deras kunskaper”10. År 1979 oro-
ade sig regeringen för att de naturvetenskapliga ämnena innehöll för 
mycket traditionellt upplagt stoff och skrev i en proposition att under-
visningen skulle ”utgå från elevernas verklighetsbild, att bygga vidare 
på deras nyfikenhet och deras egna frågor. Den välstrukturerade kun-
                                                                                                                                                               
8 Citerad i Enkvist (2016). 
9 Oates (2014). 
10 Citerad i Enkvist (2016). 
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skapsmassa som finns samlad inom olika traditionella ämnen får 
aldrig vara startpunkt för skolarbetet”11. Målet var alltså att lärande 
skulle uppstå i situationer där varken mål, stoff eller metoder var 
kända i förväg och där läromedel, eller annan struktur, skulle vara en 
skadlig begränsande faktor.  

Lärarstudenter i Sverige har fått lära sig vara negativa till använd-
ning av läroböcker. Söker man bland examensarbeten från lärarut-
bildningarna hittar man texter med innehåll av typen: ”Under lärar-
utbildningen … har vi fått ta del av tips och idéer om hur vi kan 
utforma undervisningen främst utifrån att använda annat material än 
en lärobok”. När dessa studenter kommit ut i skolan, har de mött en 
verklighet där läromedel och läroböcker (av många skäl) är en viktig 
del av arbetet. Detta har skapat spänningar mellan nya lärares verk-
lighet och lärarutbildningarnas idealbild – men också till att lärare 
upplever sig som dåliga lärare om de använder läromedel. Variatio-
nerna bland skolor i hur mycket man satsar på läromedel är också 
stor. Många huvudmän har uppenbarligen använt den läromedels-
fientliga diskursen för att motivera besparingar. Bra läromedel är pla-
nerade för att täcka det som bör behandlas under de specifika stadier 
i skolan de är avsedda för. De kan ge en oerfaren lärare praktiknära 
professionell fortbildning. Bra lärarhandledningar fungerar som en 
stödjande resurs för lärare att planera och genomföra lärarledda lek-
tioner. Finland har en sådan tradition sedan 1980-talet, och forsk-
ning visar att finländska lärare använder dessa lärarhandledningar i 
stor utsträckning och att de upplever att de hjälper dem förnya deras 
undervisning.12 Finländska lärare på låg- och mellanstadiet är, precis 
som i Sverige, sällan ämnesspecialister och har många ämnen som de 
undervisar i. Då är ett bra lärarmaterial en viktig källa för inspiration 
och utveckling. 

 
 

                                                                                                                                                               
11 Citerad i Enkvist (2016). 
12 Koljonen (2014). 
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5 Kunskapsbedömning 

Begreppet likvärdig bedömning är vanligt i betygsdiskussioner. Det 
som avses är oftast ”rättvis” snarare än ”likvärdig” (i betydelsen kom-
pensatorisk). Det är naturligtvis en viktig dimension i ett betygs-
system att det ska vara rättvist. Men en sådan rättvisa bygger på att 
undervisningen i grunden innehåller en viss likvärdighet. Undervis-
ningen ger ju en chans att utveckla kunskaper, betygsättningen är i 
någon mån också ett betyg på skolans insatser som elevens. Bara 
detta enkla förhållande visar att betygsättning är mer komplicerad än 
vad som oftast blir synligt i debatten. Skolans uppgift är inte i första 
hand att bedöma utan att hjälpa till kunskap. Därför är processen 
som leder till kunskap, undervisningen, viktigare än hur denna kun-
skap slutligen bedöms. Det hjälper inte en elev om man betygssätter 
på samma sätt, om man inte har fått samma chanser att lära sig. Det 
är viktigt att se att kunskapsbedömning och undervisning på flera 
sätt är intimt sammanflätade. Bra undervisning innehåller bedöm-
ning, och betygssättning ger konsekvenser för undervisningens ut-
förande och elevers motivation för egna studier. System för bedöm-
ning kan också, genom olika mekanismer, ha stor effekt på under-
visningens genomförande, varför det är viktigt hur systemen för be-
dömning av kunskaper ser ut.  
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5.1 Problembeskrivning för Sverige 

Ett exempel är hur användandet av nationella prov har förändrat 
svenska lärares beteende:1 

 
Och 

 

 
 

Förändringarna i svaren mellan 2003 och 2015 är mycket stora. De 
nationella proven styr alltså kraftfullt hur och om vad lärare under-
visar.  

Det finns uppenbara problem med kunskapsbedömningen i Sverige. 
Analyser har visat att avvikelserna är stora mellan nationella prov och 
betyg, men också att det finns systematiska skillnader mellan dessa 
som varierar med huvudmännens organisation. Det är också uppen-
bart att bedömningsnivåerna skiftar lokalt mellan skolor. Till detta 
kommer betygsinflation och att nationella prov läcker i förväg eller 

                                                                                                                                                               
1 http://ekonomistas.se/2016/11/28/de-viktiga-nationella-proven/ 
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används systematiskt för fusk, som fallet varit med högskoleprovet. 
Sammantaget skapar detta en misstro både mot bedömningarna i sig 
och mot den institution och den profession som meddelar dem. Pro-
blemet med dagens svenska system är att det varken är baserat på 
forskning, framtaget av experter på betygsystem eller baserat på be-
prövad erfarenhet. Svängningarna i betygsystemen har varit stora 
och har ofta byggt på politisk vilja snarare än på forskning. Det 
senaste betygssystemet togs fram av en grupp tjänstemän på Skol-
verket i ett arbete där inte ens myndighetens egna experter på prov 
och bedömning deltog. Matematikexperten Annette Jahnke kom-
menterade detta i Skolans och förskolans matematik – Kunskapssyn 
och praktik.2 I en av essäerna skriver hon om sina erfarenheter som 
inhyrd expert på kursplaneutveckling hos Skolverket (s. 147): 

Jag är djupt oroad över den övergripande inriktningen som arbetet 
har/haft och min kritik sammanfattar jag i bifogat dokument. Jag fick 
också svar från Skolverket (augusti 2010): ’Utgångspunkten för vårt arbete 
är det uppdrag som vi fått av regeringen och därtill den proposition som 
ligger till grund för uppdraget. Det är inget som vi kan dagtinga med. 
När väl ett uppdrag är givet kan en myndighet inte obstruera eller bortse 
från delar av det, som du säkert vet. Det är myndighetens skyldighet och 
ansvar att genomföra uppdraget på bästa sätt utifrån de förutsättningar 
som givits.’ Det man här bortser ifrån är att Skolverket, medvetet eller 
omedvetet, faktiskt gjort en tolkning av sitt uppdrag från regeringen, 
utifrån den praktik som finns inom Skolverkets organisation.  

Hon är alltså starkt tveksam till kunskapskravens utformning och 
vad resultatet skulle kunna bli ute i skolorna. Den starka kritiken mot 
kunskapskravens utformning har också lett till att Skolverket nu om-
arbetar dem. Men frågan är om man gör detta på ett mer systematiskt 
och forskningsbaserat sätt än tidigare.3  

Vid det senaste kursplanearbetet började Skolverket i en riktning 
men gjorde efter hand en kursändring. Den innebar att man startade 
om arbetet utifrån vad som kallas Blooms taxonomi (eller struktur), 
i Andersons reviderade version.4 Denna ser i sitt enklaste utförande 
ut som nedan: 

                                                                                                                                                               
2 Jahnke (2016). 
3 Jag har gjort en genomgång av hur det nuvarande systemet för betyg togs fram på Skolverket 
i boken Lärare en handbok (Kornhall 2018). 
4 Anderson and Krathwohl (2001). 
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Källa: Anderson & Kratwohl (2001). 

 
 

Den här strukturen är en ganska logisk utgångspunkt för ett betygs-
system. Styrkan i Blooms taxonomi är bland annat att den innehåller 
en i forskning väl kända begreppsapparat och en logisk utveckling. 
Man måste veta något för att kunna analysera och tillämpa kunska-
per, till exempel. Men det Skolverket gör med denna i arbetet är att 
de för det första tar bort kognitionsprocessen ”att minnas” och sedan 
också matrisstrukturen genom att stryka kunskapsdimensionerna. 
Kvar blir ”att förstå”, ”använda”, ”analysera”, ”utvärdera” och ”skapa”. 
Skolverket bestämmer sedan att varje betygssteg ska motsvara högre 
eller lägre kvalitet inom varje sådan processdimension, det vill säga 
varje processdimension ska bedömas för varje betygssteg. För detta 
saknas både forskning och beprövad erfarenhet som grund.  

Ett grundläggande problem är att man tappar bort den progression 
som taxonomin innehåller, till och med det mest fundamentala med 
all inlärning, nämligen att man måste kunna, minnas för att kunna göra 
något mer avancerat med kunskaper. En del av kunskapskraven för 
samhällskunskap i grundskolans åk 9 har därför följande utseende (med 
de så kallade värdeorden kursiverade): 

Betyget E: Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska 
värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang 
om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och 
nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. 

Betyget C: Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden 
och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang 
om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och 
nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. 

Betyget A: Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska 
värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och 
nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldighe-
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ter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt be-
slutsfattande.5 

De ibland svårbegripliga kunskapskraven har lett till osäkerhet 
bland lärare men också till en flora av olika hjälpmedel, där olika ak-
törer har gått in för att skapa system för bokföring av de betygsma-
triser som systemet ger upphov till. Skolverket verkar ha insett att 
det finns en målkonflikt här. I Skolverkets nya allmänna råd om be-
tyg och bedömning tydliggörs att det är läraren som bestämmer om 
vad som ska dokumenteras för betygsättning. Man skriver:6  

Läraren avgör vilken dokumentation som behövs för att stödja elevernas 
kunskapsutveckling och för att säkerställa ett brett och varierat under-
lag inför betygssättningen. ”och” Det finns inga krav på att läraren ska 
dokumentera alla kunskaper vid både formella och informella bedöm-
ningssituationer. Det finns inte heller några bestämmelser om hur doku-
mentationen ska utformas.  

Man riktar också kritik mot olika digitala plattformar som har ut-
vecklats och används hos många huvudmän. Lärarförbundet under-
sökte 2019 lärares åsikter om dessa så kallade ”lärplattformar”.7 Man 
kommer fram till att: 

• Drygt åtta av tio lärare (86%) har en digital lärplattform där elev-
ernas kunskapsutveckling måste dokumenteras. 

• Nära nio av tio (89%) för utöver detta också en egen dokumen-
tation över elevernas kunskapsutveckling. 

• Nära sex av tio (59%) lärare svarar att den digitala lärplattformen 
i låg grad fungerar som ett stöd för elevernas lärande. 

• Nära sex av tio (59%) svarar att de inte skulle använda lärplatt-
formen om de inte var tvungna. 

• Drygt åtta av tio (82%) instämmer i att dokumentations-kraven 
gör dem stressade. 

• Nära åtta av tio (77%) anser att dokumentationskraven minskar 
deras arbetsglädje. 
 

                                                                                                                                                               
5 Lgr 11 på Skolverkets hemsida i maj 2019. 
6 Skolverket (2018). 
7 Lärarförbundet (2019). 
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Det är anmärkningsvärt att 59 procent av de tillfrågade lärarna menar 
att de är tillsagda att använda verktyg som de inte uppfattar leder till 
lärande, det vill säga att skolledningar eller huvudmän bryter mot 
Skolverkets allmänna råd. Sex av tio skulle inte heller använda dem 
om de inte var tvungna. Också på det här området har lärare utsatts 
för otålig styrning som sällan bygger på vare sig vetenskap eller be-
prövad erfarenhet.  

Det ska i sammanhanget nämnas att lärarutbildningarna historiskt 
ofta har tagit lätt på undervisning om betygsättning. Området rör 
också vid andra för skolan viktiga frågor, som hur man ska kunna 
följa skolsystemets utveckling. Med de instrument man har nu, nati-
onella prov i sin nuvarande form och inflationsutsatta betyg, är det 
svårt. Man är då hänvisad till de internationella jämförelser som görs. 
Förslag om förändringar i uppföljningssystem har lämnats av fors-
kare men sällan följts.8  

5.2 Adaptiva jämförande bedömningssystem 

Ett av problemen som gör att de svenska nationella provens reliabili-
tet är så svag är för att de genom enkla rättningsmallar försöker stödja 
en bedömning av de komplexa och svårfångade kvaliteter som kun-
skapskraven innehåller. Det finns andra metoder för bedömning av 
sådana kvalitéer som ger betydligt högre reliabilitet i bedömningarna. 
Sådana har provats i USA och finns i vissa delstater i Australien. En 
sådan metod är det som kallas Adaptive Comparative Judgement. Me-
toden går ut på att lärare parvis får bedöma kvaliteten i ett antal 
arbeten. Den rangordning som då uppstår verkar då bli reproducer-
bar och förhållandevis säker. Utifrån rangordningen kan sedan betygs-
nivåer fastställas.9 Metoden visar att man i samarbete med professio-
nen kan bygga ett säkrare sätt att bedöma elevers kunskaper på. Men 
man måste också förstå att det man vill uppnå i skolan inte bara är 
lätt mätbar kunskap, varför man bör lämna över en hel del till profes-
sionens bedömning. Detta tillitsbaserade resonemang är dock pro-
blematiskt på grund av det svenska skolsystemets karaktär av kon-
kurrens och marknad. Det finns i ett sådant system flera krafter som 
har en korrumperande inverkan på bedömningssystemen.
                                                                                                                                                               
8 Gustafsson et al. (2014). 
9 Pollitt (2012), Whitehouse & Pollitt (2012), Hartell & Skogh (2015), Bartholomew & 
Yoshikawa-Ruesch (2018). 
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6 Lärarutbildning 

De lärare som utbildas nu kommer att vara verksamma i skolan i kan-
ske 40 år, och bara en liten del av lärarkåren är nyutexaminerad vid 
varje given tidpunkt. Att förändra/förbättra undervisning genom 
lärarutbildning är alltså ett långsiktigt projekt, varför strukturer för 
fortbildning av lärare är avgörande för ett skolsystems möjligheter 
till utveckling. Men i vilken grad kan en lärarutbildning påverka prak-
tiken i skolan? Och hur ska en sådan lärarutbildning se ut? Ett gene-
rellt svar på den frågan är att det är avgörande att en lärarutbildning 
ligger nära den praktik som ska utövas, det vill säga att avståndet mel-
lan teori och praktik är kort. König med flera uttrycker det som att 
den vetenskapliga evidensen domineras av betydelsen av att koppla 
ihop teori med vad som sker i skolan och att lärarstudenter måste få 
möjlighet att använda sin teoretiska kunskap i klassrummet för att 
de ska kunna bli en ”reflekterande praktiker”.1 OECD skriver att hög-
presterande utbildningssystem tenderar att betona klinisk utbildning 
som en del av den första lärarutbildningen, att de erbjuder skräddar-
sydda möjligheter för lärares professionella utveckling och att de läg-
ger in lärarutvärderingsmekanismer som har ett starkt fokus på lärar-
nas kontinuerliga förbättring.2 Darling-Hammond & Liebermann 
karaktäriserar framgångsrika länders lärarutbildning med att de en-
gagerar studenterna i intensiva studier av lärande, barns utveckling, 
läroplan, bedömning, kulturella sammanhang, och ämnesspecifika 
undervisningsmetoder.3 Samtidigt genomgår studenterna åtminstone 
ett år av undervisning med expertlärare som kan modellera utmärkt 
undervisning i olika klassrum. 

                                                                                                                                                               
1 König et al. (2017). 
2 OECD (2018). 
3 Darling-Hammond & Liebermann (2012). 
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6.1 Problembeskrivning för Sverige 

Tvärtemot vad internationell forskning lyfter gick de svenska lärar-
utbildningarna i flera decennier snarare i en riktning där metodikens 
ställning försvagades. Skolhistorikern Hans-Albin Larsson har skri-
vit om 1974 års lärarutbildningskommitté:4  

För att passa till det då aktuella synsättet på skolans roll föreslogs en 
utbildning för de blivande lärarna med en ökad tyngdpunkt i läraran-
svaret för elevens totala personlighetsutveckling och en minskning av 
den kunskapsförmedlande rollen. Elevernas lärande förutsattes bygga 
på eget kunskapssökande varför läraren skulle vara mer av en stödjande 
resursperson. 

En tanke i svenska lärarutbildningar var att lärarrollen i den framtida 
skolan skulle vara helt annorlunda än vad den tidigare hade varit. Den 
nya teknik som var under införande skulle förändra allt vad vi visste 
om skola och utbildning. Eleverna skulle själva söka sin kunskap, och 
i den radikala vision som genomsyrade lärarutbildningsutredningar 
från 1990-talet skulle läraren heller inte längre vara en person som 
hade någon auktoritet i kraft av sitt yrke eller uppdrag. I 1999 års lärar-
utbildningsutredning kan man läsa: 

Lärarrollen kommer därför allt mer att knytas till förmågan att skapa per-
sonliga möten. Yrkesuppgifterna blir mer personliga än rollbestämda. 
Snarare än att överta en roll, eller en tradition, så måste varje lärare 
erövra och förtjäna sin egen roll – och därmed sin auktoritet. Historiskt 
har lärarens roll varit att tala till elever och styra undervisningen. Elev-
erna har då varit lyssnande och lydande. I dag utmanas lärarens rätt att 
tala från en överordnad position. När lärarens överordnade roll och rätt 
att själv bestämma dagordningen – att utöva tolkningsföreträde – ifråga-
sätts, medför detta nya konturer i yrkesidentiteten. Därmed blir frågan 
om hur man tillägnar sig auktoritet central. Auktoritet är något man blir 
i en demokratisk process. I denna erhåller man respekt för att man visar 
sig vara värd respekt (SOU1999:63 1999).  

Den här typen av resonemang fick konsekvensen att inte bara elev-
erna utan också lärarstudenter skulle skapa all sin kunskap själva och 
inte bygga på gamla undervisningstraditioner, auktoriteter eller pro-
fessionens uppbyggda kunskap. Lärarstudenterna skulle själva kon-
struera sin kunskap och sin läraridentitet:5 

                                                                                                                                                               
4 Larsson (2011). 
5 SOU 1999:63. 
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Tillägnandet av nya kunskaper och färdigheter, sätt att se, erfara och 
hantera helt eller delvis nya problem och situationer, omöjliga att defi-
niera i förväg, utgör därför centrala inslag i en lärarutbildning. En sådan 
inriktning förväntas stödja studenternas kreativa kompetens, d.v.s. 
förmågan att skapa nytt och inte bara överta och tradera etablerade 
tankar och handlingsmönster. Denna process utgör grund för hur man 
sedan kommer att hantera barns, ungdomars och vuxnas lärande och ut-
veckling). 

Det är viktigt att den senaste lärarutbildningsutredningen tog tydligt 
ställning emot den syn på lärande och undervisning som tidigare 
lärarutbildningsutredningar hade haft. Den skriver:6 

Är då inte eleven ett lärande subjekt? Självfallet, men det innebär inte 
att läraren som undervisande subjekt måste ifrågasattas. … I LUK 97 
ges en sorts inverterad definition av lärarrollen – det handlar mer om 
vad lärarna inte ska vara eller göra än tvärtom. Den normativa tonen i 
betänkandet står i kontrast både till bristen på konkret vägledning i den 
tänkta nya lärarrollen och till de abstrakta pedagogiska och utvecklings-
filosofiska visionerna.  

I en jämförande studie av svenska och finländska lärarutbildares atti-
tyder och arbetssätt konstateras att den svenska modellen för klass-
rumsundervisning bygger på en ganska extrem tolkning av konstruk-
tivism.7 De svenska lärarstudenterna verkar lämnas ensamma med upp-
giften att uppfinna bra undervisning, medan de finländska lärarut-
bildarna är ganska tydliga med olika element som de menar är viktiga 
för att undervisningen ska bli bra.  

Den svenska idén om att lärarstudenter skulle utveckla allt själva, 
som manifesterades till exempel i 1999 års lärarutbildningsutredning, 
är tvivelaktig ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Man etablerade 
inga nya praktiker, utan hänvisade de unga blivande lärarna till att 
reflektera och utvecklas på egen hand. Lärare måste givetvis ha stor 
professionell frihet över hur de undervisar, men det är ett orimligt 
krav att alla lärare skall kunna genomföra högkvalitativ undervisning 
utan stöd från bra undervisningsmaterial och tydliga undervisnings-
modeller.  

En forskaranknuten lärarutbildning bygger på vetenskap om vil-
ken typ av lärarutbildning som ger bäst effekt på elevers lärande. Detta 
är något som också Högskoleverket var inne på i sin rapport 2008:8 

                                                                                                                                                               
6 SOU 2008:109. 
7 Hemmi and Ryve (2015). 
8 Högskoleverket (2008). 



Undervisning: läroplaner, läromedel, kunskapsbedömning och lärarutbildning              

116 

Att låta lärarstudenterna, som ska ha en tvåämneskompetens, genomgå 
en utbildning utan att det andra skolämnet didaktiserats genom praktisk 
tillämpning under VFU visar i detta sammanhang på likgiltighet och 
bristande insikt för ämnesdidaktikens betydelse för läraryrket. 

