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Makten över det pedagogiska arbetet

Lä rarna förutsattes själva ha gått till natt varden och i sina liv ha visat prov på god sed och ordning (Seminariereglementet från 1865. I Selander 1986). Redan i den ”lindblomska” katekesen
från 1811 återfanns en ”Erinran för skollärare”,
en detaljerad beskrivning av hur skolunder visning en skulle läggas upp (Selander 1986).
I 1900 års normalplan för under visningen i
folkskolor och småskolor var kristendomsämnet
det första i ordningen och kristendomsunder visningen den i särklass mest detaljerat beskrivna
och styrda. Vilka bibelstycken som skulle läsas,
vilka psalmverser som förväntades läras innantill och vilka böner som skulle bedjas var noggrant angivna.
Kring förra sekelskiftet började arbetarrörelsen och en ny medelklass på allvar utmana
de härskande grupperna i samhället – storbönderna, industri-, finans- och handelskapitalets
män och höga statstjänstemän, däribland
prä sterskapet. Socialdemokraterna krävde
redan 1897 att folkskolan skulle befrias från
präst väldet och skiljas från kyrkan, och att
kristendomsunder visningen skulle slopas från
skolschemat. Gradvis tvingades kyrkan släppa
greppet om folk skolan. Men det skedde inte
godvilligt: under de första tjugo åren av 1900talet gick biskopar, präster och andra ”nationellt sinnade” i riksdagen och i tidningarna,
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i massupprop och andra aktioner till försvar
för fortsatt starka band mellan skolan och
kyrkan, och för kristendomsundervisningen
(Fredriksson 1940, Lundahl 1989). Ett exempel av många möjliga kan nämnas: år 1908
samlade högermän in 314.000 namn där man
krävde en reform av seminarieutbildningen för
att lärarna bättre skulle kunna förmedla den
kristna läran. Man ville ha en starkare ställning för kristendomsämnet så att det skulle
få den höga privilegierade plats och allvarliga
omsorg, densamma med rätta tillkommer”.1
Det var bokstavligt talat det gamla samhällets
fortlevnad kampen handlade om från kyrkans
och högerns sida; en kristen folkuppfostran sågs
som ett verksamt skydd mot en hotande social
upplösning. Först i början av 1920-talet, då den
nya, omstridda undervisningsplanen hade gått
igenom, när rösträttsreformen hade lett till att
överklassens politiska representation hade halverats, och när revolutionsepoken ute i Europa
var över, avklingade denna maktkamp.

I statens tjänst
Sverige har en långvarig tradition av centralstyrning, som inte minst har varit påtaglig på
skolans område. Vi är till exempel vana vid att
ha riksgiltiga läroplaner, timplaner och kurspla ner – något som inte är en självklarhet om
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vi går till andra länder. I 1900 års normalplan
för under visningen i folk skolor och småskolor angavs i detalj vad som skulle ske dag för
dag, timme för timme i de olika skolformerna.
Samma sak i läroplanerna från 1919 och 1962,
även om man här talade om exempel snarare
än föreskrifter. Vi vet emellertid att exemplen
i hög grad blev styrande för undervisningens
uppläggning.
När den nioåriga enhetsskolan, sedermera
grundskolan, infördes på 1950- och 60-talet,
tog staten ett ännu fastare grepp om det pedagogiska arbetet. Läropla nerna blev alltmer
utförliga och detaljerade. Till exempel angav
1969 års läroplan för grundskolan de övergripande målen för skolarbetet, specificerade uppdelningen i ämnen och tid och vad respektive
ämne borde innehålla, och föreslog undervisningsmetoder. Reglerna för prov och betygsättning var ingående. Nu tillkom ock så mängder av nya föreskrifter för klasstorlekar, lärartjänstgöring, specialunder visning, skollokaler,
skolmåltider, skolskjutsar, osv – ofta i form av
villkor för att statsbidrag skulle betalas ut. Till
detta ska läggas en lång rad anvisningar från
Skolöverstyrelsen. Statens ekonomiska styrning
blev alltså allt mera finmaskig (Romhed 1998,
Lindensjö och Lundgren 2000).

Frågan är hur många yrkesgrupper som varit
så genomreglerade och styrda som lärarna. Lärarförbundets förre ordförande Christer Romilson uttryckte det så lunda i en inter vju: Man
kan knappast tala om ett fritt yrke, en fri profession, om man redan i augusti ett år kan tala
om vad man ska göra 14.15 en viss dag i maj
året efter (intervju november 1998). Till frågan
om lärarnas professionella frihet – eller brist på
sådan – återkommer jag strax.