Det är inte rimligt att tro att alla lärare själva ska uppfinna bra under-
visning, eller att varje elev själv ska uppfinna hur det bäst kan lära sig. 
Om man för över samma resonemang till en läkarutbildning, blir det 
orimliga i detta synsätt synligt. Ingen tror att vården skulle bli bättre 
om fortbildning och utbildning gick ut på att varje läkare själv skulle 
komma på de mest effektiva behandlingsformerna utifrån möten 
med enskilda patienter. En oerfaren lärare som inte får stöd och idéer 
och metodiska anvisningar kommer troligen inte att hitta på fantastisk 
undervisning. Dess undervisning kommer tvärtom att bli fattigare på 
variation än den som får stöd i att utveckla metodik och ämnesdi-
daktisk kunskap. Ett steg mot en deprofessionalisering av en profes-
sion är en urvattning av yrkets kunskapsbas, eftersom det minskar 
professionens värde (för omvärlden) men också därför att det blir 
svårare att agera utifrån ett professionellt omdöme.9 

En lärare behöver kunna agera flexibelt i olika situationer, inför 
olika grupper och vid olika moment i undervisningen. Denna hand-
lingsberedskap bör vara en syntes av den forsknings- och erfaren-
hetsbaserade utbildningen, där ett mål måste vara att varje lärare får 
en grund för att känna säkerhet i sin yrkesroll. Att växa in i yrkes-
rollen kräver en utbildning av hög kvalitet med såväl djupa ämnes-
kunskaper som relevanta färdigheter och en tät kontakt med skolan 
genom en välorganiserad och relevant verksamhetsförlagd del. Ex-
perterna från OECD skrev 2015 att en av de centrala bristerna de såg 
i svensk skola var avsaknaden av ett formellt ramverk för professio-
nell kunskap som kunde ge vägledning kring vad som är bra under-
visning. De menade också att det är tydligt att svenska lärare sällan 
får återkoppling, speciellt från kollegor, på sin undervisning. De såg 
detta som en förlorad möjlighet.10  

                                                                                                                                                               
9 Stenlås (2009). 
10 OECD (2015). 
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6.2 Ämnesdidaktisk kunskap 

Lärarens kunskaper i hur man undervisar i ett ämne är helt centrala 
för skolans uppdrag, och det är också lärarkårens unika professionella 
kunskap. Shulman introducerade ett begreppsligt ramverk för att 
fånga och karakterisera de kunskaper som lärare behöver för att effek-
tivt stödja elever att utveckla kunskaper. Det mest omtalade begrep-
pet är pedagogisk ämneskunskap, eller ämnesdidaktisk kunskap 
(PCK, Pedagogical Content Knowledge). Shulmans ramverk inne-
håller följande kategorier: 

• generell pedagogisk kunskap 

• kunskap om eleverna,  

• kunskap om den pedagogiska kontexten,  

• kunskap om utbildningens mål, syften och värden,  

• ämneskunskap  

• läroplanskunskap  

Anledningen till att Shulman skapade begreppet var att han såg hur 
betoningen antingen på pedagogik eller på ämneskunskaper ledde till 
lärarutbildningar och fortbildningar som antingen handlade om gene-
rell pedagogik eller om ämneskunskaper. Genom att mynta begrep-
pet ämnesdidaktisk kunskap ville han föra ihop dem och framför allt 
belysa vad en lärares specifika kunskapsområde bestod av när man 
undervisar i ett ämne. Enligt Shulman inbegriper ämnesdidaktisk kun-
skap bland annat: 

• Förståelse av elevers tidigare kunskap.  

• Vanliga missförstånd och svårigheter hos eleverna.  

• Hur man varierar undervisningen för att skapa förståelse för ett 
abstrakt begrepp.  

• Hur man skapar bra progression.  

• Hur man omvandlar kursplanens krav till bra lärtillfällen.    



Undervisning: läroplaner, läromedel, kunskapsbedömning och lärarutbildning              

118 

Shulman uttryckte en dimension av den ämnesdidaktiska kunskapen 
som ett ”sätt att representera och formulera ämnet så att det blir 
förståeligt för andra”. Dessa kategoriseringar, som Shulman gjorde 
1986, har influerat mängder av forskare att empiriskt undersöka olika 
aspekter av lärares kunskaper. Till exempel lyfter Ball med flera fram 
att kunskaper om de lärande innebär att kunna förutsäga elevers 
matematiska strategier, tolka elevers matematiska resonemang och 
vara medveten om elevers vanligt förekommande missuppfattningar, 
medan kunskap om matematik och undervisning innebär att kunna 
välja lämpliga problem, kunskap om vilka elevlösningar som bäst kan 
användas i helklassdiskussioner för att lyfta central matematiska 
idéer samt att känna till många olika exempel och strategier för att 
förklara principer för till exempel multiplikation.11 Skicklighet i att 
undervisa är helt enkelt något som kräver en hel mängd olika kun-
skaper och förmågor.  

Lärare behöver helt enkelt inte bara ämneskunskaper utan också 
kunskaper i hur man undervisar i det specifika ämne man ska under-
visa i. Som framgått är ett specifikt ämnesinnehåll en av ingredien-
serna i de lärarfortbildningar som förmår påverka elevers lärande po-
sitivt.  

Därför är det viktigt med en ökad kontakt mellan skolor/lärare 
och forskningsvärlden. Det är också centralt att lärarutbildningarna 
och deras innehåll har legitimitet i lärarkåren.  

6.3 Lärarutbildningar i högpresterande system 

En källa för inblick i olika lärarutbildningar i högpresterande länder 
är Empowered educators. How high performing systems shape teaching 
quality around the world.12 En första slutsats i boken är att de länder 
som de använder för att illustrera välfungerande lärarutbildningar, 
eller kanske snarare lärarutbildningssystem, är att dessa länder vid av-
görande tillfällen bestämt sig för och genomfört medvetna föränd-
ringar i systemet för att skapa den kvalitet de vill ha. Finland till ex-
empel valde att koncentrera sina lärarutbildningar till få institutioner 
och att göra lärarutbildning femårig. På samma sätt har Singapore, 
Shanghai, Australien och vissa delstater i Kanada arbetat med mycket 

                                                                                                                                                               
11 Ball et al. (2008). 
12 Darling-Hammond et al. (2017). 
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medvetna förändringar i lärarutbildningar och lärarinduktion (intro-
duktionsår och liknande). Man ser där likvärdighet som ett centralt 
mål i alla dessa system I Singapore till exempel kan man inte kliva 
upp på karriärstegen utan att ha arbetat på skolor som betjänar min-
oritetsgrupper eller låginkomsttagare. När Darling Hammond med 
flera summerar vad man i dessa system gör är det: 

• En hög status för yrket. Man betalar bra men har också en positiv 
inställning till yrket som sådant. I alla systemen är fackföreningar 
viktiga agenter i arbetet med att skapa hög kvalitet i undervisning 
i samarbete med universitet och myndigheter. 

• Det är svårt att bli lärare. Man väljer med omsorg bland dem som 
vill bli lärare. Detta baseras inte bara på betyg utan också på vilka 
drivkrafter och talanger man uppvisar. 

• Man stödjer blivande lärare ekonomiskt. I flera av systemen är lärar-
utbildning betald till skillnad från annan utbildning. 

• Man har professionella standarder för undervisning och förvänt-
ningar på vad lärare ska klara av. Det finns ett gemensamt ram-
verk för vad som anses vara bra undervisning och som utvecklas 
över tid. 

• Förberedelse för och introduktion i yrket är baserad i väldefinie-
rade läroplaner, undervisningsmaterial och i väl understödd kli-
nisk träning. Undervisning är en forskningsinformerad och forsk-
ningsengagerad yrkesutövning. 

• Undervisning är en kollektiv, inte individuell profession. Detta 
betyder att man både under förberedelse, induktion och som yrkes-
utövande arbetar tillsammans med sina kollegor för att utveckla 
sin och professionens yrkeskunskaper. 

• Man slutar aldrig utvecklas som lärare. 

• Man har som lärare möjligheter att leda utvecklingsarbeten med 
mera. 

• Man har byggt upp nationella/delstatliga system som stödjer detta. 
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För att möjliggöra en bra lärarutbildning krävs en tydlig bild av vad 
en lärare ska kunna. Darling-Hammond med flera ger följande be-
skrivning: 

• Ämneskunskaper i det som ska undervisas. 

• Ämnesdidaktiska kunskaper – hur undervisar man bra inom det 
som ska undervisas. 

• Kunskaper om lärande och om dem som ska lära sig, inklusive 
dem som har svårare att lära än andra. 

• Generella kunskaper om organisation, hur man tänker analytiskt, 
anpassar sig till elever med mera. 

Det är som nämnt framför allt tre saker som utmärker de mer fram-
gångsrika systemen. De rekryterar rätt, men när de har gjort det säker-
ställer de att dessa kan undervisa från dag 1 och stödjer utvecklingen 
under en lärares första år i yrket. Här kan balansen vara lite olika. 
Vissa system har mycket klinisk träning under utbildningen, men de 
som inte har så stort fokus där lägger det i stället under det första 
eller de två första åren i yrket. För alla system är det uppenbart att 
man anser att läraryrket är ett så svårt yrke att man behöver kvalifi-
cerad handledd praktik för att kunna utöva det väl (Darling Hammond, 
Burns et al. 2017). 

För att kunna rekrytera rätt har man en bra ingångslön och en bra 
lönestruktur. I flera av systemen är också lärarstudenter priviligiera-
de i förhållande till andra studenter. I Singapore till exempel få lärar-
studenter ett månatligt stipendium (som måste betalas tillbaka om 
man inte tar examen). Man har också i de framgångsrika systemen 
olika sätt att välja ut lärarstudenter bland dem som söker. Man kom-
binerar betygsintag med intervjuer och andra tester för att välja de 
mest lämpliga kandidaterna. 

Man utvecklar standarder. Dessa kan se ut på följande sätt (exem-
plet från Australien): 

• Professionell kunskap: 

– Känna elever och hur de lär sig 

– Ha ämneskunskaper och hur man undervisar i dem 

• Professionell praktik: 
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– Planera för och utföra effektiv undervisning och lärande 

– Skapa och bibehålla ett stödjande lärandemiljö 

– Bedöma, ge återkoppling och kunna rapportera om elevers lärande 

• Professionellt engagemang: 

– Vara engagerad i professionellt lärande 

– Var engagerad professionellt med kollegor, vårdnadshavare och 
samhället. 
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7 Några andra länder och modeller 

7.1 Finland 

Finlands skolsystem följde i mångt Sverige i spåren under uppbygg-
naden av grundskolan och byggandet av ett sammanhållet offentligt 
skolsystem. Det är också en tydlig ambition i finländsk politik att 
behålla det så.1 Man gjorde en viktig skillnad i det att man trots lan-
dets relativa fattigdom var ännu mer ambitiös än Sverige vad gäller 
utbildningens längd för lärare till de lägre stadierna. Både på grund 
av det politiska klimatet och PISA-resultat följde Finland inte med i 
det svenska reformtempot på 1990-talet. De exceptionellt bra resul-
taten i PISA gav också upphov till en viss konservatism. Vad som 
orsakat de finländska framgångarna jämfört med Sverige finns det 
ett antal olika åsikter om. Sanningen är troligen en mix av dessa. Det 
ena är att systemet förändrats långsamt och metodiskt, detta både på 
grund av medveten opolitisk styrning och att myndighetsstrukturen 
varit kontinuerlig. Vissa bedömare menar också att Finlands långa 
historia av minoritetsregeringar i sig verkat konserverande. Andra för-
klaringar är att de finländska lärarutbildningarna genom övnings-
skolorna aldrig hamnat så långt från skolan som de svenska och att 
den konstruktivistiska pedagogiken aldrig fick samma starka fäste i 
Finland. I Finland har lärare enkelt uttryckt fortsatt att undervisa i 
helklass, och det är en av anledningarna till landets framgångar i in-
ternationella jämförelser. En viktig förklaring är också att betoning-
en på det kompensatoriska uppdraget där har lett till att man har haft 
internationellt sett ovanligt intensiva insatser för de barn som tidigt 
i skolåldern halkar efter.2 Lärare åtnjuter också en stark ställning i 
det finländska samhället.3 
                                                                                                                                                               
1 Sahlberg (2014). 
2 Sarromaa Hausstätter & Takala (2010). 
3 Simola (2005). 
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Finländsk lärarutbildning 

Ryve, Hemmi & Börjesson beskriver i en artikel hur de svenska lärar-
utbildare som de intervjuat knappast tar upp vad de blivande lärarna 
kan lära sig av sin skolpraktik.4 När de tar upp skolpraktiken inom 
lärarutbildningen, är det i termer av ett organisatoriskt problem, vil-
ket stod i skarp kontrast till de finländska lärarutbildarna, som lyfte 
positiva egenskaper. Till exempel beskrevs de finländska övnings-
skolorna som platser där ämneskunskaper kunde omvandlas till bra 
undervisning under kvalificerad handledning i en trygg och kompe-
tent miljö. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen beskrevs 
alltså som om den innebar handledning av god kvalitet och att om-
vandlingen från ämneskunskaper till bra undervisning inte ses som 
något som sker av sig själv. För det andra beskrevs övningsskolorna 
som ”underbara välfungerande mänskliga laboratorier”, där blivande 
lärare kan lära sig om olika aspekter av och problem i och med klass-
rum, elever, lärande och undervisning och att det inte finns någon 
gräns på vad man kan lära sig i en sådan miljö. Med laboratorier me-
nade de finländska lärarutbildarna en kombination av nyfiket under-
sökande kopplat till skicklig handledning, en plats som känneteck-
nas både av forskning, reflektion och praktiskt utövande. 

Finländska läromedel 

Ett exempel på Finlands från Sverige avvikande inställning är synen 
på läromedel. Ett finländskt läromedel innehåller ofta förslag på 
olika typer av aktiviteter som lärare kan välja bland när de planerar 
och genomför sina lektioner; aktiviteter som syftar till att fördjupa 
elevers centrala begreppsförståelse. Finland har också en tradition 
sedan 1980-talet att producera väl genomarbetade lärarhandledningar 
för klasslärare. De tas ofta fram i samarbete med lektorerna som 
arbetar på de finländska övningsskolor där lärarstudenterna har sina 
praktikperioder. Forskning visar också att finländska klasslärare an-
vänder lärarhandledningar i stor utsträckning och att de upplever att 
dessa hjälper dem förnya sin undervisning.5 I finländska lärarhand-
ledningar finns exempel på design av enskilda lektioner. Lektionerna 
har en variation av aktiviteter som går ut på att stödja lärandet inom 

                                                                                                                                                               
4 Ryve et al. (2011). 
5 Pehkonen (2004), Ryve et al. (2016). 
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det aktuella området och att främja utvecklandet av olika förmågor. 
Detta gällde till exempel, tills helt nyligen, inte för svenska matema-
tikläromedel. Läromedel är en viktig resurs för lärarna i Finland för 
att planera och genomföra och även förnya sin undervisning. Lärare 
på låg- och mellanstadiet är där, precis som i Sverige, sällan ämnes-
specialister och har många ämnen.  

7.2 Singapore 

Singapore är ett land som hävdar sig väl i internationella jämförelser 
mellan utbildningssystemen.6 . Det är intressant som ett exempel där 
man framgångsrikt blandar traditionell och progressiv pedagogik.7  

Lärarna har en stark ställning i Singapores skolsystem. Några vik-
tiga inslag i bilden är:8  

• Djup respekt för läraryrket från regeringen genom hela samhället. 

• Stark gemensam utbildning för alla lärare och ledare runt gemen-
samma mål. 

• Systematisk handledning och induktion av nya lärare genom er-
farna lärare. 

• Kontinuerlig utveckling av kunskaper, förmågor och talanger ge-
nom statligt finansierad fortbildning och karriärstruktur som ger 
möjlighet att utveckla och dela expertis. 

• Avsevärd avsatt tid för lärare att samarbeta kring utveckling av 
undervisningen, genom lesson study, aktionsforskning och andra 
sätt att reflektera över sin praktik. 

Det ovanstående administreras genom utbildningsdepartementet och 
the National Institute of Education.  

Något som verkar känneteckna de mer framgångsrika skolsyste-
men i världen är att de har lärarutbildningar som starkt betonar den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen, med kraftfull handled-
ning och i nära samspel mellan forskning och lärarprofessionen. 

                                                                                                                                                               
6 Det bör beaktas att samhällssystemet i Singapore i viktiga avseenden skiljer sig från Sveriges. 
7 Echazarra et al. (2016). 
8 Darling-Hammond and Rothman (2015). 
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System som fungerar väl binder ihop teori och praktik genom både 
att man skapar genomtänkta kurser och att man integrerar kliniskt 
arbete av hög kvalitet där en god lärarpraktik får stöd, till exempel i 
övningsskolor.9 Man ger också nya lärare skicklig handledning, kol-
legial samplanering och minskad undervisningsbörda så att de har tid 
för fortbildningsseminarier och kan bygga en god undervisnings-
repertoar. Det är viktigt att bygga strukturer så att lärare kan fort-
sätta bygga sina kunskaper och förmågor genom kollegialt lärande. 
I Finlands och Singapores lärarutbildningar arbetar man inom lärar-
utbildningarnas forskningsavdelningar konkret med att utveckla under-
visning i olika ämnen och då inte bara på övergripande teoretisk nivå 
utan i praktisk metodik. I sådana miljöer testas och utprövas också 
lektionsplaner och läromedel.  

7.3 Chile 

Chile är ett för Sverige intressant land, trots att det är ett land i Latin-
amerika med helt andra historiska, demografiska och ekonomiska 
förutsättningar och utmaningar. Men det är det enda land som på 
samma sätt som Sverige implementerade en skolmarknad. Det var i 
Chile inte ett hugskott utan planerades av en kommitté under fem års 
tid under stark påverkan från den så kallade Chicagoskolan. Ingredi-
enserna var desamma som i Sverige: skolpeng, skolval och incitament 
för företag att driva skolor med vinst. Systemskiftet inleddes också 
precis som i Sverige med en kommunalisering av det då huvudsak-
ligen offentliga skolsystemet, detta dock i ett skolsystem som jäm-
fört med Sverige vid samma tid av historiska orsaker hade en stor 
andel fristående skolor, främst katolska. Men den nya lagstiftningen 
innebar att privata skolor snabbt växte fram.  

När dessa efter diktaturens fall också, 1993, fick rätt att ta ut elev-
avgifter, accelererade en segregering inom skolsystemet. Rätten att 
ta ut elevavgifter kom till som ett sätt för en socialdemokratisk reger-
ing att försöka öka finansieringsgraden i skolsystemet. Ett växande 
missnöje med den sociala segregation som uppstod i systemet ledde 
först 2006 till att gymnasieelever började protestera i det som kallas 
pingvinupproret (efter deras skoluniformer) och sedan till omfatt-
ande studentprotester 2011. När Michelle Bachelet igen valdes till 

                                                                                                                                                               
9 Darling-Hammond and Rothman (2015). 
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president, hade hon ett starkt mandat att förändra skolsystemet och 
försöka motverka segregationen och bristen på likvärdighet. Man 
bör komma ihåg att förändringarna gjordes i vad som fortfarande i 
hög grad kan betecknas som en marknad. Det är också ett system 
som har och kommer att ha en internationellt sett hög andel privata 
skolor (över 60 %). Reformpaketet, som kallades ”Lagen om inklu-
dering” och beslutades 2016, innehöll fem huvudkomponenter: 

• Förbud mot uttag av vinster om man tar emot den statliga skol-
pengen. Sju procent av skolorna i Chile är helt privata och finan-
sieras av skolavgifter enbart. Lagen reglerar inte dem. Det gäller 
alltså de skolor som tar emot skolpeng av staten. Dessa måste 
också på tio års sikt äga de fastigheter som skolorna drivs i.  

• Återförstatligande av det kommunala skolsystemet. Man bygger 
upp 70 regionala kontor som tar över inspektion och fortbild-
ningsansvar med mera  

• Man tar med ett tioårigt perspektiv bort möjligheten till extra 
skolavgifter, detta genom att långsamt höja skolpengen, varvid 
företagen gradvis också måste ta bort avgifter. I och med att de 
flesta skolor hade låga sådana har en majoritet av avgifterna för-
svunnit redan initialt under reformperioden. 

• Införandet av ett centraliserat skolvalssystem. Detta byggs upp 
efter bland annat lärdomar från Nederländerna och liknar de mo-
deller som 2017 års skolkommission föreslog i Sverige. Det har 
under 2018 provats i hela Chile förutom Santiago, som går in i 
systemet i höst. Systemet innebär att man respekterar föräldrars 
och elevers val men också använder geografiska och andra fakto-
rer som syskonförtur och som sista fördelningsmetod använder 
lottning till översökta skolor. Innan detta hade Chile både fritt 
skolval och frihet för skolor att använda intagningsprov och 
annat för att sortera bland de sökande. 

• Reformering av läraryrket. Man har skapat en plan för lärares löne- 
och karriärsutveckling. De tankar man har använt påminner 
mycket om det som framförs i Björn Åstrands utredning om kar-
riärvägar i skolsystemet.10 I reformen ingick ett initialt lönepåslag 
på 30 procent för alla lärare. Men man har också byggt upp en 

                                                                                                                                                               
10 SOU 2018:17. 
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karriärstruktur med både löneförhöjningar baserade på tjänsteår 
och frivilliga karriärsteg. För de frivilliga karriärstegen måste man 
söka och bli godkänd. Också denna reform införs med lång im-
plementeringstid så att friskolorna kan hinna ställa om. Det är fri-
villigt att ansluta sig. Men man får inte del av de extra pengar som 
avsatts om man inte accepterar systemet, och om tio år ska alla 
skolor som tar del av skolpengen vara anslutna. I Chile precis som 
i Sverige har man nu en snabbt växande lärarbrist, och denna del 
av reformen är ett sätt att försöka vända på den utvecklingen. 

Chile är intressant inte bara för att dess marknadssystem liknar det 
svenska och infördes med samma grundfilosofi, eller att man sett 
samma utmaningar vad gäller likvärdighet och segregation, utan också 
det sätt man nu hanterar utmaningarna på. De lagförslag som nu 
genomförs har alltså en lång implementeringstid. Den nu sittande 
regeringen menar att reformen ska genomföras, även om man kanske 
vill försöka påverka detaljer i det nya systemet. Det verkar finnas en 
form av rationell återhållsamhet i det politiska systemet. Påtagligt är 
också att forskare har haft ett stort inflytande i politiken i Chile på 
ett sätt som är mer ovanligt i svensk policydebatt. Det är alldeles för 
tidigt att säga något om huruvida reformerna i Chile kommer att lösa 
lärarbristen, förändra segregationsmönster eller leda till större lik-
värdighet. Men det är ett land vars utveckling är intressant att följa. 
Det är också intressant att man använder den nationella finansiering-
en som ett sätt att kontrollera såväl lärarkårens villkor som de finan-
siella strukturerna i systemet.11  

                                                                                                                                                               
11 Informationen i det här avsnittet bygger på intervjuer med forskare, policyprofessionella 
och politiker gjorda i Chile under slutet av maj 2019. 
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Professionsprogram 

Källa: Elige Educar (årtal okänt) Propuesta de Carrera Docente.  
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8 Slutsatser och förslag 

Sverige behöver återvända till en professionell modell för skolans 
styrning. För att nå ökad likvärdighet behöver undervisningen för-
ändras i ett antal avseenden. För att det ska ske måste lärarkåren, både 
de som håller på att bli lärare och de som är i systemet, gå att nå med 
olika former av utvecklande arbete. För det krävs det en genomtänkt 
strategi, en gemensam målbild och samlade åtgärder. OECD skriver 
2018:1  

…högpresterande system inte ett naturligt privilegium helt enkelt på 
grund av traditionell respekt för läraryrket. De har byggt upp en hög-
kvalitativ undervisande kår som ett resultat av avsiktliga politiska val, 
noggrant genomförda över tid. Resultaten visar också att det finns flera 
modeller från vilka andra länder kan få inspiration. Det faktum att hög-
presterande aktörer finns på tre kontinenter och inom både karriär- och 
professionsbaserade system för offentlig anställning innebär att inkre-
mentella reformer, som gradvis genomförs över tid och inom de begräns-
ningar som fastställts av större skolpolitiska och sociala sammanhang, 
kan nå långt för att förbättra systemets kapacitet att välja, utveckla och 
behålla mer effektiva lärare och se till att de mest begåvade lärarna arbe-
tar i de mest utmanande skolorna och klassrummen. 

OECD:s Andreas Schleicher uttrycker samma sak men med ett argu-
ment för ökad likvärdighet:2  

Men vad kan vara viktigare än att bättre stödja de lärare och skolor som 
arbetar under de svåraste förhållandena, med holistiska modeller, där 
lärare känner sig stödda sitt yrke och personliga liv när de tar på sig ut-
maningar, och när de vet att ytterligare insatser kommer att värderas 
högt och erkännas? Resultaten från PISA visar att detta kan göras, och 
i vissa länder – och i vissa skolor i många länder – når även de mest miss-

                                                                                                                                                               
1 OECD (2018). 
2 OECD (2018). 
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gynnade barnen höga resultat. Det ligger inom vår räckvidd att leverera 
en framtid för miljontals elever som för närvarande inte har någon.  

Det är tydligt i OECD:s kritik av Sverige att man anser att vårt sy-
stem för att sätta mål inte ger tillräcklig styrning och att ansvars-
förhållandena är mycket oklara. Lokal autonomi är inte kopplad till 
tydligt ansvarsutkrävande, ger inte tillräckligt stöd och har inte de 
kompetenser som behövs.3 Nedan följer ett antal förslag för att för-
stärka styrningen och skapa en större jämlikhet och likvärdighet. 
Rapporten avslutas med en kommentar om det statliga ansvaret för 
ett likvärdigt skolsystem. 

8.1 Modell för samordning och professionsinstitut 

I sin rapport 2015 skriver OECD:4  

• Skapa ett offentligt finansierat institut för lärare och skolledare. 
Institutet bör samla ledamöter i forskargruppen, företrädare för 
utövare och företrädare för myndigheter för att utveckla en per-
sonalstrategi med fokus på rekrytering av talang och professionell 
tillväxt för lärare och skolledare. 

• Granska antalet och kvaliteten på befintliga leverantörer av lärar-
utbildning. Granskningen ska undersöka kapacitet, fokus och re-
surser i befintliga lärarutbildningar i Sverige, som det första steget 
att bygga en övergripande personalstrategi för sektorn. 

• Förbättra undervisningen och skolans ledarskaps attraktivitet. 
Som ett led i en större ansträngning att skapa en väl utformad kar-
riärstruktur som erkänner och utmanar utbildare under hela deras 
karriär innefattar detta att höja lönerna. Utveckla professionella 
standarder för att understödja bedömningar och karriärstruktur. 
Mer selektivt deltagande i lärarutbildningsprogram och adekvat 
finansierad kontinuerlig professionell utveckling för utbildare att 
stödja skolans förbättrings insatser.  

                                                                                                                                                               
3 OECD (2015). 
4 OECD (2015), egen övers. 
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Den sista punkten har Björn Åstrand utrett,5 men en lösning på hur 
det ska gå till är obesvarad. Detta gäller också frågan om en regional 
närvaro i den statliga myndighetsstrukturen. Denna har blivit ut-
redd, men ingenting har skett i frågan.6 Ett professionsinstitut som 
har en styrelse sammansatt av lärarrepresentanter, lärarutbildning-
arna och staten bör utredas. Detta ska ha mandat över lärarutbild-
ningarnas innehåll, professionsprogram och statliga utvecklingsin-
satser. Det ska också arbeta med att ta fram standarder för vad bra 
undervisning är som är kopplade till ett professionsprogram och ar-
beta med hur läroplaner och bedömning ska byggas upp. Syftet med 
institutet är att skapa en genomförbar vision för läraryrket i Sverige. 
Ett sådant professionsinstitut måste av staten ges möjlighet att på-
verka lärares möjligheter till professionsutveckling såväl som en gene-
rell lönestruktur som kan återupprätta läraryrket som profession. 

8.2 Läroplaner och läromedel 

Skolverket håller nu på att omarbeta kursplaner för grundskolan. 
Man gör detta bland annat utifrån den kritik som riktats mot dem 
från såväl filosofer som ämnessakkunniga7. Men man gör det inom 
det ramverk som redan finns och fokuserar på centralt innehåll och 
kunskapskraven. Detta räcker inte. De behöver konstrueras om i grun-
den. De måste bygga på en vedertagen kunskapsteori och vara betyd-
ligt mer konkreta och praktiska. Kunskaper om fakta och begrepp 
kan inte vara sekundära. De måste byggas utifrån en förståelse av kog-
nitiva processer och psykologi och skilja mellan vad som ska läras ut 
och hur det ska göras. De ska vara pragmatiska och verklighetsför-
ankrade.  

Sådana läroplaner behöver tas fram i en process med olika veten-
skapliga kompetenser och med stöd i internationella utblickar. An-
svaret för att ta fram dem bör sedan utifrån detta ramverk vara ett kon-
tinuerligt uppdrag hos Skolverket att i samarbete med ovan nämnda 
professionsinstitut och vetenskaplig kompetens fortsätta utveckla 
dem på regelbunden basis. 
  

                                                                                                                                                               
5 SOU 2018:17. 
6 SOU 2018:41. 
7 Gd Peter Fredriksson, pers. komm. 
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Läromedel 

Läromedel ses ofta i den internationella diskussionen som en del av 
en läroplan. Kunskapen om läromedel är bristfällig i Sverige. Men på 
grund av jävsförhållanden avstår rapportförfattaren från att ge för-
slag på detta område.8 

8.3 Modell för utformning av kunskapsbedömning 

Rapporten föreslår att betygsystemet och hur betygssystem ska kon-
tinuerligt utvecklas blir en del av nämnda professionsinstituts upp-
drag. Kunskapsbedömningen är en integrerad del av läroplanerna 
och ska på samma sätt bygga på en vedertagen modell för kunskaps-
uppbyggnad. De måste också ta hänsyn till mognad hos barn och 
ungdomar. I en obligatorisk skola kan man heller inte ha betyg som 
betyder att man underkänner barn. Återinförande av standardiserade 
centrala prov för att säkerställa nivå på gruppnivå kan vara ett viktigt 
verktyg för att fastställa nivåer och motverka inflation. 

Lika viktigt som ett nytt bedömningssystem är modeller för att 
bygga upp bedömningskunskap både inom lärarutbildningen och 
inom professionen. Här bör man titta på adaptiva jämförande system 
som professionen bygger över tid. 

Utöver detta måste system byggas som kan följa svensk skolas ut-
veckling bättre än de system och internationella jämförelser som är 
de enda verktyg systemet i dag har.  

PISA och stora studier är inte skarpa verktyg att analysera ett 
skolsystem med.9 Det är av stor vikt att man förbättrar möjligheterna 
att följa upp vad som händer i det svenska skolsystemet genomförs.10 
Bristen på systematisk kunskap av hög kvalitet gör styrningen mycket 
svårare.11 De politiska besluten måste fattas av politiker, men dessa 
måste ha ett gediget faktaunderlag både för analyser och för att följa 
upp reformer.  

 

                                                                                                                                                               
8 Författaren är sedan maj 2019 ordförande för Sveriges läromedelsförfattares förbund. 
9 Carnoy et al. (2016). 
10 Gustafsson et al. (2014). 
11 Skolverket (2012), Blanchenay et al. (2014), Thullberg (2014), OECD (2015). 
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8.4 Modell för utformning av lärarutbildning 

Lärarutbildningarna måste vara centrerade kring läraryrket och dess 
centrala kunskapsområden pedagogik, ämneskunskaper och ämnes-
didaktisk kunskap. Professionerna och huvudmännen måste känna 
ett starkt förtroende för lärarutbildningarna. Lärarutbildningarna 
behöver tydligare bygga på forskning om läraryrket och forskning 
om lärarutbildningar. De bör samordnas och koncentreras, och inne-
hållet i centrala delar bör hamna under ovan nämnda professions-
instituts domvärjo.12 I de mer framgångsrika länderna har man kon-
centrerat lärarutbildningarna på det sätt som OECD föreslår för 
Sverige 2015.13 Praktikperioder bör vara knutna till övningsskolor 
och ett introduktionsår bör införas och regleras. I denna struktur kan 
också undervisningsexperiment och reformförslag prövas. Man bör 
överväga att efter finländsk modell göra alla lärarutbildningar fem-
åriga. Det skulle ge utrymme till mer undervisning om matematik-
lärande, läs-, och skrivundervisning för de tidiga årens lärande. I öv-
rigt behöver de professionsprogram som SOU 2018:17 föreslår tas 
fram och göras obligatoriska för hela skolväsendet. Det kräver en 
starkare statlig styrning.  

I dag formuleras den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärar-ut-
bildningarna som:14 

• skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans 
värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värder-
ingarna och de mänskliga rättigheterna, 

• läroplansteori och didaktik, 

• vetenskapsteori och forskningsmetodik, 

                                                                                                                                                               
12 Skolverket (2012), Blanchenay et al. (2014), Thullberg (2014), OECD (2015). 
 The current approach to selecting and developing human talent in Sweden will not get the 
education sector to the level of student performance to which it aspires. As the first step in 
building an overall human resources strategy for the sector, we recommend a thorough review, 
initially of the capability, focus, and resources in existing initial teacher and leadership educa-
tion programmes in Sweden. The review should explicitly address the issue of whether the 
existing number of initial programmes and their substantive focus respond to current and 
future needs of the education sector. It should also focus on the systemic problem of how 
smaller municipalities can meet the increasing demands of human talent development and the 
role of the national government in addressing this problem. As noted above, we would locate 
responsibility for this review with the National Institute for Teacher and School Leader 
Quality (OECD 2015). 
13 OECD (2015), Darling-Hammond et al. (2017). 
14 Högskoleförordning 1993:100. 
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• utveckling, lärande och specialpedagogik, 

• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

• uppföljning och analys av lärande och utveckling, och 

• utvärdering och utvecklingsarbete. 

En alternativ skärning av stoffet och betoning av det praktiska lärar-
kunskaperna skulle kunna se ut på följande sätt: 

• skolväsendets historia, organisation, villkor, grundläggande demo-
kratiska värderingar, 

• vetenskaplig bakgrund för utveckling, undervisning, lärande och 
specialpedagogik, 

• generell didaktik, ledarskap, sociala relationer, och konflikthan-
tering, 

• ämnesdidaktik och ämnesmetodik i undervisningsämnen. 

• utvärdering, utvecklingsarbete, uppföljning, analys av lärande och 
utveckling med vetenskapsteori och forskningsmetodik. 

Detta kan ge en prioritering som är mer i linje med den forskning 
som finns om lärarutbildningar. Examensmålen behöver då på samma 
sätt förenklas och förtydligas. 

8.5 Praktiknära forskning 

Sedan 7–8 år finns en tydlig och positiv utveckling i svensk skola. 
Detta gäller hur lärare arbetar tillsammans för att utveckla undervis-
ning, hur utvecklingsfrågor har kommit i fokus på skolmyndigheter 
och inte minst i hur frågan om praktiknära forskning inom under-
visningssektorn har väckts. Det finns ett antal olika bra initiativ 
kring praktiknära forskning. Det är viktigt att det som skisseras här 
ska förstärka och eventuellt samordna en sådan utveckling. Anslaget 
till praktiknära forskning måste ökas avsevärt.  
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8.6 Statens ansvar 

Den här rapporten har försökt visa att ett ensidigt, ideologiskt grun-
dat synsätt kan ha drabbat likvärdigheten i svensk skola genom sin 
påverkan på undervisningen. Undervisningsformer som har svagt både 
teoretiskt och empiriskt stöd fick stort genomslag i både lärarutbild-
ning och lärares praktik. Det är uppenbart att samma sak hände rent 
generellt i svensk skola – att ideologi fick gå före evidensbaserat be-
slutsfattande. Detta är det som OECD:s kommission 1992 pekade 
på väldigt tydligt. Per Thullberg som fick i uppdrag att utreda skol-
reformer skriver i det andra delbetänkandet:15  

Om vi med reformutvärdering menar utvärdering i anslutning till, eller 
av, större reformer går det snabbt att sammanfatta de initiativ som 
under de senaste 20–25 åren tagits från central politisk nivå för att ut-
värdera reformer på skolans område: Tills helt nyligen har de varit helt 
obefintliga.  

Man kan belysa detta på olika sätt. Följande är ett citat från SOU 2014:5 
med tillagd betoning: 

En statlig utredning som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen 
konstaterade 2007 att den pedagogiska personalen hade stora problem 
med uttolkningen av 1994 års läroplaner. Enligt utredningen nådde Skol-
verkets informationsinsatser om de nya läroplanerna inte heller fram till 
den stora gruppen lärare. Lärarna fick inte den tid som behövdes av sina 
arbetsgivare, eller förstod inte det material som Skolverket tillhanda-
höll. Utredaren skrev att: Förändringarna i läroplanen blev omfattande 
i förhållande till tidigare läroplaner. De nya inslagen i målsystemet måste 
ses som närmast revolutionerande, men också som en teoretisk konstruk-
tion som det inte fanns någon praktisk erfarenhet av. Detta har påverkat 
genomförandet av reformen. Det fanns till exempel inte personer eller 
organisationer som skulle ha kunnat utbilda lärare och handledare för 
det som komma skulle’. 

Att genomföra revolutionerande teoretiska konstruktioner som det 
inte finns praktisk erfarenhet av är inte en bra metod att förändra 
skolsystem på.  

SOU2014:5 menar också att staten i praktiken accepterat den olik-
het som lett fram till större skillnader i studieresultat och att staten där-
med bär ett ansvar för skolans minskade likvärdighet.16 Om staten 
har detta ansvar, är det också staten som har ansvar för att åtgärda detta. 

                                                                                                                                                               
15 Thullberg (2014) s. 89. 
16 s. 351. 
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Vad som saknas i Sverige efter en period av sådant beslutsfattande 
är system som hänger ihop. En slutsats man kan dra utifrån de senaste 
årens rapporter om skolan är att trots att vi känner systemets brister 
(även om vi skulle behöva ha mycket bättre instrument), sker ingen 
genomtänkt förändring. Det finns ingen organisation eller ansvars-
kedja där beslut om förändring egentligen kan ske.17 En av OECD:s 
experter (Jon Pareliussen, Sweden Desk, OECD Economics De-
partment) skriver:18  

En tydlig lektion från de tre senaste årtiondena av svensk utbildnings-
historia är att reformering av komplexa system, motiverad eller inte, kan 
vara ett riskabelt företag. Slutresultatet beror på reformdesign, implem-
entering och invecklade interaktioner inom systemet som genomgår re-
former och med den externa miljön. Behovet av att anpassa sig till oav-
siktliga konsekvenser som komplexa reformer är oundvikliga, men det 
är svårt att identifiera styrkor, svagheter och orsakssamband i efterhand, 
och ännu mer i realtid. Att inte veta exakt var du är och hur du kom dit 
visar sannolikheten för att sluta där du vill vara. Därför bör besluts-
fattare integrera experiment, kvantitativ forskning och utvärderingar i 
reformdesign i nästa runda svenska skolreformer. 

Det finns också flera anomalier i systemet. Till exempel är det riks-
dagen som formellt beslutar om nya kursplaner. Någon expertis i 
riksdagen för detta finns naturligtvis inte. Om man ser ett problem 
i lärares grundutbildning, är det en stor mängd lärosäten som behö-
ver fatta beslut för att situationen ska förändras. Det finns samord-
nande informella system för utbyte mellan lärarutbildningarna men 
inga beslutande övergripande organ. Det är tusentals huvudmän som 
oberoende av varandra beslutar om fortbildning och utveckling utan 
att på något sätt behöva ta hänsyn till statistik, forskningsrön eller 
någon annan kunskap. Verksamheten i skolan kan upplevas som att 
den vilar mer på slump och trender än på ”vetenskaplig grund och be-
prövad erfarenhet”, som skollagen påbjuder. I allt detta är det elever 
som blir lidande och i förlängningen naturligtvis Sverige som kun-
skapsnation. Den rådande situationen, där i princip alla utom dem 
som tjänar ekonomiskt på modellen är överens om problembilden, 
borde leda till att man kan samla sig till en förändring. Särskilt gäller 

                                                                                                                                                               
17 Man kan därför höra rikspolitiker och höga politiska tjänstemän uttrycka frustration över 
bristen på möjligheter att på riktigt agera i skolan. Ett av de få instrument man har för att påverka 
är statsbidrag men när dessa ökar i antal blir de ett problem i sig. 
18 Pareliussen (2019). 
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detta lärarsituationen, med den nuvarande och växande bristen på 
utbildade lärare. När kommunaliseringen skulle genomföras skrev 
regeringen i sin proposition:19  

Ambitionen att skolan skall vara likvärdig i bemärkelsen att den skall ge 
alla elever en god utbildning oavsett faktorer som bostadsort, eko-
nomiska förhållanden, kön och social bakgrund är grundläggande i skol-
politiken under efterkrigstiden. Om denna princip har den politiska 
enigheten varit stor. Vi har i Sverige nått långt när det gäller att uppnå 
detta mål. De internationella jämförelser som gjorts visar entydigt att 
skillnaderna mellan olika skolor när det gäller kunskaper och färdigheter 
hos eleverna är mindre i Sverige än i något annat jämförbart land. … 
Utan en stark central styrning av skolan hade det, som redovisades i 
styrpropositionen knappast varit möjligt att genomföra dessa stora för-
ändringar av svensk skola. ” 

Mourshed med flera noterar vad gäller framgångsrika skolsystem 
överhuvudtaget att de har bestämda punkter där de har medvetet 
gjort ganska kraftfulla förändringar, ofta för att de har upplevt en 
större kris i sina system.20  

För att svensk skola ska kunna reformeras krävs en starkare stat-
lig styrning; statsbidrag räcker inte som verktyg. Enligt den så kallade 
januariöverenskommelsen ska ett beslutsunderlag för ett förstatligan-
de av skolan tas fram. Det är svårt att se hur det ska kunna ske om 
man menar ett totalt statligt övertagande av skolan. Skolan i Sverige 
har aldrig varit statlig i den bemärkelsen. Däremot har staten haft ett 
mycket större och mer direkt inflytande över verksamheten. Ett rea-
listiskt steg mot en starkare kontroll över skolsystemet är att staten 
tar ansvaret för finansieringen av skolväsendet via sektorbidrag. Med 
statlig finansiering kan staten ställa krav på dem som får ta del av en 
sådan på ett annat sätt än i dag. Lärarnas Riksförbund har lämnat ett 
förslag på en sådan finansiering.21 I nuvarande läge är ett sektorbi-
drag e nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att kunna 
åstadkomma de förändringar som krävs för att öka likvärdigheten i 
systemet. Statlig finansiering kan till exempel kopplas till tydliga 
krav till exempel på professionsprogram och reglerad arbetstid för 
lärare, givet att lärarna är utbildningssystemets tyngsta resurs. 