Skolan som
kommunal angelägenhet
År 1989 stod det full strid om lärarnas arbetsvillkor. Samtidigt som av tals förhandlingar
på gick, lade den nye skol ministern Göran
Persson ett kontroversiellt förslag att överge
den statliga regleringen av lärarnas och skolledarnas löner och anställningsvillkor och ge
kommu nerna ett samlat arbetsgivaransvaret
för dessa yrkesgrupper (Prop 1989/90:41). 2
Denna fråga hade länge diskute rats, men
ingen minister hade dittills vågat ta i den. När
Lärarnas Riksförbund tog ut sina medlemmar
till strejk i november 1989, var det både denna
s k kommuna lisering av lärarna, och budet om
reglerade arbetstider, kortare sommarledighet
och lönelä gena som man gick till storms emot.
Som en distriktsordförande från Östergötland
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summerade ”avtalsidén”: Det här är allt det
djävligaste vi kunde tänka oss samlat på ett
ställe (Skolvärlden nr 2 1990, s 2).
Folk- och grundskolan har nu alltid varit
en kommunal angelägenhet – men ibland ett
ansvar som kommuner försökt värja sig emot,
främst av rädsla för dryga utgifter. Utbyggnaden
av heltidsläsande småskolor och folkskolor gick
trögt på många håll i landet i slutet av 1800- och
de första årtiondena på 1900-talet. Åtskilliga
kommunalmän på landsbygden knotade över
att behöva bygga dyra ”skolpa lats”, eftersom
gemene man inte ansågs behöva alla ”läsefrukter”. Folkets barn skulle ju ändå stanna bakom
plogen eller arbeta i hushållet. De kommunala
folkskoleförbund som bildades i de södra landsändarna under 1920-talet kämpade just mot
denna ”lyxuppfostran” av medborgare. Många
kommuner väntade också i det längsta med att
införa den nioåriga grundskolan på sextiotalet
(Lundahl 1989).
Inte minst var alltså skolan ett ekonomiskt
ansvar för kommunen. Kommu nen skulle
se till att skolans infrastruktur – byggnader,
lokaler, skolskjutsar och skolmåltider - fungerade, medan makten över det som skulle ske
i skolan i allt väsentligt låg hos staten. Lärarnas utbildning och anställningsvillkor och det
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pedagogiska arbetet reglerades av regering, riksdag och Skolöverstyrelse. Länsskolnämnder
och länsskolinspektörer övervakade att verksamheten bedrevs enligt uppgjorda ritningar
(Marklund 1989).
1970-talet kan ses som en vändpunkt.
Grundskolan skakades på många håll av inre
problem - av skoltrötthet, bristande disciplin
och otrivsel bland lärare och elever. Därtill
misslyckades den sammanhållna skolan med
att fungera socialt utjämnande som avsikten
var. Man hade slopat uppdelningen i en skola
för folkets barn och ett läroverk för de bättre
bemedlade, men en rad undersökningar visade
att uppdelningen bestod inom grundskolans
ram (Kallós & Lundgren 1977, Arnman &
Jönsson 1985).
Nu var det inte bara uppifrånstyrningen av
skolan utan av samhället över huvud taget som
började kritiseras, men just skolan valdes ofta
som exempel härpå. Tempot i samhällsför ändringen var så snabbt och förhållandena så komplexa att staten inte längre kunde styra i detalj,
hette det. Medborgarnas krav på inflytande över
sin vardag ökade därtill. I detta läge började en
förskjutning av besluten till den lokala nivån te
sig allt mer tilltalande, ja till och med nödvändig
(Lundahl 2001; Lindblad, Lundahl, Lindgren
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& Zackari 2002). Utsikten att få arbetsgivarna
på betydligt närmre håll än tidigare var däremot, som jag tidigare konstaterade, långtifrån
glädjefylld för lärarnas del.
Efter beslutet i december 1989 om lärarnas
nya anställningsförhållanden följde flera andra,
som ytterligare stärkte kommunernas roll som
beslutsfattare på skolans område. Bland annat
slopades öron märk ningen av pengar från
staten till kommunerna under nittiotalet; nu
fick kommunerna själva fritt bestämma över
fördelningen mellan olika ändamål såsom äldreomsorg, social omsorg, parker och gator, skola
och annat. Lärare och rektorer har i intervjuer
framhållit, att just den kommuna la budgeten
kommit att bli starkt styrande (Lindgren &
Zackari 2001, Lindblad, Lundahl, Lindgren
& Zackari 2002).
Ja, jag upplever det så, i den här svångremmen,
rationaliseringen i ekonomiskt tä nkande. Det
föses ner allt. (---) Det enda uttalande de gjort i
kommunen. Det är att om mål och medel inte är
förenligt, så är det medlen som gäller. Det är ett
klart uttalande (manlig rektor i norra Sverige)
(Zackari 2001).