 

                                                                                                                                                               
19 Regeringen (1989). 
20 Mourshed et al. (2011). 
21 www.lr.se/opinion--debatt/undersokningar/2019/2019-07-02-hur-ska-grundskolan-
finansieras-i-framtiden 
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1 Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att kommentera två rapporter som 
skrivits utifrån följande två frågeområden: relationen mellan skola 
och stat avseende ansvaret för skolan samt skolans pedagogik. Det 
övergripande temat för båda rapporterna är hur dessa två fråge-
områden kan diskuteras utifrån ett perspektiv av ökad jämlikhet. De 
två rapporter som kommenteras i det följande är ”På väg mot en 
statlig skola” av Maria Jarl och ”Undervisning – läroplaner, läro-
medel, kunskapsbedömning” av Per Kornhall. Förutom att kom-
mentera innehållet i dessa båda rapporter kommer jag också att som 
avslutning lägga fram egna reflektioner och förslag. 

Maria Jarl lägger i sin rapport tyngdpunkten vid skolans styrning 
och lärarutbildningen, samt vilka konsekvenser dessa har för skolans 
inre arbete. I rapporten föreslås en ökad statlig styrning med hjälp 
av statlig finansiering och ett framtida statligt huvudmannaskap. 
Lärarutbildningen föreslås stärkas genom att den ges en tydligare ut-
tolkning av vad rollen som akademisk professionsutbildning innebär, 
samt en förstärkt forskningsbas. Per Kornhall förordar ett statligt 
sektorbidrag och kompensatorisk finansiering till skolorna. Kornhall 
delar Jarls kritik mot lärarutbildningen, som han menar är fragmen-
terad, men Kornhalls huvudfokus ligger på skolans undervisning och 
på skolans kunskapsresultat. Hans huvudförslag är att inrätta ett 
professionsinstitut som ges vida befogenheter att utforma innehåll 
och strukturer för läroplaner, lärarutbildningar, standards för god 
undervisning med mera. Både Kornhall och Jarl ställer sig positiva 
till inrättandet av ett nationellt professionsprogram för skolans lärare 
och ledare.  

I föreliggande rapport fördjupas vissa perspektiv, främst vad gäller 
frågor om policyevidens, statlig styrning samt olika kunskapsupp-
fattningar och kunskapsformer som ligger till grund för läroplaner. 
I rapporten föreslås ett jämlikhetsbegrepp som inbegriper elevers rätt 
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att ges tillgång till en skola med jämlika ekonomiska resurser, att delta i 
en undervisning med jämlik kvalitet och att ges tillträde till skolor med 
jämlik representation (såsom kön och socioekonomisk bakgrund). 
Avslutningsvis föreslås en balanspunkt mellan stat och kommun, där 
staten finansierar skolan via sektorbidrag med kompensatoriska villkor 
samt tar ansvar för ett statligt professionsprogram och för statligt 
stöd för skolutveckling, medan kommunerna behåller huvudmanna-
skapet för skolans personal och ansvaret för skolverksamhetens orga-
nisering och genomförande. Professionen ges det fulla ansvaret för 
undervisningens utformning i relation till innehållet i läroplan och 
kursplaner. Det innebär en tydlig ansvarsfördelning mellan tre parter: 
stat, kommun och profession.   
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2 Inledning 

På en stor europeisk pedagogisk forskningskonferens i Hamburg 
2019, presenterades bland annat en komparativ studie som jämförde 
skolans kompensatoriska förmåga i Sydkorea och USA, grundat på 
statistik från OECD:s undersökning ”The teaching and learning 
international survey” (TALIS 2018). Resultatet visade att Sydkoreas 
skolsystem hade en större förmåga att kompensera för socio-
ekonomiska skillnader i elevernas bakgrund, jämfört med det ameri-
kanska skolsystemet. Den faktor som pekades ut som avgörande för 
skillnaden i resultaten mellan skolsystemen var att i Sydkorea får 
ingen lärare inneha tjänst på samma skola i mer än fem år. Studiens 
resultat visar på evidens för att en obligatorisk cirkulation av lärare i 
femårscykler påverkar skolans jämlikhetsuppdrag positivt, men 
skulle det för den skull vara möjligt och önskvärt att införa ett sådant 
system i Sverige? Det är ett exempel på när forskningsevidens visser-
ligen kan peka på vissa lösningar, men dessa lösningar måste sam-
tidigt kombineras med en bedömning av vad som är politiskt, kul-
turellt och socialt möjligt att generalisera till att gälla ett helt annat 
nationellt skolsystem. 

Begreppet ”evidensbaserad policy” tros ha sitt ursprung i Tony 
Blairs valkampanj 1997 i Storbritannien. Labourpartiet argumente-
rade då för att de politiska förslagen hädanefter skulle vara baserade 
på principen att de har bevisats ”fungera” (”what works”). Tanken 
var att de politiska förslagen på så sätt ska framstå som mer tro-
värdiga, samtidigt som de ideologiska argumenten tonas ner. OECD 
anslöt sig till en liknande linje, som innebar att såväl internationell 
som nationell utbildningspolitik bör baseras på resultat av systema-
tisk kunskapsinhämtning. Det finns dock flera invändningar som 
kan resas mot ett sådant antagande, bland annat att de politiska 
frågorna är alltför komplexa för att enbart vila på forskningsresultat, 



Jämlikhet i resurser              

154 

att forskningens resultat i sig är beroende av sammanfattningar och 
tolkningar samt att den demokratiska processen kräver öppna samtal 
om vilka reformer som är önskvärda och möjliga (Botterill & Hind-
moor, 2012). Utifrån an analys av 1900-talets skolreformer i USA, 
drar den amerikanska utbildningshistorikern Herbert Kliebard (2002, 
s. 129) slutsatsen att forskningsbaserade reformer, och då särskilt 
reformer som berör undervisningen i klassrummet, får problem med 
att få genomslag eftersom forskningskompassen oftast pekar ”åt 
både norr och söder samtidigt”. För att reformer som gäller klass-
rummets praktik verkligen ska bli accepterade krävs dels att de går 
att anpassa till varje klassrums specifika karaktär, dels att de ligger i 
linje med den struktur som lärare och elever redan är bekanta med 
(Kliebard 2002). Om man med ”evidens” avser stöd i forskning så är 
det alltså fullt möjligt att vid samma tidpunkt finna stöd för olika 
inriktningar av utbildningspolicy, beroende på var man letar. En annan 
faktor som vuxit i betydelse de senaste två decennierna är den evi-
dens som bygger på internationella undersökningar utförda i regi av 
främst OECD, där också EU-kommissionen ingår som medlem, 
men också av privata multinationella företag med ekonomiskt in-
tresse i utbildningsbranschen, som McKinsey & Co och Pearson. 
Det är för övrigt Pearson som ansvarar för PISA-undersökningarna 
2018, på uppdrag av OECD. 

För att kunna hantera forskningens mångtydiga resultat i ett 
policysammanhang har begreppet ”evidensbaserad undervisning” 
kommit att knytas till randomiserade interventionsstudier och meta-
analyser av sådana studier (”randomised controlled trials”, RCT). 
Till exempel använder sig ”The US What Works Clearinghouse for 
education research”, som beskriver sig som en resurs för att stödja 
evidensbaserade beslut, endast av randomiserade interventionsstudier. 
Även i Storbritannien förknippas evidens med denna typ av studier. 
Nedanstående figur (Figur 1) visar ökningen av denna form av 
studier, som till stor del kan ses som ett svar på utbildningspolicyns 
och politikens behov. Undersökningen visar antalet studier som i 
databasen ERIC (Education Resources Information Center) anger 
minst ett av nyckelorden ”randomised” eller ”meta-analysis” tillsam-
mans med nyckelordet ”skola” (Simpson 2019). 
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Källa: Simpson 2019, s. 2. 

 
 
Som framgår av Simpsons artikel, kan dock ett kritiskt, reflekterande 
förhållningssätt till forskning aldrig inskränkas till påståenden om 
”what works”, eftersom sådana påståenden handlar om ”vad som 
fungerade, i jämförelse med något annat, i genomsnitt, med ett sär-
skilt resultat i sikte, för vissa personer i ett visst sammanhang” 
(Simpson 2019, s. 5). Policyaktörer och politiker måste självklart 
utgå från relevant aktuell forskning och utvärdering. Den typen av 
fakta kan dock sällan eller aldrig utgöra entydiga argument för reform-
förslag. För att reformförslag ska leda till acceptans och verkligt 
genomförande krävs dels att reformen har resonans i ”den allmänna 
opinionen”, dels att den kan inbegripas i de politiska partiernas ideo-
logiskt färgade argument för vad som skapar ”den goda skolan” och 
i förlängningen ”det goda samhället”.   
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Rapportens syfte och struktur 

Syftet med denna rapport är att kommentera två rapporter som skri-
vits fram utifrån följande två frågeområden: relationen mellan skola 
och stat avseende ansvaret för skolan samt skolans pedagogik. Det 
övergripande temat för båda rapporterna är hur dessa två fråge-
områden kan diskuteras utifrån ett perspektiv av ökad jämlikhet. De 
två rapporter som kommenteras i det följande är ”På väg mot en 
statlig skola” av Maria Jarl och ”Undervisning – läroplaner, läro-
medel, kunskapsbedömning” av Per Kornhall. Förutom att kom-
mentera innehållet i dessa båda rapporter kommer jag också att som 
avslutning lägga fram egna reflektioner och förslag. 

Som struktur för rapporten använder jag mig av en läroplans-
teoretisk referensram. Inom läroplansteorin syftar begreppet läroplan 
inte bara på den konkreta text som utgör en aktuell läroplan. I läro-
plansbegreppet ingår också hela den samhällsfilosofi och de före-
ställningar om kunskap och styrande principer för skolan som finns 
inbäddad i varje konkret läroplan. Läroplanen utgör den samlande 
kod eller diskurs som kommer till uttryck i aktuella styrdokument, 
i lärarutbildningen och i läromedel. Det innebär att strukturen för 
en läroplan kan analyseras på tre nivåer. Den samhälleliga nivån 
uttrycker de allmänna värderingar, den historia och den sociala 
kultur som ett visst samhälle representerar vid en viss tidpunkt i 
historien (normativa bakgrundsidéer). På den programmatiska nivån 
formuleras den konkreta styrningen av skolan i form av aktuella läro-
plansdokument, skollag och skolförordning, utformning av lärar-
utbildning med mera (kognitiva förgrundsidéer). Den tredje nivån 
kallas oftast klassrumsnivån och representerar policyidéernas omsätt-
ning till skolans praktik. Kort sammanfattat kan man säga att inom 
läroplansteorin används begreppet läroplan som uttryck för hela den 
idé om skolan som präglar ett samhälle vid en viss tid. I fortsätt-
ningen kommer jag att använda mig av de tre nivåerna samhällelig-, 
programmatisk- och klassrumsnivå för jämförelser och kommentar 
av de båda rapporterna som nämnts ovan. 

Maria Jarl anger att hennes rapport tar sin utgångspunkt i ”det 
institutionella perspektivet” (s. 10). Det finns dock många olika in-
riktningar inom institutionell teori. För att anknyta till det insti-
tutionella perspektivet kommer jag i denna rapport att använda mig 
av en terminologi som hämtats från den så kallade diskursiva insti-



            Jämlikhet i resurser  

157 

tutionalismen (Schmidt 2012). Den knyter väl an till läroplansteorins 
tre analysnivåer, där samhällsnivån formas av ett samhälles norma-
tiva ”bakgrundsidéer”, medan den programmatiska nivån i stället 
präglas av kognitiva ”förgrundsidéer” om hur något ska lösas och 
struktureras. På den tredje nivån handlar det om hur de normativa 
respektive kognitiva idéerna kommer till uttryck i praktisk verk-
samhet (Wahlström & Sundberg 2018). Ett samhälle och dess idéer 
och institutioner hålls samman av koordinerande diskurser. När det 
i stället handlar om att skapa ett reformtryck för att genomföra 
förändringar inom institutioner, som till exempel skolan, använder 
sig policyaktörer och politiker i stället av kommunikativa diskurser, 
där man försöker att få stöd för sin policy genom att argumentera, 
diskutera och övertyga.   
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3 Utbildningspolicy 
på samhällsnivån 

Samhällsdebatten utmärks av att deltagarna i debatten försöker att 
få gehör för såväl hur problemen bör formuleras som hur de bör 
lösas. Debattämnena är många och alla lösningar tas inte upp på den 
politiska agendan för att göras till politiska frågor. Kingdon (1995) 
talar om tre strömmar i samhällsdebatten: problem, policy och poli-
tik. Det är först när dessa tre strömmar samvarierar som frågorna 
blir politiska genom att tas upp på den politiska dagordningen. Pro-
blem finns alltid i ett samhälle, liksom en mängd olika förslag till 
lösningar. När vissa förslag till lösningar, som privatisering, decen-
tralisering eller centralisering vinner gehör i den allmänna opinionen, 
kommer ofta lösningen före problemet. I slutet av 1980-talet etable-
rades till exempel privatisering som ett starkt lösningsförslag i USA 
och Storbritannien, en lösning som sedan kom att tillämpas på en 
rad olika samhällsområden.  

Samhällets ”allmänna opinion” och den politiska arenan är två 
rörelser som är ömsesidigt beroende av varandra. För att politikerna 
ska kunna få gehör för sina förslag måste förslagen vara någorlunda 
i överensstämmelse med samhällets mer generella uppfattningar. Att 
samhällsdiskussionen och samhällets uppfattningar förändras över 
tid blir tydligt när innebörden av vissa bärande begrepp, som 
”målstyrning” eller ”likvärdighet”, studeras över längre tidsperioder. 
Sådana studier visar att innebörden av till exempel ”målstyrning” har 
skiftat från att avse kommunal beslutanderätt över skolans förstärk-
ningsresurs under 1980-talet till att beteckna en resultatstyrning på 
individnivå från slutet av 1990-talet och framåt (Wahlström 2002). 
Det innebär också att det är svårt att gå tillbaka till tidigare lösningar, 
eftersom dessa lösningar var svar på problem som formulerades i ett 
delvis annat samhälle. 
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Både Jarl och Kornhall tar upp begreppet likvärdighet, som spelat 
en framträdande roll i diskussioner om skolan från mitten av 1900-
talet och framåt. Per Kornhall använder begreppet likvärdig i stället 
för jämlik (Kornhall, s. 11), men anger att han betraktar de båda 
begreppen som synonymer. Vidare menar Kornhall att utbildning, 
och då framför allt det obligatoriska skolväsendet, måste inta en 
central roll i en diskussion om ökad jämlikhet i samhället. Med hän-
visning till skollagens första kapitel identifierar Kornhall två grund-
läggande indikatorer för en jämlik, eller likvärdig, skola: lika tillgång 
till utbildning av hög kvalitet samt kompensatoriska insatser för att 
utjämna skillnader i elevers förutsättningar.  

Maria Jarl tar i sin rapport upp de förskjutningar som har skett 
under de senaste årtiondena vad gäller hur samhälle och skolmyndig-
heter uttolkar vad som menas med skolans likvärdighet. Liksom Per 
Kornhall hänvisar Jarl till skollagens första kapitel om skolans upp-
drag att erbjuda en likvärdig utbildning, vilket inkluderar ett kom-
pensatoriskt uppdrag. Under mitten av 1900-talet var jämlikhets-
begreppet vägledande för talet om en likvärdig skolutbildning. Det 
var den sociala jämlikheten och en gemensam referensram av kun-
skaper och värden som stod i centrum. För att uppnå en likvärdig 
skola med lika chanser blev det viktigt med en statlig finansiering 
och en statlig organisering av skolans verksamhet. Till organiseringen 
hörde faktorer som klassindelning, läraranställning, läromedelsför-
sörjning etc. Likvärdigheten tolkades som enhetlighet i skolans förut-
sättningar. Från mitten av 1990-talet förändrades innebörden av 
likvärdighet till att bli ett medel för att avgöra om skolan har levt 
upp till sina skyldigheter, medan det sociala jämlikhetstänkandet fick 
en mer underordnad roll. Kraven på individualisering och att anpassa 
undervisningen efter varje elevs behov växte sig starkare (Jarl s. 5). 
Under 2000-talet kom innebörden i likvärdighetsbegreppet återigen 
att förskjutas, denna gång i riktning mot skolans kvalitet och en-
hetlighet i bedömning. 

Skolverket (1996) definierade likvärdighet som i) lika tillgång till 
utbildning oberoende av kön, geografiska, sociala och ekonomiska 
förhållanden, ii) likvärdig utbildning som handlar om att varje skol-
form ska erbjuda samma standard varhelst i landet den anordnas, 
samt iii) utbildningens lika värde som innebär lika värde inför 
kommande studier, yrkesliv och samhällsliv. Uttolkat på så sätt kan 
jämlikhet och likvärdighet betraktas som synonymer, där likvärdig-
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hetsbegreppet kan ses som ett försök att precisera det mer allmänna 
jämlikhetsbegreppet, som då snarare får beteckna en färdriktning 
eller ett ideal.  

Att skolan ska vara likvärdig var den än anordnas i landet skrivs 
också fram i den så kallade ansvarspropositionen (Prop. 1990/91:18) 
som kom att reglera det nya ansvarsförhållandet för skolan mellan 
stat och kommun från 1991 och framåt. Det skifte som tog form i 
ansvarspropositionen var att skolans likvärdighet inte längre skulle 
garanteras av likvärdiga statliga resurser, utan av gemensamma läro-
planer, en statligt reglerad lärarutbildning samt behörighetsregler för 
lärare (Wahlström 2002). Likvärdighetsbegreppet kom under 2000-
talet allt mer att tolkas i termer av utvärdering och en skyldighet för 
skolan att erbjuda möjligheter för alla elever att nå föreskrivna kun-
skapsresultat. Därigenom tenderar likvärdighet att bli ett begrepp 
för mätning och ett juridiskt begrepp för prövning om skolan kan 
anses vara likvärdig eller inte. På så sätt har jämlikhet och likvärdighet 
getts allt större betydelseskillnader under de senaste två decennierna, 
där jämlikhet har behållit sin karaktär av ett normativt samhällsideal 
medan likvärdighet har utvecklats till ett mer instrumentellt redskap 
för skolmyndigheternas bedömning av elevers kunskapsresultat och 
huvudmännens förmåga att ta ansvar för skolan.   

Vilken uttolkning som görs av begrepp som ”jämlikhet” och 
”likvärdighet” under olika tidsperioder hänger nära samman med de 
normativa bakgrundsidéer som formar ”den allmänna opinionen” 
eller tidsandan, det vill säga de normer och idéer som dominerar den 
allmänna diskussionen på en samhällsnivå. Om de sociala jämlik-
hetssträvandena och en fostran för demokrati stod i centrum under 
efterkrigstiden, så avlöstes den av en större betoning på individens 
rätt och individens möjlighet att göra personliga val under slutet av 
1900-talet. När skolans likvärdighet inte längre mäts i lika organise-
ring och finansiering blir det i stället skolans kunskapsresultat som 
ställs i centrum för bedömning av skolans likvärdighet. Skolverket 
har kontinuerligt kopplat likvärdighetsbegreppet till skolans resultat 
i termer av måluppfyllelse. En studie av Skolverkets årliga resultat-
redovisningar från 1993 till 2005 (Wahlström 2008) visar på en för-
skjutning från en ganska öppen samhällsdiskussion om grundskolans 
resultat, över Skolverkets mer precisa uttalanden om brister som 
kräver att skolhuvudmän och skolor vidtar åtgärder, till Skolverkets 
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krav på inrättande av en ökad statlig kontroll för att öka skolans mål-
uppfyllelse.    
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4 Utbildningspolicy på den 
programmatiska nivån 

Det är på den programmatiska nivån, som Jarl och Kornhall lägger 
tyngdpunkten i sina respektive rapporter. Det handlar alltså om hur 
samhälleliga institutioner rent faktiskt skapar förutsättningar för att 
nå de mål som formuleras på den samhälleliga policyarenan. I upp-
draget till de båda rapportförfattarna ingick att särskilt uppmärk-
samma ansvarsfördelningen mellan stat och kommun vad gäller styr-
ningen av skolan. Begreppet ”skola” har inte preciserats, men jag 
utgår från definitionen av ”skolväsendet” i skollagen (1 kap § 1) som 
inbegriper utbildning anordnad av det allmänna och av enskilda. Dock 
förstår jag uppdraget som att det är barn- och ungdomsskolan som 
står i centrum, därför inbegrips inte vuxenutbildningen. 

Ansvarsfördelning – relationen stat och kommun 

I Maria Jarls rapport tas utgångspunkten i de styrningsreformer som 
infördes från 1991 och framåt. Då förändrades regleringen av lärares 
anställning- och lönevillkor (Prop 1989/90:41) samt ansvarsför-
delningen mellan stat och kommun för skolans verksamhet 
(Prop 1990/91:18). Jarl beskriver förändringen som att ” skolan gick 
från att vara central- och regelstyrd till att styras med mål under ett 
kommunalt huvudmannaskap” (Jarl s. 5). Det innebar att mål- och 
resultatstyrning ersatte en tidigare regelstyrning, att ansvaret för 
lärares och skolledares anställningar samt ansvaret för skolans 
organisation överfördes från staten till kommunerna. En tidigare 
statlig detaljfinansiering av skolan ersattes i en första fas av ett 
statligt sektorbidrag till kommunerna, för att därefter ganska snart 
införlivas i ett generellt utformat statsbidrag där kommunerna själva 
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ansvarade för prioriteringarna. Jarl konstaterar att skolans decentra-
lisering främst motiverades av de två argumenten om demokrati 
respektive effektivitet. Genom att göra kommunerna till huvudmän 
för skolan skulle besluten flyttas närmare brukarna. Närheten 
mellan styrning och verksamhet förväntades också leda till att sko-
lans verksamhet skulle kunna bedrivas mer effektivt. Konsekvensen 
av det förändrade ansvaret för skolan blev, enligt Jarl, en ökad 
variation och olikhet, både för att skolan ska anpassas till lokala för-
hållanden och för att man strävade efter att anpassa undervisningen 
till varje enskild elev. Nedan fördjupar jag Jarls beskrivning av sko-
lans decentralisering på två punkter. 

Den första punkten gäller den statliga styrningen som gällde fram 
till 1 januari 1991 och som ofta betecknas som regelstyrning, vilket 
för tankarna till att det fanns många regler i skollagen att beakta. Vid 
en jämförelse mellan 1985 års skollag och 2010 års skollag framstår 
dock dagens styrning av skolan som betydligt mer regelstyrd om vi 
med det menar regelverkets omfång. Medan den tidigare skollagen 
innehöll 15 kapitel innehåller dagens skollag 29 kapitel. Det är alltså 
knappast skollagen som avses med ”regelstyrning”. Om begreppet 
regelstyrning ska användas, bör det i stället relateras till det statliga 
driftsbidraget till skolan. Statsbidraget beräknades efter schablon på 
lönekostnader för skolledare och lärare, vilket innebar att staten i 
realiteten också beslutade om den inre organisationen på varje skol-
enhet. De statliga länsskolnämnderna beslutade om varje skolas upp-
tagningsområde samt antal klasser och grupptimmar på varje enskild 
skolenhet. Den så kallade länsskolnämndsutredningen (SOU 1973:48, 
s. 38) beskriver det som att ”[d]en statliga styrningen av grundskolans 
organisation är genomförd nästan till 100 procent. Utöver vad som 
regleras av statliga organ får de kommunala initiativen begränsas till 
vissa pedagogiska och skolsociala åtgärder samt i utformningen av 
skollokaler och skolgårdar.” Länsskolnämndsutredningen konstaterar 
vidare att regelsystemet för gymnasieskolan i princip är detsamma 
som för grundskolan. Från och med 1976 infördes bestämmelser om 
basresurs och förstärkningsresurs för skolan, med möjlighet för kom-
munen att själv fördela förstärkningsresursen, men inte basresursen, 
inom de enskilda skolorna. Basresursen avsåg organisationen av 
antalet klasser, medan förstärkningsresursen avsåg fördelning av an-
slaget timmar till gruppindelning och specialundervisning. Det nya 
resursfördelningssystemet betecknades som en övergång ”från 
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detaljstyrning till målstyrning” av 1983 års demokratiutredning 
(SOU 1985:30, s. 11), vilket belyser hur begreppens innebörd för-
ändras över tid. Beskrivningen om en förändring från detaljstyrning 
till målstyrning kom senare att användas även för 1991 års reform, 
men då med en helt annan innebörd. 

Den andra punkten gäller övergången till mål- och resultatstyr-
ning av skolans verksamhet. Redan i början av 1960-talet inleddes ett 
arbete med att hitta former för att styra den statliga verksamheten 
med ett ökat fokus på resultat. Arbetet skedde i samarbete mellan Stats-
kontoret, Finansdepartementet och Riksrevisionsverket (Sundström 
2003). Första gången som begreppet ”mål- och resultatorienterad 
styrning” används i propositionstext är i en kompletteringsproposi-
tion från 1988 (Prop. 1987/88:150, Bilaga 1). I budgetpropositionen 
som följde året därpå pekas skolan ut som en del av den offentliga 
sektor som ska förnyas med hjälp av decentralisering av ansvar och 
beslutanderätt från central till lokal nivå. Men vilka resultat är det 
som ska utvärderas för skolans del? I formerandet av mål- och resul-
tatstyrning för skolan intog det så kallade Skolprojektet en central 
roll. Skolprojektet utgjordes av en arbetsgrupp inom utbildnings-
departementet med uppdrag att utforma ett nytt statsbidrag för 
skolan. Skolprojektet konstaterar att det är läroplanerna med dess 
timplaner och kursplaner som i framtiden kommer att vara direkta 
nationella styrmedel för en likvärdig skola. ”Timplanerna anger 
också indirekt resursbehovet för undervisningen” (DS 1990:32, 
s. 34). I förberedelserna till att införa mål- och resultatstyrning sägs 
alltså ingenting om att det är elevernas kunskapsresultat som ska 
följas upp som ”resultat” för skolan. I stället läggs fokus på att ut-
värdera att kommunerna tillsätter tillräckliga resurser för att nå upp 
till timplanens och läroplanens krav. Det är först i det andra direk-
tivet till utredningen ”Skola för bildning” (SOU 1992:94, Bilaga 2, 
s. 8) som det skrivs fram att ”Kursplanerna ska vara utvärderingsbara 
både i ett nationellt och i ett individuellt perspektiv”. Därigenom kom 
elevernas kunskapsresultat i relation till kursplanernas mål- och 
resultatbeskrivningar att ställas i centrum för utvärderingen av skolans 
kvalitet, medan utvärderingen av kommunernas resurssatsningar kom 
att inta en mer undanskymd roll. 

Mål- och resultatstyrning bygger på en logik av att formulera mål 
och att därefter utvärdera i vilken grad målen har uppnåtts. Det som 
fungerar väl tenderar att få mindre uppmärksamhet jämfört med de 
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brister som uppdagas i utvärderingen, vilket är i linje med tanken om 
ett ständigt förbättringsarbete. Sedan införandet av mål- och resul-
tatstyrningen har diskussionen om skolan till stor del kommit att 
föras i termer av bristperspektiv.  

Förslag på ökat statligt ansvar 

I de båda rapporterna från Maria Jarl och Per Kornhall är det 
naturligt nog statens eventuella framtida roll i ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommun som står i centrum. I båda rapporterna före-
slås att staten tar ett ökat ansvar för skolans finansiering. Kornhall 
ansluter sig till tidigare förslag om ett statligt sektorbidrag, i linje 
med bland andra Skolkommissionen (SOU 2017:35) och Lärarnas 
Riksförbund i samarbete med Sveriges Skolledarförbund (LR 2019). 
Ett sektorbidrag innebär, enligt Skolkommissionen, att staten för-
delar medel till hela eller stora delar av kommunernas skolverksamhet. 
Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund argumenterar 
för att en konkret modell för ett sektorbidrag för grundskolan tas 
fram ”alldeles oavsett skolans förstatligande” (LR 2019, s. 6). Per 
Kornhall menar att ett sektorbidrag är nödvändigt, men inte 
tillräckligt. Han vill därför koppla den statliga finansieringen till krav 
på professionsprogram och reglerad arbetstid för lärare. Maria Jarl 
konstaterar att diskussionen om ett ökat statligt ansvar kan sam-
manfattas längs två olika spår: dels ett ökat statligt ansvar för skolans 
finansiering, dels att staten genom att vara närvarande på regional 
nivå på olika sätt aktivt kan stödja huvudmännen att ta en mer aktiv 
roll i sitt huvudmannaskap. Jarl förordar ett ökat statligt ansvar för 
skolans finansiering, men går inte närmare in på formerna för ett 
sådant. I sin argumentation pekar Jarl på att staten redan har stärkt 
sin ställning i styrningen av skolan, bland annat genom de riktade 
statsbidragen, och att ett ökat statligt ansvar för skolan ”ligger i 
tiden”. I själva verket har det redan skett ett slags förstatligande 
bakvägen, genom att staten på område efter område stärkt den stat-
liga styrningen, likriktat innehållet i skolan och därmed kringskurit 
kommunernas handlingsfrihet. Därigenom har staten indirekt under-
känt decentraliseringsreformerna, enligt Jarl. 

Med hänvisning till Kingdon (1995) och de tre strömmarna av 
problem, politik och policy som nu verkar sammanfalla kring ett 
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ökat statligt ansvar, kan man uttrycka policyläget så att ett förstat-
ligande i någon form verkar utgöra den politiska lösningen. Frågan 
är bara vilket/vilka problem staten mer exakt ska ges i uppgift att lösa? 

Professionsprogram för lärare och skolledare 

Ett område för ökat statligt inflytande som bland andra skolkom-
missionen har pekat ut är inrättandet av ett statligt professions-
program för skolans lärare och ledare. Maria Jarl delar skolkom-
missionens bedömning i denna fråga och menar att staten behöver 
ta ansvar för ett nationellt professionsprogram för att skapa en lik-
värdig struktur för lärarnas kompetensutveckling. Ett professions-
program under statlig styrning skulle bli ytterligare ett styrmedel för 
staten och en möjlighet att påverka innehållet i fortbildningen och 
därmed de kompetenser lärarna tar med sig ut i yrkespraktiken, 
skriver Jarl. Med hänvisning till de brister i elevernas kunskaps-
utveckling som har rapporterats under större delen av 2000-talet 
finner Jarl det motiverat med en sådan inskränkning i kommunernas 
handlingsfrihet. Hon pekar på att staten redan successivt har stärkt 
den statliga styrningen med hjälp av riktade utbildningsinsatser (till 
exempel de så kallade ”lärarlyften”), preciserade kursplaner, allmänna 
råd om undervisning som därefter ersattes av allmänna råd för betyg 
och betygssättning samt ett flertal riktade statsbidrag.  

Per Kornhall förordar inrättandet av ett professionsinstitut som 
leds av en styrelse med representanter från lärare, lärarutbildningar 
och stat. Såväl när det gäller organisation som uppdrag går Kornhall 
längre jämfört med den statliga utredning som närmast utrett frågan. 
I utredningen anges snarast ett ramverk för hur ett nationellt profes-
sionsprogram skulle kunna byggas upp. Professionsprogrammet före-
slås omfatta legitimerade lärare och förskollärare samt rektorer och 
förskolechefer anställda i skolväsendet (SOU 2018:17). Kornhall vill 
i sitt förslag ge ett betydligt vidare uppdrag för den funktion som 
han benämner professionsinstitut. Förutom att erbjuda ett nationellt 
ramverk för kompetensutveckling för legitimerade lärare föreslår 
Kornhall att ett sådant institut ska ha ”mandat över lärarutbildning-
arnas innehåll” och över andra statliga utvecklingsinsatser (Kornhall 
s. 5, s. 70). Vidare vill Kornhall att professionsprogrammen görs 
obligatoriska för hela skolväsendet. I Kornhalls förslag ingår också 
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att institutet ska ges i uppdrag att ”ta fram standarder för vad bra 
undervisning är” och ”arbeta med hur läroplaner och bedömning ska 
byggas upp” (Kornhall s. 5, s. 70). Min tolkning är att Kornhall för-
ordar att arbetet med läroplaner i ett första steg ska tas fram i en 
process där olika vetenskapliga kompetenser, med stöd i inter-
nationella utblickar, arbetar fram ett ramverk för läroplaner och 
betygssystem. I ett andra steg, med ramverket på plats, ska ansvaret 
för att utveckla läro-och kursplaner övergå till Skolverket i sam-
arbete med professionsinstitutet och vetenskaplig kompetens. 

Om en statlig resurstilldelning av de båda rapportförfattarna ses 
som ett sätt att säkra en likvärdig finansiering av skolans verksamhet, 
blir ett statligt professionsprogram ett medel för att styra skolans 
innehåll i termer av undervisning och lärande. Maria Jarl vill ge staten 
ett ansvar för ett professionsprogram för skolans lärare och rektorer, 
medan Per Kornhall föreslår ett professionsinstitut som drivs av en 
styrelse med representanter för stat, lärare, lärarutbildningar och staten. 
Kornhall föreslår ett vidsträckt mandat för institutet med ansvar för 
lärarutbildningens innehåll, läroplanerna, lärares kompetensutveck-
ling samt för utformningen av standarder för god undervisning. 
Oavsett mandatets bredd blir det viktigt att ett sådant institut kom-
mer att ges status av en myndighet, så att en effektiv ansvarsfördel-
ning mellan de statliga skolmyndigheterna kan uppnås. 

Framgångsrika skolor 

Forskning som inriktar sig på framgångsrika skolor (”effective 
schools”), syftar till att identifiera vissa karakteristiska drag som är 
gemensamma för de skolor som påverkar elevernas kunskapsresultat 
på ett gynnsamt sätt. Forskningen bygger på antagandet att vissa sätt 
att organisera skolverksamheten och vissa gemensamma förhåll-
ningssätt hos skolans personal har en positiv inverkan på skolans 
resultat. Maria Jarl, som i den här frågan kan referera till sin egen 
forskning (Jarl et al. 2017), pekar på att framgångsrika skolor präglas 
av gemensamma normer, samordning och samförstånd. En viktig 
gemensam norm som Jarl framhåller, är att eleverna genomgående 
under sin skoldag möter liknande höga förväntningar från all perso-
nal. På en framgångsrik skola finns en gemensam insikt om behovet 
av kollegialt samarbete. De institutionella normerna på skolan stöds 
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av ett tydligt och aktivt skolledarskap som är stabilt över tid. En 
ytterligare faktor som lyfts fram är vikten av att systematiskt följa 
upp varje elevs kunskapsutveckling. På de skolor som inte visar på 
liknande förmåga att höja elevernas resultat präglas skolans normer 
i stället av att varje lärare i högre utsträckning förväntas klara sig på 
egen hand. På mindre framgångsrika skolor saknas också en syste-
matisk kunskapsuppföljning av elevernas resultat.  

Liknande faktorer lyfts fram i internationell forskning och i 
policy om effektiva skolor. Utbildningsföretaget Pearson har identi-
fierat sju faktorer som de menar leder till goda kunskapsresultat: ett 
tydligt uppdrag för skolan, höga förväntningar på elevernas fram-
steg, ett instruerande skolledarskap, goda möjligheter för elevers 
lärande och tid för att utföra uppgifterna, en säker och välordnad 
skolmiljö, positiva relationer mellan hem och skola och en syste-
matisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling (Kirk & Jones 
2004). OECD (2018) konstaterar å sin sida att möjligheterna att 
förbättra skolors resultat och att öka likvärdigheten mellan skolor är 
beroende av att kompetenta personer vill arbeta som lärare, att under-
visningen är av hög kvalitet och att högkvalitativ undervisning kom-
mer alla elever till godo. 

För att motverka ojämlikhet mellan skolor bör policyn på system-
nivå inriktas på att placera kvalificerade lärare på svagpresterande 
skolor, snarare än att endast öka antalet lärare på de problemtyngda 
skolorna. De nationella skolsystemen måste också ha förmåga att ge 
kontinuerligt stöd åt lärare på utsatta skolor, särskilt till nyutbildade 
lärare. Om erfarna lärare får stöd i sitt arbete i skolor med stora 
utmaningar förbättras också förutsättningarna för att de stannar 
kvar, menar OECD (2018). Det är uppenbart att lärarna ses som den 
viktigaste resursen för elevers skolfarmgång i den internationella 
utbildningspolicyn. Lärare gör skillnad, men för att de ska kunna 
göra det krävs välutbildade lärare som är motiverade att också arbeta 
på skolor med låga kunskapsresultat och stora social utmaningar. 

Lärarutbildning 

Maria Jarl argumenterar för att det finns vad hon kallar ”luckor i 
läraryrkets kunskapsbas”. Konsekvensen blir att lärarna inte har 
kunnat axla det ökade ansvar som decentraliseringsreformen inne-
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burit. I Lärarkonventets alumnundersökningar anser lärare att deras 
utbildning har bidragit till att utveckla deras reflekterande och 
analytiska förmågor, medan de praktiknära kunskaperna är svagare. 
Med hänvisning till denna, och andra liknande enkätundersökningar, 
menar Jarl att lärarutbildningen inte verkar ge de blivande lärarna till-
räckliga redskap för att hantera val av undervisningsmetoder och att 
denna otillräckliga kunskap hos lärarna orsakar brister i skolans 
undervisningsformer. Jarl anser att lärarutbildningen har haft svårt 
att leva upp till rollen som akademisk professionsutbildning, där aka-
demisk och praktikbaserad utbildning förenas till en helhet. En annan 
orsak till lärarutbildningens tillkortakommande är att staten inte har 
satsat tillräckligt mycket på forskning inom de områden som utgör 
läraryrkets forskningsbas. Inte heller lärares kompetensutveckling är 
tillräcklig. Dels har lärarkåren tappat inflytande över sin fortbild-
ning, dels kan bristen på behöriga lärare ha lett till att många lärare 
inte har möjlighet att utnyttja den kompetensutveckling som erbjuds.  

Per Kornhall anser att lärarutbildningen styrs på ett fragmen-
tariskt sätt – att det blir upp till var och en av de 28 lärosätena som 
anordnar lärarutbildningar att utforma den efter bästa förmåga. 
Vidare utgår Kornhall från att skolans huvudmän har organiserat 
kompetensutveckling för lärare utan hänsyn till den kunskap som 
finns nationellt och internationellt om vad som karakteriserar god 
fortbildning. Anledningen till det fragmentariska förhållningssättet 
är, enligt Kornhall, en bristande organisation av det svenska skol-
systemet och av lärarutbildningen. Kornhall efterlyser även en natio-
nell utbildning av representanter för huvudmännen. Kornhall fram-
håller läraryrkets moraliska och etiska dimensioner som han menar 
utgör viktiga drivkrafter för att lärare vill bli just lärare. Därför måste 
också sådana dimensioner ges uppmärksamhet inom lärarutbild-
ningen. Både Jarl och Kornhall lyfter fram läraryrket som ett ”hant-
verksyrke”. Kornhall menar att den sidan av läraryrket med fördel 
kan utvecklas med hjälp av lektionsobservationer och efterföljande 
gemensamma diskussioner kring utveckling av olika undervisnings-
moment. Med referens till OECDs utvärdering av svensk skola (2015), 
betonar han att det saknas ”ett formellt ramverk” för professionell 
kunskap som kan vägleda lärare i bedömningen av vad som är god 
undervisning. OECD noterade också att svenska lärare sällan får åter-
koppling på sin undervisningsinsats. Kornhall argumenterar för att 
varje lärare behöver utveckla en handlingsberedskap för att kunna 
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agera flexibelt i den komplexa miljö som olika undervisningssitua-
tioner utgör. En sådan handlingsberedskap menar han utvecklas 
genom en syntes av de forsknings- respektive erfarenhetsbaserade 
momenten i lärarutbildningen. 