Självstyrning? Skolan och
den professionella läraren
En gängse defi nition av professionen är en
yrkesgrupp som i kraft av ett monopol på viss
vetenskaplig kunskap har monopol på att utöva
ett yrke. Till detta knyts andra kännetecken,
såsom självständighet i yrkesutövningen, en
gemensam yrkesetik och statlig legitimation.
Läkare och jurister är klassiska exempel på
professioner (Hellberg 1977, Burrage & Torstendahl 1990).
Historiskt sett har inte lärararbetet betraktats som en profession. Därtill har lä rarna varit
alltför hårt och tydligt styrda av kyrkan och
staten, och de har därigenom inte haft legitimitet som självständiga professionella. Fram till
1977 låg lärarutbildningen dessutom utanför
högskolan, och man kunde inte tala om någon
inmutning av vetenskaplig kunskap. Inte heller
av yrkesutövningen; vi är många som har vikarierat som lärare utan att ha erforderlig utbildning och examen, men sannolikt ingen som
vikarierat som läkare eller advokat i samma
situation (Kallós & Lundahl-Kallós 1994).
Om lärarna under större delen av 1900-talet
har framstått som kyrkans eller statens tjänare,
som hade att omsätta detaljerade föreskrifter
uppifrån, blev detta en omöjlighet i samma
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ögonblick som decentralisering och avreglering
av skolan framstod som nödvändig. Tillspetsat
kan man säga att riksdagen i december 1990 fattade ett beslut om att lärarna skulle vara professionella. I den s k ansvarspropositionen som låg
till grund för beslutet underströk Göran Persson
lä rarnas och skolledarnas professionella ansvar
för att självständigt och ansvarsfullt genomföra
och utveckla verksamheten i enlighet med läroplanerna. Lärarutbildningen och fortbildningen
av lärare skulle utgöra en grund för lärarnas
professionalitet (Prop 1990/91:18, s 21-22). Det
var alltså inte lärarna själva som torgförde detta
professionaliseringsprojekt – det var politiker
och andra beslutsfattare

anser att huvudskälet till decentra liseringen var
att kunna genomföra stora besparingar. Man
gavs frihet och ansvar att lokalt ”skära ner sig
själva”. För det andra ses betygen och proven
styrande och för det tredje påverkas lärararbetet starkt av att många nya krav på att medverka i planering och utveckling, utvärdering
och dokumentation har tillkommit.

Hur ser det då ut idag, tio år senare? Vilken
legitimitet och självständighet har lärarna i den
obligatoriska skolan? I vilken mån har de makt
över det pedagogiska arbetet? När skolan och
det pedagogiska arbetet beskrivs utifrån, talar
man om lärare med ökad professionell frihet
– men uttrycker ibland besvikelse över att det
tar sådan tid att få lärarna att inse att de har
denna frihet. Lärarna själva säger att de känner
samma frihet att lägga upp sin under visning
som tidigare. Men tiden utanför under visningen
har blivit mer bunden, styrd och kontrollerad,
menar de. Det som styr deras arbete är för det
första den kommunala ekonomin. Många lärare

De brittiska skolforskarna Jenny Ozga och
Martin Lawn har diskuterat om inte lärarna snarast har genomgått en utveckling rakt motsatt en
professionaliseringsprocess, och ger flera exempel på att brittiska lärare idag är mer styrda,
kontrollerade och kringskurna än tidigare (Ozga
& Lawn 1988). Även om deras resonemang inte
är helt överförbart till svenska förhållanden, så
finns det inslag som vi känner igen i Sverige:
ökad reglering av lärarnas arbetstid och arbete,
ökad uppsplittring av arbetet, krav på att göra
lärararbetet synligt och möjligt att granska och
värdera utifrån.
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Det ska skrivas så mycket nu, allt ska dokumenteras
och det är kanske bra till viss del, men det får inte
gå för mycket kraft till det. Det är konferenser,
arbetsplaner och handlingsplaner och alla andra
planer man ska ha (kvinnlig lärare i södra Sverige)
(Zackari 2001).
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Elevernas inflytande över
det pedagogiska arbetet
Eleverna då? Här är forskningen magrare. Sannolikt har emellertid de svenska grundskoleelevernas inflytande över det pedagogiska arbetet
aldrig varit större än i dag. Svenska elever tycks
också ha större möjligheter att påverka skolförhållanden än elever i många andra länder.
Och ändå är elevinflytandet av allt att döma
klart begränsat. Enligt 1994 års läroplan ska
eleverna ha viss makt över det pedagogiska arbetet - det egna arbetet, innehåll och arbetssätt i
utbildningen och skolmiljön. En stor majoritet
av eleverna tycker också att detta är väsentligt.
Däremot ser de inga större möjligheter i praktiken att för ändra sin vardag i skolan. De största
maktmöjligheterna anser de att de har genom
att rösta med fötterna – genom att byta skola
eller klass (Skolverket 2002).