Att betrakta läraryrket som ett hantverksyrke kan vara proble-
matiskt, eftersom det leder tankarna till att behärska de ”rätta” hand-
greppen i form av metoder och metodik. Metoder är trots allt situa-
tionsbundna till vissa undervisningsmoment, vissa årskurser/klasser 
och till en viss tidsperiod (det vill säga det som fungerade som en 
framgångsrik metod för 20 år sedan kanske inte fungerar lika väl 
i dag). Undervisningsmetoder relaterade till ämnesinnehåll är bero-
ende av den enskilda skolans praktiska och materiella förutsättningar 
samt, förstås, hur olika former av metodik fungerar i mötet med 
olika elevgrupper. Tanken om evidensbaserad undervisning har 
utvecklats utifrån medicinvetenskapens tradition av evidensbaserade 
behandlingsmetoder. Behandling av fysiska åkommor kan dock inte 
på något enkelt sätt jämställas med elevers lärande. Yrkesverksamma 
lärare vid övnings- och vfu-skolor bidrar redan nu med aktuella och 
konkreta erfarenheter av ämnesmetodik på lärarutbildningen; det är 
just det som är syftet med den verksamhetsförlagda delen av utbild-
ningen (vfu). Den verksamhetsförlagda delen förstärks dessutom 
kontinuerligt med försök med övningsskolor och möjligheter att 
studera till lärare samtidigt som man arbetar som lärare.  

Ett alternativ till att betrakta läraryrket som ett hantverk är att 
förstå undervisning som kommunikation och relation (Bingham & 
Sidorkin 2004). För läraren handlar det om att bygga läranderela-
tioner till sina elever, där lärare och elever når fram till en samsyn 
och en tydlig riktning för den enskilde elevens lärande. Utan en 
sådan relation blir det svårt att väcka elevers motivation och intresse 
för att lära sig nya saker, eftersom lärande också alltid kräver någon 
form av ansträngning. Medan undervisningsmetoder är tids- och 
situationsbundna, är kunskapen om hur man skapar goda lärande-
relationer som väcker elevers motivation och vilja att lära sig nytt, 
betydligt mer generella. Förstår man undervisning på det här sättet 
är det utvecklingen av lärarens kommunikativa och relationsskapande 
förmåga som blir lärarens primära ”redskap”. 
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Undervisningsformer och kunskapsresultat på systemnivå  

I Per Kornhalls rapport uppmärksammas i första hand skolans inre 
arbete och särskilt då undervisningsformer och bedömning av ele-
verna. För detta ändamål utgör kapitel 2 i Kornhalls rapporter en 
central text. Kornhall tar framför allt sitt avstamp internationella 
rapporter från OECD och McKinsey & Co. Utifrån internationella 
undersökningar och forskning tecknar Kornhall en bild av två olika 
synsätt som han menar dominerar dagens uppfattning om under-
visning, den lärarledda respektive den elevcentrerade, undersökande 
undervisningen. I rapporten riktas udden mot konstruktivismen, som 
Kornhall också relaterar till progressivism. Med hänvisning till forsk-
ning inom utbildningspsykologi och kognitionsvetenskap argu-
menterar han för att lärarledda undervisningsformer fungerar bättre 
i skolan jämfört med undersökande metoder. En analys av PISA-
undersökningen genomförd av McKinsey & Co påvisar samband 
mellan lärarledd undervisning och elevernas kunskapsresultat i natur-
orienterande ämnen. Även OECD presenterar grafer som uppvisar 
samband mellan undersökande undervisning och lägre kunskaps-
resultat i naturorienterande ämnen (OECD 2015, s. 228; Kornhall 
s. 23). Av samma graf framgår att det finns en än större negativ rela-
tion mellan kunskapsresultat i naturorienterande ämnen och att vara 
flicka i ett OECD-land, alldeles oberoende av undervisningsform, 
viket också torde väcka till eftertanke.  

Per Kornhall anger i inledningen till kapitel 2 i sin rapport att han 
belyser ”två ideologiskt skilda synsätt på utbildning” och att hans 
slutsats inte kommer att vara ”att den ena eller den andra är mer rätt 
utan att man i en undervisningspraktik behöver använda en mer evi-
densbaserad mångfald av metoder” (Kornhall s. 16). Fortsättningsvis 
i rapporten refereras dock endast källor som stöder tesen att den 
lärarledda undervisningen leder till bättre kunskap i naturorien-
terande ämnen. Det verkar finnas en diskussion inom didaktik i 
matematik och naturvetenskapliga ämnen, där en dominerande norm 
av undersökande arbetssätt utmanas av företrädare för mer lärarledd 
undervisning. David Klahr och Milena Nigam (2004), som Kornhall 
refererar till i sin rapport, tar till exempel sin utgångspunkt i följande 
antagande: 

A widely accepted claim in the science- and mathematics-education 
community is the constructivist idea that discovery learning, as opposed 
to direct instruction, is the best way to get deep and lasting under-
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standing of scientific phenomena and procedures, particularly for young 
children (Klahr & Nigam 2004, s. 661). 

Det finns ingen anledning att betvivla forskningsresultaten av lärar-
ledd undervisning, men däremot kan det finnas anledning att be-
grunda om resultaten från matematik och naturorienterande ämnen 
på ett självklart sätt går att generalisera till alla ämnen? Är den 
dikotomi mellan lärarledd och undersökande undervisning som 
Kornhall beskriver också aktuell inom ämnen som till exempel 
svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen? Eller varvas under-
visningsformerna i dessa ämnen oftare på det sätt som Kornhall 
säger sig förorda? 

Ett annat sätt att bredda diskussionen är att ställa sig frågan vilka 
aspekter av naturorienterande kunskaper som bör sättas i centrum. 
PISA-mätningarna definierar naturorienterande ämnen (och läsning 
och matematik) i termer av ”literacy”: 

Scientific Literacy är förmågan att reflektera över och viljan att engagera 
sig i naturvetenskapliga frågor och begrepp. Det kräver följande kom-
petenser: 

• Förklara företeelser naturvetenskapligt och identifiera, bedöma och 
förklara olika naturliga och teknologiska företeelser. 

• Bedöma och utforma naturvetenskapliga undersökningar och ge för-
slag på sätt att ta sig an frågor från ett naturvetenskapligt perspektiv. 

• Tolka data och fakta naturvetenskapligt, analysera och bedöma data, 
påståenden och resonemang i olika framställningar och dra vetenskap-
liga slutsatser (Skolverket 2016a). 

Alla dessa indikatorer går inte att mäta i ett test, därför ingår också 
elev-och lärarenkäter i PISA-undersökningarna. Sjøberg (2018) kon-
staterar att även om det finns ett negativt samband mellan under-
sökande undervisning och resultat på PISA:s kunskapsprov, så finns 
det ett positivt samband mellan ett undersökande arbetssätt och 
elevers uppskattning av naturorienterande ämnen, deras tro på veten-
skapen och deras intresse för att i framtiden arbeta inom ett yrke 
grundat på naturvetenskaplig kunskap. Val av undervisningsform 
handlar således en hel del om syftet med den aktuella undervisningen 
och om vilka former av kunskaper och kompetenser man bedömer 
vara av mest värde också i ett längre tidsperspektiv. 
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Europakommissionen använder sig av PISA-resultat som indika-
torer för EU:s utbildningspolitiska riktmärken (se till exempel 
Prop. 2019/20:1, utgiftsområde 16, s. 42–44). Det hindrar inte Euro-
pakommissionen (EU 2007a, 2015) från att förorda att medlems-
länderna inför en policy som ska ”stödja skolor, lärare och elever i 
alla åldrar att anta ett undersökande förhållningssätt till den natur-
orienterande undervisningen” (EU 2015, s. 29). En expertgrupp av 
forskare har kommit fram till att ett undersökande arbetssätt i 
naturorienterande ämnen har visat sig vara effektivt såväl under 
skolans tidigare som senare stadier för att öka elevernas intresse och 
kunskapsnivå, samt för att främja lärares motivation att undervisa. 
Expertgruppen hävdar också att undersökande arbetssätt gynnar alla 
grupper av elever, från dem som står längst från kunskapsmålen till 
den grupp som redan har nått målen med råge. Vidare menar grup-
pen att ett undersökande arbetssätt gynnar flickornas intresse och 
vilja att delta i naturorienterande aktiviteter. Framför allt, menar 
expertgruppen, bör ett undersökande arbetssätt i alla klassrum kom-
bineras med lärarledd undervisning för att tillfredsställa undervis-
ningens olika perspektiv och behov (EU 2007a, s. 2). En syntes av 
72 empiriska studier av undervisning i naturvetenskapliga ämnen 
visar att undersökande arbetssätt kan vara mer effektiva än för-
klarande undervisning som inte inbegriper elevernas eget aktiva 
undersökande, givet att eleverna får tillgång till handledning av 
läraren under de undersökande momenten (Lazonder & Harmsen 
2016). Lärarens anpassade handledning till eleverna direkt i under-
sökningsprocessen ökar kvaliteten på hur eleverna genomför själva 
undersökningen, på de resultat som eleverna får fram genom sin 
undersökning samt på de kunskapsresultat på prov som ges efter 
undersökningens genomförande. Den ökade kvaliteten på elevernas 
prestationer i dessa tre hänseenden gällde för samtliga åldrar. Dock 
gick det inte att påvisa att en viss form av handledning skulle vara 
mer effektiv än andra. Huvudsaken var att eleven fick någon form av 
handledning under undersökningsprocessens gång.  

Det är således inte helt enkelt att grunda ett undervisningssätt i 
evidens. Som noterades i denna rapports inledning så pekar forsk-
ningen ofta åt olika håll samtidigt. Det är fullt möjligt att finna be-
lägg för olika undervisningssätt beroende på vilken forskning som 
refereras och vilka kunskaper och kompetenser som prioriteras. 
I stället för att leta efter evidens för en metod kan undervisnings-
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skicklighet förstås som lärarens förmåga att anpassa undervisningens 
form efter elevernas behov och ämnets karaktär. Det är också denna 
treenighet i mötet mellan elev, innehåll och lärare som kommer till 
uttryck i den så kallade ”didaktiska triangeln” (Hudson & Meyer 
2011). Den didaktiska triangeln kan ses som en grundform för all 
undervisning, medan processerna som uppstår i mötet mellan de tre 
aktörerna innehåll, elev och lärare varierar.  

Per Kornhall betecknar de båda undervisningsformerna, lärarledd 
undervisning och elevcentrerad undervisning, som ”ideologiserade” 
(Kornhall s. 39). Huruvida undervisningsformer är ideologiserade 
eller inte beror dock på inom vilken domän som de diskuteras. Olika 
undervisningssätt och kunskapsuppfattningar blir politiserade när 
de flyttas från den pedagogiska domänen till policydomänen. Det 
sker när policyaktörer och politiker använder skolans undervisning 
och kunskapsresultat för att argumentera för sina politiska stånd-
punkter, som då inte bara berör skolan, utan där skolan blir en del i 
ett ideologiskt synsätt som omfattar samhället i stort. Så länge 
undervisningsformen diskuteras inom den pedagogiska domänen, 
rör valet av undervisningsform i stället relationen mellan ett visst 
innehåll, en viss elevgrupp och en lärare. Det innebär att undervis-
ningsformer inom det pedagogiska fältet ses som en tydligt kontex-
tualiserad och komplex process. 

Frågan ”vad är kunskap” är i grunden en kunskapsteoretisk, 
filosofisk fråga, som handlar om hur vi kan hålla något för sant 
(Gustafsson 2000). Så länge denna fråga hålls inom en filosofisk sfär 
är det dock själva frågan och argumenten för eller emot ett för-
santhållande som står i centrum, inte själva slutsatsen. Det är först 
när frågan kommer upp på den politiska dagordningen som den blir 
politiserad och i det skedet är det slutsatsen, till exempel ”det bästa 
undervisningssättet”, som kommer i fokus. För att tillämpa Kingdons 
tre strömmar kan exempelvis följande exempel ges: lösningen i policy-
strömmen är lärarledd undervisning för det stämmer väl överens 
med en diskurs om ”ordning och reda” (egentligen snarast ordning 
och reda i samhället med skolan som ett viktigt symbolområde). 
Vilket är då problemet? Jo, sjunkande kunskapsresultat i PISA-mät-
ningarna. Med både lösning och problem på plats kan frågan tas upp 
på den politiska agendan: vi behöver mer lärarledd undervisning för 
att öka kunskapsresultaten. 
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Kunskapssyn och undervisningsformer utifrån  
en läroplansteoretisk förståelse  

Inom läroplansteorin analyseras läroplaner både utifrån struktur och 
grundläggande kunskapssyn. En vanlig uppdelning är i) den innehålls-
fokuserade läroplanen med detaljerade föreskrifter och innehålls-
beskrivningar och ett centralt ansvar, ii) den process- och utvecklings-
betonade läroplanen med utvecklings- och lärandeprocesser i fokus 
och ett decentraliserat ansvar, iii) den kompetensfokuserade läro-
planen med individualiserade målsättningar där lärandemiljön är det 
centrala och ansvaret är decentraliserat och slutligen iv) den resultat-
fokuserade, standardsbaserade läroplanen med nationella standards 
för kunskapsresultat som ska uppnås samt ett centralt ansvar. Inom 
läroplansteorin relateras kunskapsuppfattningar som de kommer till 
uttryck i offentliga styrdokument till ett samhälles övergripande 
normativa bakgrundsidéer, som genom policyprocesser och poli-
tiska ställningstaganden får genomslag i synen på skolans mål och 
innehåll uttryckt i läroplaner. Om filosofin ställer frågan ”vad kan vi 
hålla för sant”, ställer läroplansteorin frågan ”vilken kunskap är av 
mest värde?”, det vill säga vilken kunskap ska väljas ut för att föras 
över till nästa generation? Exempelvis är en vanlig kategorisering av 
synen på skolans kunskapsuppdrag att dela in läroplanerna utifrån 
sin betoning på ämnesbasering, social effektivitet, elevcentrering 
respektive social rekonstruktionism (Schiro 2013). Medan den ämnes-
baserade kunskapsuppfattningen värderar elevers kunskaper inom 
olika ämnen högst, betonar social effektivitet i stället vikten av att 
elever utvecklar generella kompetenser för att klara sig i ett kom-
mande, oförutsägbart arbetsliv i snabb förändring. Den elevcentre-
rade kunskapssynen utgår från den enskilda individen och individens 
möjlighet att utveckla sin inre potential i mötet med ett kunskaps-
innehåll. Social rekonstruktionism ser skolan i första hand som en 
viktig institution för medborgerlig bildning och för samhällets ut-
veckling och förändring, vilket leder till att den medborgerliga 
fostran blir ett centralt syfte för kunskapsinhämtningen. Varje in-
riktning leder till sin specifika betoning på kunskap, lärande och 
synen på eleven. I nedanstående figur (figur 2) illustreras kort hur olika 
grundackord i synen på kunskap och undervisning får konsekvenser 
för skolans verksamhet.  



Jämlikhet i resurser              

176 

 
 
Synen på kunskap som väsentligen objektivt respektive väsentligt 
subjektivt orienterad, samvarierar med uppfattningen om eleven som 
huvudsakligen okunnig respektive huvudsakligen kompetent. I ett 
tänkt kontinuum från att fokusera på kunskaper eleven saknar, 
respektive på kunskaper som eleven redan besitter (den horisontella 
axeln, Figur 3), placerar sig den ämnesbaserade undervisningen nära 
polen för kunskaper som eleven saknar. Lärandet ses som en inre 
process av vad eleven har möjlighet och förmåga att ta till sig av 
undervisningen. Kunskapen betraktas främst som en tillgång för in-
dividen. Den elevcentrerade undervisningen utgår i stället från eleven 
som en kompetent individ, men delar uppfattningen med ämnes-
baserad undervisning att lärandet i huvudsak är en inre process där 
värdet av ökad kunskap utgör en tillgång för individen. I figur 3 
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nedan visar den vertikala axeln i vilken utsträckning det är kunska-
pernas interna värden respektive kunskapernas externa användning 
som utgör undervisningens huvudsakliga syfte och fokus. En kun-
skapssyn i termer av social effektivitet har undervisningsintresset 
riktat utåt, mot vad eleverna kan använda sin kunskap till i ett 
framtida arbetsliv. Även social rekonstruktionism riktar kunskapens 
värde utåt, mot hur eleven kan bidra till samhällets förändring som 
vuxen samhällsmedborgare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Schiro 2013, s. 228. 
 
 

 
Genom att använda ett bredare spektrum för att analysera läroplaner 
och uppfattningar om vad som ska betraktas som viktig kunskap för 
skolan att lära ut kan dikotomier i termer av ”två olika synsätt” und-
vikas. Det finns en mängd olika synsätt och ett sätt att hantera denna 
mängd är att forma olika idealtyper eller kategorier, såsom i de båda 
figurerna ovan. Idealtyper blir med nödvändighet förenklade och 
stereotypa, men de har den fördelen att de kan bidra till att förtydliga 
vissa bärande principer som ligger inbäddade i olika föreställningar 
om god undervisning. Denna typ av kategorisering och idealtyper 
kan bidra till att skapa viss distans till aktuella frågeställningar om 
värdet av olika kunskapsformer, för att på så sätt underlätta ren-
odling och analys. 
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Internationella kunskapsmätningar som drivkraft för reformer 

Även Maria Jarl tar PISA-undersökningarna som utgångspunkt för 
sin slutsats om skolans resultat: ”[d]en här rapporten tar sin utgångs-
punkt i att kunskapsnivåerna i den svenska skolan har försämrats, 
och att likvärdigheten har minskat” (Jarl s. 9). Jarl pekar på att resul-
taten i PISA 2015 ligger i nivå med resultaten 2009. Det året pre-
sterade Sverige, tillsammans med Norge, Danmark och Island, på 
medelnivå i OECD:s mätning av läsförståelse. Vad gäller matematik 
presterar Sverige och Norge i nivå med genomsnittet för OECD-
länder år 2009. För det naturvetenskapliga kunskapsprovet samma 
år gäller att Sverige, tillsammans med Norge, Danmark och Island, 
presterar under medelnivå jämfört med övriga OECD-länder (Skol-
verket 2010). Skolans likvärdighet bedöms utifrån indikatorerna socio-
ekonomisk bakgrund, socioekonomisk sammansättning samt variation 
i kunskapsresultat mellan elever. 2015 års PISA-mätning av skolors 
likvärdighet mäts i relation till de naturvetenskapliga ämnena. Resul-
tatet pekar på en minskad likvärdighet mellan åren 2006 och 2015 för 
Sveriges del. I 2012 års PISA-undersökning, då likvärdigheten be-
dömdes i relation till ämnet matematik, uppmättes inga signifikanta 
skillnader i någon av de sju likvärdighetindikatorerna. I PISA 2009 
påvisades däremot tydliga försämringar i likvärdighet mellan åren 
2000 och 2009. I den mätningen stod läsförståelsen i centrum (Skol-
verket 2016a). Med anledning av ovanstående korta preciseringar 
bör såväl skolans kunskapsläge som skolans likvärdighet ses som en 
öppen fråga som görs till föremål för diskussion utifrån olika per-
spektiv, snarare än en fråga som behandlas som ”bevisad” med hjälp 
av OECD:s PISA-mätningar, eftersom denna typ av evidens bland 
annat är beroende av vilket ämne som står i centrum för respektive 
mätning. Vidare skulle Sveriges PISA-resultat kunna ställas i tyd-
ligare relation till övriga nordiska länders, givet en relativt gemensam 
social och kulturell grundsyn vad gäller skola och nationella läro-
planer. 

Maria Jarl konstaterar vidare att det inte går att ”bortse ifrån att 
försämringarna sammanfaller med genomförandet av decentrali-
seringsreformerna” samtidigt som det är ”svårt att lägga fast några 
exakta orsakssamband” (Jarl s. 9). Det kan vara svårt, precis som Jarl 
påpekar, att tala om orsak och verkan vad gäller samhällsprocesser. 
Det är möjligt att kombinationen av det kommunala och privata 
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huvudmannaskap för skolan som decentraliseringsreformen 1991 
öppnade för, har lett till försämrade kunskapsresultat över tid. Det 
är också möjligt att dessa förändringar beror på, alternativt har sam-
varierat med, samhällsekonomiska och demografiska förändringar. 
Vad som inte går att bortse ifrån, däremot, är att decentraliserings-
reformen 1991 innebar att svensk skola kom att få en ny konstruk-
tion jämfört med tidigare.  

I den så kallade ansvarspropositionen föreslog utbildnings-
ministern att ”utbildning vid fristående skola i vissa fall kan ersätta 
utbildning inom någon av dessa skolformer” (Prop. 1990/91:18). Ett 
halvår senare kom en uppföljande proposition som betecknades som 
ett slutsteg ”som syftar till att genomföra mål- och resultatstyr-
ningen på skolans område” (Prop. 1990/91:115, s. 3). I propositio-
nen föreslogs att Skolverket ska besluta om tillstånd att bedriva 
fristående skolor och att regeringen beslutar om eventuellt stats-
bidrag till godkända friskolor. Utbildningsutskottet går dock emot 
regeringens förslag. Utskottet menar att en fristående skola som får 
tillstånd av Skolverket att bedriva skolverksamhet samtidigt ska 
tillförsäkras ekonomiska förutsättningar att driva skolan. Riksdagen 
beslutade i enlighet med utskottets förslag. Därmed grundläggs prin-
cipen att fristående skolor som godkänns av Skolverket också är 
berättigade till statsbidrag för sin verksamhet. Decentraliserings-
reformen från 1991 innebar således i) införande av mål- och resultat-
styrning för skolan, ii) ett kommunalt huvudmannaskap för kom-
munalt drivna skolor samt iii) ett privat huvudmannaskap för fri-
stående skolor. Om man håller fast vid att decentraliseringsreformen 
orsakat en nedgång i elevernas kunskapsresultat är det således tre 
genomgripande förändringar som måste prövas och eventuellt 
förändras: mål- och resultatstyrning, kommunalt huvudmannaskap 
och privat huvudmannaskap. Sundström (2003) påpekar att från 
1960-talet och framåt har staten aldrig på allvar ställt sig frågan ifall 
all verksamhet bäst låter sig styras av en och samma resultatstyr-
ningsmodell. I stället har frågan hela tiden gällt hur verksamheten i 
fråga ska kunna anpassa sig till resultatstyrningens logik och struk-
tur, med läroplanerna från 1994 och 2011 som illustrativa exempel. 
Nu kanske tiden kan vara mogen för en seriös prövning av mål-och 
resultatstyrningens inverkan på skolans verksamhet och resultat. 
Helt klart är i alla fall att ett eventuellt borttagande av kommunalt 
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huvudmannaskap endast adresserar en tredjedel av decentraliserings-
reformen från 1991.   
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5 Klassrumsnivån 

Maria Jarl tar, liksom Per Kornhall, upp debatten om elev- respektive 
lärarcentrerade undervisningsmetoder. Hon hänvisar till att det 
finns en allmän uppfattning om att undervisningsformerna föränd-
rades i anslutning till införandet av läroplanen Lpo 94, vilket kan för-
modas ha bidragit till försämrade kunskapsresultat. Elevens ansvar 
för sitt eget lärande kom i mycket att förknippas med Lpo 94. Som 
Giota (2013) framhåller i sin kunskapsöversikt är individualisering 
ett mångtydigt begrepp. Individualisering av undervisningen har en 
tydlig förankring i läroplanerna, men innebörden av begreppet 
individualisering har skiftat över tid. I 1960-talets läroplaner står 
olika elevers olika behov i en gemensam skolorganisation i centrum, 
vilket leder till en individualiseringssträvan i form av omväxlande 
arbetssätt för att tillfredsställa alla elevers behov. I Lgr 80 lyfts det 
undersökande arbetssättet fram för att ta tillvara elevers olika in-
tresseinriktningar. I Lpo 94 framträder i stället idividualiserings-
strävandena i form av att eleverna själva ska ta ansvar för sitt lärande. 
Med hänvisning till aktuell forskning problematiserar Jarl undervis-
ningsmönster i svensk skola från 1990-talet och framåt, där resul-
taten pekar mot att eget arbete har fått ta allt större plats under de 
senaste två decennierna. Jarl drar slutsatsen att en begränsad under-
visningsrepertoar kan härledas till ”betydande luckor i läraryrkets 
kunskapsbas” (Jarl s. 21), vilket leder vidare till en diskussion om 
lärarutbildningens roll för skolans inre arbete.  

Utifrån undervisning i matematik (Skolverket 2016a) konstaterar 
Per Kornhall att svenska lärare använder lärarledd undervisning i 
lägre grad än andra länder. Kornhall kopplar den relativt höga graden 
av individuellt arbete till individualisering, som varit ett genom-
gripande mål för svensk skola från efterkrigstiden och framåt. För 
att kunna individualisera undervisningen till olika elevers förkun-
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skaper använder lärare individuella arbetsuppgifter. En konsekvens 
av ökad individuell undervisning, som Kornhall tar upp, är att socio-
ekonomiska faktorer riskerar att få större genomslag, om läraren inte 
hjälper eleverna att utveckla förståelse för viktiga begrepp och att i 
gemensamma diskussioner utveckla ett ämnesspråk. Med huvud-
saklig utgångspunkt i matematikundervisningen menar Kornhall att 
lärarens aktiva undervisning är viktig för att inte undervisningen ska 
leda till ”pedagogisk segregation”, där grupper som har stort behov 
av lärarstöd i realiteten får mindre sådant stöd på vissa skolor, 
jämfört med andra grupper som undervisas på skolor med hög andel 
lärarledd undervisning. 

I en norsk klassrumsstudie undersöker Dalland och Klette (2016) 
individualiserad undervisning i matematik i Norge. Syftet med indi-
vidualiseringen är att eleverna ska utveckla ansvar och självständig-
het i relation till sitt skolarbete. Med hjälp av arbetsplaner, som 
sträcker sig över två till tre veckor, förväntas eleverna på egen hand 
ta sig an ett antal arbetsuppgifter för att på så sätt aktivt styra sitt 
eget lärande. Det individuellt reglerade lärandet inbegriper sam-
arbete med klasskamrater, att kunna diagnostisera sitt eget behov av 
lärande, att sätta sina egna mål, att ta hjälp vid behov, att söka in-
formation och att välja adekvata lärstrategier. Studien visar dock på 
betydande problem med en sådan form av undervisning, om den inte 
samtidigt kombineras med individuell lärarledd undervisning, inne-
hållslig feedback på elevernas resultat och tydligt stöd och intresse 
från lärarens sida vad gäller elevens lärande inom ramen för arbets-
planen. I annat fall riskerar den individuellt upplagda undervisningen, 
baserat på arbetsplaner, att leda till att eleverna tappar motivationen 
för lärande. Undersökningen visade att lärare ofta tar elevers för-
måga till självständigt arbete för givet, i stället för att inse att under-
visningsformen ställer krav på att eleverna redan har en god upp-
fattning om hur de lär sig nya moment, att de kan arbeta uthålligt 
med en uppgift och att de har gott självförtroende vad gäller den 
egna förmågan till lärande. Individuellt arbete som elever förväntas 
planera och ta ansvar för under en längre tidsperiod är således en 
utmanande undervisningsstrategi för många elever, vilket Kornhall 
också pekar på i sin rapport.  

Både Maria Jarl och Per Kornhall refererar till Skolverkets (2016b) 
kunskapsöversikt om vad som påverkar resultaten i svensk grund-
skola. Även om sambanden mellan undervisningsformer och kun-
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skapsresultat är mångfacetterade och komplexa, kan man ändå våga 
dra slutsatsen att en individualiserad undervisning som innebär att 
eleven blir lämnad åt sig själv och sin egen förmåga inte främjar 
elevernas kunskapsutveckling. En sådan form av eget arbete bygger 
på antagandet att eleven själv bär ansvaret för sitt lärande. I stället 
förutsätter en individualiserad undervisning en aktiv lärarroll som 
ger möjlighet för läraren att bedöma och bemöta varje enskild 
individs behov i sin undervisning (2016b). Det förutsätter, som 
Skolverket påpekar, en insikt att det är skolan som bär ansvaret för 
att alla elever ges möjlighet att utveckla sina kunskaper inom skolans 
alla ämnen. 

Vill man försöka att finna orsaker till att vissa undervisningssätt 
får genomslag på klassrumsnivå, bör man också ta hänsyn till vad 
som händer på samhällsnivå. Visserligen påverkas synen på under-
visningen av läroplanernas innehåll, men för att vissa förhållningssätt 
ska få genomslag krävs också uppmärksamhet från den allmänna 
skoldebatten och från skolmyndigheternas sida. Med ett sådant per-
spektiv kan ett ökat fokus på den enskilde individens lärande snarast 
härledas till den internationella utbildningspolitiska arenan. Läro-
planen Lpo 94 kan mera ses som ett uttryck för den tidens policy-
strömmar. 1996 antog såväl OECD som EU devisen ”livslångt 
lärande för alla” som ett övergripande ramverk för utbildnings-
politiska reformer. I Sverige startade ”Kunskapslyftet” 1997. Kun-
skapslyftet blev en genomgripande satsning på vuxenutbildning, 
med krav på att utbildningen skulle anpassas efter de studerandes 
individuella behov och förutsättningar. Några år senare lanserade 
EU sina åtta nyckelkompetenser där kompetensen ”lära att lära” ut-
gjorde en grundkomponent (EU 2007b). Kompetensen ”lära att lära” 
handlade just om förmågan att ta ansvar för sitt eget lärande genom 
livet, att kunna identifiera sina lärandebehov, att sätta mål, att orga-
nisera det egna lärandet etc. 

I samma anda som livslångt lärande och kompetensen ”lära att 
lära” fick den så kallade formativa bedömningen stort genomslag 
från mitten av 1990-talet och framåt. Den formativa bedömningen 
är en mera klassrumsnära version av samma tanke, att det är eleven 
som i samarbete med läraren utvecklar sitt lärande. Den formativa 
bedömningen har bidragit till en utveckling av individuellt arbete 
som undervisningsform. Enligt Black och Wiliam (1998) visar flera 
forskningsöversikter att användningen av formativ bedömning är en 
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av de mest effektiva undervisningsmetoderna för att öka elevers 
lärande. Den formativa bedömningen påverkar samtidigt vilken under-
visningsform som blir möjlig, eftersom formativ bedömning förut-
sätter att eleverna själva reglerar sin lärandeprocess: att sätta mål, att 
välja metod och att organisera sitt arbete så att målet nås. Under 
processens gång ger läraren kontinuerlig feedback och diskuterar 
tillsammans med eleven hur nästa steg i lärandet ska se ut.  

När den formativa bedömningen fungerar väl, hjälper metoden 
eleven att förstå vilka kunskaper han eller hon behöver nå fram till 
och vad han/hon behöver arbeta med för att nå målet. På så sätt 
driver idealet av formativ bedömning fram ett individualiserat arbets-
sätt (Panadero et al. 2018). Med J. Hatties uppmärksammade forsk-
ningsöversikt Visible learning (2009) lyftes den formativa bedöm-
ningen återigen fram som ett framgångsrikt verktyg för att öka 
elevers lärande. För att nå bättre resultat i skolan, säger Hattie, måste 
läraren först skaffa sig god kunskap om den enskilda elevens tänk-
ande och kunnande för att därefter kunna erbjuda varje elev ett 
undervisningsinnehåll och en feedback som leder eleven vidare i sitt 
lärande. I Sverige har också Skolverket medverkat till att lyfta fram 
den formativa bedömningen, vilket har bidragit till att tanken om det 
självreglerade lärandet har fått stort genomslag. Målet är att eleven 
ska kunna bedöma och styra det egna lärandet, men också att 
eleverna ska stödja varandras lärande.  

Giota et al. (2019) fann i sin undersökning att de elever som, 
oavsett socioekonomisk bakgrund, upplevde att de ofta arbetade med 
projekt, att de kunde påverka sin egen undervisningsplanering och 
att de fick möjlighet att visa sina kunskaper genom prov, presterade 
väsentligt bättre än elever som rapporterade andra dominerande 
undervisningsmetoder. Det resultatet gällde vid alla de tre mättill-
fällena 2003, 2008 och 2014. Den grupp elever som rapporterade 
mindre andel individuellt arbete och färre prov uppvisade på mot-
svarande sätt lägre resultat vid samtliga mättillfällen. För att åter-
knyta till Hattie (2009), pekar resultaten på att eleverna blir mer 
motiverade att lära när de ges möjlighet att själv påverka sin lär-
process. Förutsättningen är dock att lärprocessen sker under kon-
tinuerlig ledning av läraren. Det går således att finna forsknings- och 
undersökningsresultat som pekar både mot att den lärarledda och 
den individualiserade undervisningen kan vara framgångsrik, bero-
ende på hur de genomförs och vad som passar olika elevgrupper. 
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Slutsatsen bör bli att undervisningsformer lämpligen kan lämnas 
kvar i policyströmmen utan att tas upp på den politiska agendan. 
Hur undervisningen ska gå till har under större delen av 1900-talet 
lämnats åt läraren att avgöra och undervisningens hur-fråga bör för-
bli en fråga för professionen och den pedagogisk-didaktiska forsk-
ningen.   
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6 Skolan i ett jämlikhetsperspektiv 
– rapporternas förslag 

Jarl lägger i sina förslag fokus på statens roll för ansvaret för skolan 
samt på förändringar i lärarutbildningen. I Kornhalls rapport är det 
i stället undervisningspraktiken som utgör det centrala temat, även 
om givetvis även andra frågor också behandlas.  

Staten, kommunen eller institutet – eller alla tre? 

Maria Jarl lägger inga precisa förslag om förändringar av skolans 
styrning, men är tydlig med att en sådan förändring behövs och att 
den bör gå i riktning mot ett ökat statligt ansvarstagande. Hon 
konstaterar att diskussionen om ett ökat statligt ansvar i huvudsak 
följer två linjer: dels ett ökat statligt ansvar för skolans finansiering, 
dels ett ökat statligt stöd genom statlig närvaro på regional nivå. Jarl 
ansluter sig främst till den första linjen, att öka det statliga ansvaret 
för skolans finansiering. Däremot ställer sig Jarl tveksam till att 
bygga upp en regional skolmyndighetsstruktur för att förstärka ett 
kommunalt huvudmannaskap. Vidare diskuterar Jarl den pågående 
utvecklingen med ett ökat antal riktade statsbidrag, som hon menar 
”kan leda till att ansvarsförhållandet mellan staten och kommunerna 
blir än mer otydligt”. Hon konstaterar vidare att ”[s]tora institu-
tionella förändringar sker ofta plötsligt och bryter mot tidigare 
praxis” (Jarl, s. 37). Jag tolkar det som att Jarl, om än underförstått, 
ställer sig positiv till att staten tar det fulla ansvaret för skolan och 
dess organisering. 

Per Kornhall föreslår en ökad statlig finansiering genom ett riktat 
sektorbidrag till kommunerna. Ett sådant sektorbidrag förväntas 
kunna bidra till ökad likvärdighet mellan skolor. Ett förslag på pro-
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fessionsinstitut får i Kornhalls rapport ett ansvarsområde som inne-
fattar lärarutbildningarnas innehåll, professionsprogrammets inne-
håll, statliga utvecklingsinsatser, standarder för undervisning samt 
strukturer för läroplaner och bedömning av elevers kunskaper. 
Professionsinstitutet ska också kunna påverka lärares lönestruktur. 
Professionsinstitutet föreslås ledas av en styrelse sammansatt av 
lärarrepresentanter, lärarutbildningarna och staten.  

Skolans undervisningspraktik 

Per Kornhall argumenterar för att det finns evidens för att under-
visningens utformning påverkar skolsystemets likvärdighet och att 
likvärdigheten gynnas av lärarledd undervisning. OECD:s PISA-
rapporter och OECD:s utvärdering av den svenska skolan 2015 utgör 
viktiga referenser. Vad gäller undervisningsformer hämtar Kornhall 
flertalet av sina exempel från undervisning i ämnet matematik. 
Kornhall beskriver lärarledd och elevcentrerad undervisning som 
dikotomier, snarare än som ömsesidigt kompletterande, och menar 
att den senare dominerar på grund av ideologiskt färgade teorier. 
Vidare föreslår Kornhall att ett alltför ensidigt individuellt arbete har 
lett till minskad likvärdighet, eftersom elevgrupper från miljöer med 
lägre studievana kan ha svårare att lära sig med hjälp av ett själv-
ständigt, individuellt arbetssätt. För att komma till rätta med ideo-
logiskt färgade teorier om kunskap och undervisning förordar 
Kornhall att ett professionsinstitut bland annat ges uppdraget att ta 
fram ”standarder för vad bra undervisning är” (Kornhall s. 5) samt 
får en styrande funktion i snart sagt alla frågor som gäller skolans 
mål och innehåll (se ovan). Kornhall menar att kunskaper ska ”bygga 
på en vedertagen kunskapsteori” som i sin tur bygger på en förståelse 
av ”kognitiva processer och psykologi” (Kornhall s. 5).  

Maria Jarl behandlar frågan om skolans undervisning mer in-
direkt, genom att fokusera på lärarutbildningen. Utgångspunkten är 
att lärarkåren inte har den kompetens som förväntas. Även Jarl 
beskriver undervisningen som dominerad av elevers individuella 
arbete, vilket hon menar sannolikt leder till en försämrad kunskaps-
utveckling, med referens till PISA-undersökningarna. Jarl tillskriver 
skolans organisation stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. 
Hon menar att skolornas olika förmåga att organisera sitt inre arbete 
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på ett sätt som leder till hög måluppfyllelse, utgör ett hot mot lik-
värdigheten mellan skolor. Vidare menar Jarl att lärarna brister i sin 
förmåga att göra medvetna val av undervisningsmetoder på grund av 
att lärarutbildningen under lång tid har misslyckats med att 
förbereda de blivande lärarna för undervisningen i skolan. Jarl före-
slår därför att staten måste öka sin satsning inom de forsknings-
områden som utgör läraryrkets vetenskapliga bas. Jarl föreslår också 
ett nationellt professionsprogram under statlig styrning för att 
stärka lärarkårens kompetensutveckling. För att öka likvärdigheten 
föreslår Jarl vidare att staten måste vidta åtgärder för att lärarkompe-
tensen ska fördelas mer likvärdigt mellan skolor med olika förutsätt-
ningar. Om staten blir huvudman för lärarna kan ta staten ”vidta 
åtgärder för att allokera lärarresurserna på ett mer likvärdigt sätt” 
(Jarl s. 30). Sådana åtgärder, menar Jarl, skulle kunna vara ökade löner 
för lärare som arbetar i socialt utsatta områden eller (tvingande?) 
system för lärare att systematiskt rotera mellan olika skolor. 

I båda rapporterna framkommer en tro på stark styrning från 
centrum till periferi. Medan Jarl främst förordar statliga satsningar 
på forskning, lärarutbildning och eventuellt huvudmannaskap för 
skolan, förordar Kornhall en stark styrning i termer av ett profes-
sionsinstitut i kombination med statligt övertagande av skolans finan-
siering med hjälp av sektorbidrag.   
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7 Jämlikhet i resurser  
– denna rapports förslag 

I dag syns åter igen en rörelse mellan de två polerna centrum och 
periferi, där centrum står för starkt statligt inflytande och periferin 
betecknar ett decentraliserat, kommunalt huvudmannaskap. 1985, när 
den statliga styrningen var stark, tillsattes den så kallade maktutred-
ningen (SOU 1990:44). Detta var för övrigt i en tid när en utredning 
kunde få fem år på sig att genomföra en utredning. Maktutredningen 
undersökte bland annat hur medborgarrollen upplevdes i relation till 
sex olika situationer: boende, konsumentroll, sjukvård, barntillsyn, 
skola och arbetsliv. Enligt utredningen var skolan det område där 
vuxna medborgare ansåg sig ha minst möjlighet att påverka sin och 
sina barns situation. Trots olika decentraliseringsåtgärder som 
vidtagits ”… anser brukarna att skolans värld ligger bortom deras 
inflytande” (SOU 1990:44, s. 239). I kompletteringspropositionen 
1988/89 skrev finansminister Kjell-Olof Feldt att nu när det finns en 
geografiskt väl utbyggd skolverksamhet, är det inte längre nödvändigt 
med en stark statlig styrning och reglering av skolan för att garantera 
likvärdighet. ”För att åstadkomma en ytterligare utveckling av ung-
domsskolan är den hittillsvarande styrmetoden nu tömd på sin kraft” 
(Prop. 1988/89:150, Bilaga 1, s. 33). En nyhet för kommunerna 1991 
blev till exempel att rektorerna nu förväntades genomföra anställ-
ningsintervjuer och själva anställa sina lärare. Tidigare hade lärartill-
sättningen skett genom ett statligt reglerat beräkningssystem utan-
för den enskilde rektorns inflytande.  

I inledningen till 2020-talet ser debatten helt annorlunda ut. Ett 
system av valfrihet mellan skolor finns sedan länge. Varken kommun 
eller stat är längre ensamma huvudmän, det finns i dag också en stor 
mängd privata huvudmän som anordnar skolverksamhet. Det står 
vårdnadshavare fritt att välja skola för sina barn, på geografiska plat-
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ser där sådana valmöjligheter finns tillgängliga. I dagens policydebatt 
är det kommunerna, i stället för staten, som uppfattas som problemet. 
Skolkommissionen (SOU 2017:35, s. 87) menar att skolan känne-
tecknas av ”allvarliga systemsvagheter”. Dessa systemsvagheter har 
lett till försämrad kvalitet i undervisningen och försämrade kun-
skapsresultat. Det är således inte längre medborgarens inflytande, 
utan skolans prestation i form av kunskapsresultat, som står i centrum 
för debatten om förändrat ansvar för skolan. Enligt Skolkommis-
sionen består dagens systemsvaghet bland annat av brist på kapacitet 
och ansvarstagande hos många skolhuvudmän, för svag kompensa-
torisk resursfördelning och skolsegregation som leder till kvalitets-
skillnader mellan skolor. Argumenten hämtas i hög grad från den 
internationella utbildningspolitiska arenan, eftersom OECD:s (2015) 
utvärdering av det svenska skolsystemet ska ligga till grund för 
kommissionens förslag, enligt direktiven till Skolkommissionen. 