Avslutning
Jag har här diskuterat styrningen av den svenska
skolan och vilka instanser som haft makten över
det pedagogiska arbetet: kyrkan, den borgerliga
statsmakten, kommunerna och så små ningom
de enskilda skolorna och deras lärare och elever.
Kyrkans makt över den obligatoriska skolan är
idag ett minne blott. Att kommuner och skolor
numera har långt fler befogenheter och skyldig-

heter än de hade i början av 70-talet står också
klart. Däremot är frågan om hur staten styr
i början av 2000-talet, och hur viktig denna
styrning de facto är, inte lätt att besvara med
några få ord. Det statliga betygs- och provsystemet är sannolikt mycket betydelsefullt. Den
ekonomiska styrningen börjar öka igen. Och
när det gäller statlig styrning genom kvalitetsoch dylika granskningar, har vi kanske bara sett
början än (Lundahl 2002, Lindblad & Lundahl 2002). Att läraren alltid har haft makt
över sin undervisning är tämligen självklart.
Eleverna har det i liten men sannolikt ökande
grad. Däremot kan man enligt min mening kritiskt ifrågasätta om de senaste tio – femton årens
utveckling har gynnat en professionalisering av
lärarna. En hel del talar för att en utveckling
skett i motsatt riktning.
Jag har pekat på flera vändpunkter eller maktskiften. Åren kring förra sekelskiftet och fram
till 1920-talet är den första, då kyrkans band
till folkskolan till stor del – men långtifrån helt
-klipptes av. Det andra är perioden från slutet
av 1970-talet till slutet av 90-talet, då den
stat liga detaljstyrningen av det pedagogiska
arbetet försvinner, och den lokala friheten av
forma verksamheten ökar. Det första maktskiftet inramades av öppen strid och ota liga protester från kyrkans och de konservativas sida. Det
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andra maktskiftet blev långt mindre omstritt
och mycket tystare. Socialdemokratiska och
borgerliga regeringar turades om att förändra
styrningen i skolan, och efteråt beskrevs förändringen som närmast oundviklig (Lundahl
2002, Lindblad & Lundahl 2002).
Det som genomförts i många större och
mindre steg från slutet av 70-talet och fram
till 2000-talet kan beskrivas som en revolution. Från att ha haft bland de mest detaljerat
uppifrånstyrda skolorna är Sverige idag kanske
det land som har den längst gångna decentraliseringen bland OECD-länderna. Men oftast
har alltså denna revolution inte skapat några
större rubriker, tidningsdebatter eller politiska
bråk. En av de bärande tankarna bakom de
senaste decenniernas utveckling, att skapa självstyrande aktörer – kommuner, skolor, lärare och
elever – har föga granskats och diskuterats.
Pedagogiskt arbete är ett nytt forskarutbildningsämne inom fakulteten för lärarutbildning
vid Umeå universitet och ges vid de institutioner inom lärarutbildningen som fram till år
2000 saknade egen forskarutbildning. Tanken
med den nya disciplinen är att ut veckla teorier
och forskningsmetoder som kan användas av de
verksamma inom förskolan, skolan samt i lärarutbildningen för att studera och analysera sin
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egen verk samhet. Frågor om makten över det
pedagogiska arbetet, sådana som jag ställt här
idag, har enligt min mening en viktig plats att
fylla i det nya ämnet.
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Noter
1

Petitionstexten publicerades i Weckoposten 26/9
1907. I Lundahl 1989, s 60

2

I SOU 1978:65 ges en översiktlig beskrivning av hur
anställningsvillkoren reglerats för olika yrkesgrupper
i skolan över tiden.
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