Det viktiga är således att finna en lämplig balanspunkt mellan 
centrum och periferi, där såväl statens som kommunernas fördelar 
kan komma till sin rätt. I den idégrund som förespråkar ökad central 
styrning framstår enhetlighet i skolans inre verksamhet och starkare 
finansiering som bärande argument. Reformens drivkraft är skolans 
fallande kunskapsresultat. Finland, som är det nordiska land som 
under hela 2000-talet har presterat bäst i PISA-undersökningarna, 
representerar däremot ett skolsystem med långtgående decentra-
lisering av läroplansarbete och av undervisningens genomförande 
(Sullanmaa et al. 2019). Det är således inte givet var balanspunkten 
mellan stat och kommun bör ligga.  

Jämlikhet i tillgång till resurser 

Jämlikhetskommissionen uppdrag är att lägga fram förslag som kan 
bidra till ökad ekonomisk jämlikhet (Kommittédirektiv 2018:74). I 
den syn på jämlikhet som utgör grunden för nedanstående förslag 
kombineras ekonomisk jämlikhet (omfördelning) med möjligheter 
till deltagande på jämlika villkor (representation) och jämlikhet i kul-
turell status (erkännande) i enlighet med Nancy Frasers tredimen-
sionella teori om jämlikhet. Fraser (2008) betonar att jämlikhet i 
2000-talets inledning inte endast kan begränsas till ekonomisk 
omfördelning. Att övervinna orättvisa innebär också att avskaffa 
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andra former av institutionaliserade hinder som försvårar för vissa 
individer och grupper att delta på jämlika villkor med andra. För att 
människor ska kunna uppträda som jämlika partner i ett samhälle 
måste samhället underlätta för lika möjligheter till deltagande i sam-
hällets institutioner och till erkännande av olika gruppers erfarenheter 
och rätt att komma till tals (kön, klass, etnicitet etc.).  

För skolans del handlar ett tredimensionellt resursbegrepp om 
elevers rätt att ges tillgång till en skola med jämlika ekonomiska 
resurser, om deltagande i en undervisning med jämlik kvalitet och 
om tillträde till skolor med jämlik representation (i termer av kön 
och olika sociala grupper). 

En förstärkt statlig styrning 

Huvudfrågan i dag är hur en ökad likvärdighet i elevers utbildning 
bäst ska stödjas genom en organisatoriskt effektiv ansvarsfördelning 
mellan stat och kommun. Om segregationen mellan skolor ska kunna 
motverkas måste dock frågan om fristående skolor inkluderas i 
diskussionen. I detta sammanhang är det inte vinstmöjligheterna 
som utgör ett primärt problem utan den uppdelning av resursstarka 
och resurssvaga elever på olika skolor i ett skolsystem som fristående 
skolor utgör en viktig del av. För det första kan en förstärkt statlig 
styrning ta form genom att återinföra en typ av sektorbidrag som 
initialt ingick i decentraliseringsreformen 1991 (Prop. 1990/91:18), 
med krav på kompensatorisk finansiering till skolor i socioekono-
miskt svagare områden. I ett sådant system av kompensatorisk finan-
siering, där utsatta skolor erhåller högre ersättning per elev jämfört 
med skolor med starkare socioekonomiska bakgrundsfaktorer, måste 
också fristående skolor ingå. Enligt OECD (2015, s. 97) är den 
socioekonomiska skillnaden mellan offentliga och enskilda skolor 
dubbelt så stor i skolsystem som använder sig av en generell skol-
peng som i skolsystem som använder en differentierad skolpeng. 
Med tydlig styrning från statens sida hur ett sektorbidrag ska för-
delas på kommunal nivå, inklusive fördelningen till fristående skolor, 
bör en kompensatorisk finansiering med nationellt genomslag kunna 
gå att genomföra. OECD (2015) pekar också på möjligheten att 
inrätta lokala antagningssystem som väger samman vårdnadshavares 
val av skola med krav på nationell likvärdig utbildning och målupp-
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fyllelse. Ett lokalt antagningssystem syftar till att utjämna socioeko-
nomiska skillnader genom att främja en socioekonomisk spridning 
mellan skolor. Antagning till en skola bör således inte bara grundas 
på kötid och/eller betyg. OECD (2015) ger en rad exempel från 
olika länder som tillämpar dels olika former av reglering för kom-
pensatorisk finansiering (Nederländerna och Chile), dels styrande 
antagningssystem för att motverka segregering mellan skolor på 
grundskolenivå (Boston/USA, Flandern/Belgien, Chile). Kommu-
nala och fristående skolor har olika villkor eftersom ansvaret för att 
elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd och för skolpliktens 
genomförande endast åvilar kommunerna och inte friskolorna 
(SOU 2017:35, s. 121). Däremot är det viktigt att utforma förut-
sättningarna för att bedriva offentliga och fristående skolor så lika 
som möjligt, genom till exempel krav på socioekonomiska para-
metrar för antagning till skolor samt kompensatorisk finansiering.  

För det andra kan regionala, statliga organ ges ett ansvar för 
lärares och skolledares kompetensutveckling i ett statligt utformat 
professionsprogram samt för skolutvecklingsinsatser inom regionen 
av typen ”samverkan för bästa skola”. En nära regional samverkan 
mellan stat, kommuner och fristående skolor vad gäller kompetens-
utveckling och skolutvecklingsåtgärder kan leda till goda synergi-
effekter, där aktörer med mindre resurser kan dra nytta av att ingå i 
ett större regionalt sammanhang. En sådan regional samverkan stimu-
lerar också till reflektion och diskussion om den egna skolans/kom-
munens/fristående skolans starka respektive svaga sidor i jämförel-
ser mellan hur undervisning, bedömning och måluppfyllelse disku-
teras på andra enheter i regionen samt på nationell nivå. 

Undervisning, bedömning och måluppfyllelse 

Den statliga innehållsstyrningen av skolans verksamhet sker via natio-
nellt styrande läroplaner och en statligt finansierad lärarutbildning 
med nationella examensmål. På så sätt styr staten såväl skolan som 
lärarutbildningen på likartat sätt. Själva genomförandet tar kommu-
ner och fristående skolhuvudmän, respektive lärosäten, ansvar för.  
I båda fallen följer staten upp kvaliteten i verksamheten med hjälp av 
Skolinspektionen respektive Universitetskanslersämbetet. Denna 
form av ansvarsfördelning mellan stat å ena sidan och skolhuvudmän 
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respektive lärosäten å andra sidan, bör bibehållas. Den representerar 
en beställar- och utförarorganisation med statlig uppföljning och 
kontroll som balanserar ansvarsfördelningen mellan olika aktörer på 
ett rimligt sätt. 

Riksdagen fattar beslut om skollag och läroplaner, medan reger-
ingen fattar beslut om förordningar om kurs- och ämnesplaner samt 
revideringar av läroplaner på förordningsnivå som inte inbegriper 
krav på lagändringar. Skolan är en angelägenhet för hela samhället 
och inte endast för vårdnadshavare, lärare och elever. Skolan har en 
central roll för att utbilda kommande generation till att ta aktiv del i 
ett demokratiskt samhälle, att finna sin roll på arbetsmarknaden och 
att utvecklas som individer med goda möjligheter att utforma sina 
egna liv och livsval. Därför är det rimligt att det offentliga, genom 
politiska organ, har ett avgörande ansvar för skolans övergripande 
struktur och innehåll. Det är läroplanen som fyller den grund-
läggande funktionen att uttrycka skolans uppdrag. Det är alltså i 
läroplanen, med dess kursplaner, som avvägningen av innehåll, ett 
ramverk för betyg och bedömning och en bred grundläggande 
kunskapssyn ska komma till uttryck. En enkätundersökning, där 
1900 lärare som undervisade i åk 6 och åk 9 deltog, visade att 88 pro-
cent av lärarna ansåg att läroplanen var viktig för uppfattningen om 
lärares uppdrag, 93 procent ansåg att läroplanen var viktig för 
lärarens bedömning av vilket innehåll som ska ingå i undervisningen 
och 89 procent ansåg att läroplanen var viktig för lärarens uppfatt-
ning om vilka kunskaper eleverna ska ha tillägnat sig i en viss årskurs 
(Wahlström & Sundberg 2015). Den innehållsliga styrningen bör 
även fortsättningsvis åvila staten genom dess ansvar för läro- och 
kursplaner. Med ett sådant ansvar följer också skyldigheter att vidta 
åtgärder när utvecklingen pekar åt fel håll, som när till exempel 
kunskapsresultaten går neråt. Här är det befogat med tydliga 
ramverk för ämnets syfte, innehåll och bedömning. Likaså behövs 
ett tydligt ramverk för att upprätthålla likvärdig studiero i landets 
skolor. Däremot bör ansvaret för undervisningens genomförande 
åvila professionen, utifrån lärarens bedömning av den aktuella under-
visningssituationen. 

När det gäller val av undervisningsformer är det viktigt att 
upprätthålla en öppen diskussion där olika perspektiv tillåts komma 
till tals. Olika undervisningslogiker vilar på sinsemellan olika anta-
ganden om kunskapens och lärandets natur. Med utgångspunkt i en 
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öppen diskussion om olika undervisningsformer, i kombination med 
kunskap om den konkreta klassrumssituationen, kan den enskilda 
läraren själv göra sina överväganden. Såväl lärarutbildningen som ett 
nytt statligt professionsprogram kan ges i uppdrag att upprätthålla 
sådana breda diskussioner om undervisningens grundläggande didak-
tiska frågor, både generellt och i relation till olika ämnen och ämnes-
traditioner. I de båda klassrumsforskningsprojekt som jag har 
ansvarat för (Vetenskapsrådet 2014–2017 och 2018–2020), har vi 
inte uppfattat den dominans av enskilt arbete som Kornhall och Jarl 
tar upp i sina rapporter. Det behövs också fler nyanser för att kunna 
urskilja vilka former av enskilt arbete diskussionen rör sig kring. 
Handlar det om individuellt utförda uppgifter i ett läromedel? Eller 
om att skapa egna texter om fakta eller fiktion? Eller handlar det 
individuella arbetet huvudsakligen om att undersöka för att lära? Det 
finns ganska stora skillnader i grundläggande antaganden om läran-
dets villkor mellan de exempel som här räknas upp, men de kan alla 
ha sin plats i olika specifika undervisningssituationer.  

Ett förvisso ganska onyanserat mått är att undersöka i vilken mån 
det är läraren eller eleven som är huvudsaklig aktör i klassrummet.  
I en sådan sammanställning av 70 lektioner i samhällsorienterande 
ämnen i sex olika klasser i åk 6 framgick det att undervisnings-
mönstret skiljer sig åt mellan olika faser i undervisningen av ett 
arbetsområde eller tema som sträcker sig över ett antal veckor (till 
exempel teman som ”världsreligioner”, ”lag och rätt”, ”1700-talets 
Sverige”). I inledningen av ett nytt arbetsområde ledde läraren kom-
munikationen och aktiviteten under 63 procent av tiden, medan 
elevernas agerande stod i centrum under 37 procent av den samman-
lagda lektionstiden. I mitten av ett aktuellt undervisningsområde 
dominerar i stället elever som aktörer under 64 procent av tiden, 
genom att arbeta med olika former av uppgifter. Samma fördelning 
kvarstår under den avslutande delen av temat, där prov och upp-
följningar ingår i den tid där elever kategoriseras som huvudaktörer 
(Wahlström 2018). Det är givetvis stora variationer mellan de olika 
klasserna som ingår i studien, men att ställa undervisningsformer i 
relation till konkreta undervisningsfaser och undervisningsinnehåll 
kan bidra till en fördjupad diskussion om ändamålsenligheten med 
olika former av undervisning.  

Avslutningsvis vill jag framhålla behovet av en genomgripande 
analys av mål- och resultatstyrningens effekter som styrningsform 
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för skolan. Inte minst behövs det en genomlysning av den resurs-
mässiga omfattningen av det kontroll- och styrningssystem som ett 
mål- och resultatstyrt system ansetts kräva för att upprätthålla 
nationella kvalitetsnormer, men det behövs också ökad kunskap om 
mål-och resultatstyrningens konsekvenser för samhällets uppfattning 
om vad som är skolans unika uppdrag i ett demokratiskt samhälle. 
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Maria Jarl 

Mitt uppdrag var att diskutera skolans inre arbete och undervis-
ningens förutsättningar, samt relationen mellan stat och kommun i 
skolans styrning, i ljuset av den övergripande frågan hur skolans upp-
drag att förmedla kunskaper och utjämna skillnader i förutsättningar 
bäst kan realiseras. Som utgångspunkt konstaterar jag att kunskaps-
resultaten i den svenska skolan över tid har uppvisat en nedåtgående 
trend och att likvärdigheten har minskat. Som exempel hänvisar jag 
till Skolverkets analyser av den vid tidpunkten senast publicerade 
PISA-undersökningen (2015). Jag diskuterar alltså inte, precis som 
Wahlström konstaterar, kunskapsutvecklingen och den minskade 
likvärdigheten särskilt detaljerat. Wahlström ifrågasätter emellertid 
mina utgångspunkter. Hon skriver att ”såväl skolans kunskapsläge 
som likvärdighet (bör) ses som en öppen fråga som görs till föremål 
för diskussion utifrån olika perspektiv, snarare än som en fråga som 
behandlas som ’bevisad’ med hjälp av OECD:s PISA-mätningar”. Det 
håller jag inte med om. De empiriska beläggen för att kunskaps-
resultaten och framför allt likvärdigheten har försämrats är över-
tygande.  

Wahlström uppfattar att jag (underförstått) förordar ett statligt 
huvudmannaskap för skolan. Min rapport visar att forskning och 
statliga utredningar har dragit slutsatsen att det finns stor variation i 
kommunernas kapacitet och förutsättningar att axla ansvaret som 
huvudmän för skolan. 2015 års skolkommission har, vilket Wahlström 
noterar, dragit liknande slutsatser. Men Wahlström konstaterar 
samtidigt att kommissionens argument ”i hög grad (hämtas) från 
den internationella utbildningspolitiska arenan”. Eftersom Wahlströms 
rapport, som jag uppfattar det, genomsyras av ett kritiskt förhåll-
ningssätt till internationella aktörers inflytande över svensk skol-
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politik, tolkar jag det som att hon inte tar de problem avseende kom-
munernas roll som huvudmän som jag lyfter på tillräckligt allvar. 
Den statliga utredningen om kommunaliseringens effekter drog slut-
satsen att kommunaliseringen i många avseenden har varit en miss-
lyckad reform. Denna utredning berörs inte i Wahlströms rapport. 
Jag förordar inte ett statligt huvudmannaskap. Men eftersom studier 
och utredningar har visat att det kommunala huvudmannaskapet är 
förknippat med en rad problem, bör det utredas om ett statligt 
huvudmannaskap kan fungera bättre.  

Wahlström tar också upp också upp min diskussion om lärar-
utbildningen. Hon skriver att jag betraktar läraryrket som ett hant-
verksyrke, vilket hon menar kan vara problematiskt eftersom det 
leder tankarna till att det finns metoder som är bättre eller sämre och 
som kan överföras från ett klassrum till ett annat. Det har inte varit 
min avsikt att likställa läraryrket med ett hantverksyrke. Men jag 
menar att det finns sådana aspekter av yrket och lyfter fram att 
studier har visat att lärarutbildningen inte har förberett blivande 
lärare för yrket på ett tillräckligt bra sätt när det gäller dessa aspekter. 
Det finns naturligtvis stora variationer mellan olika elevgrupper och 
klasser. Att utforma undervisningen så att alla elevers behov och 
förutsättningar tillgodoses är svårt och komplext. Men samtidigt 
finns det en uppenbar risk med att, som Wahlström gör, framhålla 
undervisningens starka kontextberoende: det bromsar framväxten 
av en vetenskapligt grundad kunskapsbas för läraryrket.  

Nyligen läste jag en text som gjorde starkt intryck på mig. Den 
är skriven av tre amerikanska forskare och översatt till svenska 
(Hiebert, Gallimore & Stigler, 2019). Forskarna diskuterar huruvida 
lärarnas praktikerkunskap kan omvandlas till yrkeskunskap, det vill 
säga till en kunskapsbas som är gemensam för läraryrket. Med 
praktikerkunskap avses kunskap som är kopplad till praktisk till-
lämpning i klassrummet och som är detaljerad, konkret och specifik 
och integrerad och strukturerad kring praktiska uppgifter. Genom 
dokumentation, systematiska samtal och kollegialt erfarenhets-
utbyte menar forskarna att praktikerkunskapen, det vill säga utöva-
rens kunskap, kan ligga till grund för bildandet av yrkeskunskap som 
är gemensam för lärarkåren. Forskarna menar att lärarkåren behöver 
skapa sätt att lagra och dela kunskap. Jag delar den bilden och menar 
dessutom att det är nyckeln till att stärka lärarkåren som profession.  
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Jag noterar att vi alla är överens om en starkare statlig styrning över 
både resurser och elevsammansättning på skolor. Något jag noterar 
är Wahlströms starka tro på läroplanernas betydelse för styrning av 
skolan. Detta kan diskuteras, inte minst utifrån till exempel resul-
taten av Skolverkets studier av lärares attityder till nationella prov 
(speglat till exempel i det här blogginlägget av Jonas Vlachos: 
https://ekonomistas.se/2016/11/28/de-viktiga-nationella-proven/).  

Men jag ansluter mig ändå till tanken om läroplanens betydelse 
och menar att också läroplanen skulle behöva skrivas om (något jag 
också skrivit om i Uppsala Nya Tidning tillsammans med Sören Léven: 
http://kornhall.net/styled-4/). I korthet menar vi att Skolverkets 
nuvarande arbete med att putsa på kursplaner är meningslösa, efter-
som de stora bristerna finns i själva grunden, det vill säga läroplanens 
inledande delar. Jag noterar att Wahlström stödjer tankarna på en 
varierad metodisk arsenal hos lärare och att hur man undervisar ska 
och bör vara en del av lärarkårens autonomi, en tanke jag helt stödjer.  

Jag upplevde det som väldigt berikande att ta del av kommen-
tarerna. Min enda stora invändning är att de bitvis är präglad av ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv som jag menar förminskar ämnes-
undervisningens både djup och mening. Wahlström inkluderar 
följande tabell (s. 18): 

https://ekonomistas.se/2016/11/28/de-viktiga-nationella-proven/
http://kornhall.net/styled-4/
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Enligt den är ämnesbaserad undervisning ”objektiv kunskap tolkad 
av ämnesdiscipliner”, avsedd att skapa ”förståelse”, skapad genom att 
”överföra kunskap”, där effekten mäts av ”korrekt redogörelse”. Eleven 
är där ”passiv”, man är bara intresserad av ”kunskaper”, och jämlik-
het är bara ”lika chanser”. Detta är en väldigt begränsad och negativ 
beskrivning av vad som pågår i ämnesbaserad undervisning. Detta är 
också denna typ av schabloniserade och grunda analyser av ämnes-
baserad undervisning jag menar varit starka i svensk skola och som 
är själva anledningen till att jag lyfter ett annat perspektiv mest i min 
text (samtidigt som jag argumenterar för en pluralistisk syn på under-
visning). Att undervisa i till exempel de ämnen jag hade som huvud-
ämnen, biologi och kemi handlar inte om någon form av enkel trans-
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mission av fakta. Att skapa förståelse för komplexa samband kräver 
avancerad undervisningspraktik, något som döljs och förminskas i 
sammanställningar av typen ovan. 

Slutligen, när det gäller läroplanens möjlighet att styra skolan 
skulle jag vilja peka på ett exempel. Läroplanen som föregick Lpo 94, 
Lgr 80, gav direkt i inledningen (s. 15, 2 stycket) ett mycket tydligt 
uppdrag till kommunernas skolstyrelser:  

Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och eko-
nomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan. Skol-
styrelsen bör verka för att eleverna grupperas så att en så allsidig social 
sammansättning som möjligt uppnås i klasser och arbetsenheter. Oav-
sett val av kurser, ämnen och fria aktiviteter i grundskolan skall alla 
elever ha samma möjligheter att fortsätta studier inom gymnasieskolan. 

I den mån regelverk och läroplan innehåller den typen av tydlig styr-
ning kan den också verka styrande. Detta var en uppmaning som 
riktade sig till en instans som genom sitt demokratiska mandat också 
hade verklig förmåga att fatta beslut som ledde till detta genom var 
skolor etablerades med mera. Detta demokratiska uppdrag och man-
dat måste återställas i skolsystemet. 
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