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ABSTRACT
Henningsson-Yousif, A. 2002:  Skolperspektiv. Utveckling av verktyg för analys av politi-
kers, lärares och elevers resonemang om skolan.  (Perspectives on the school. Development 
of tools for analyzing the reasoning of politicians, teachers and pupils regarding the school.) 
In Swedish with an English summary. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in 
Education 100, 183 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5545-X
The major objective has been to create tools for analyzing the reasoning regarding the school 
the different actors involved - pupils, teachers, school and politicians show. A subordinate 
aim was to explore relevance in this connection of eight studies carried out by the author 
1979 – 1999 concerning three basic areas: the pedagogical processes at the school level, at 
the teacher education level and at the level of school change.   

I conclude that a recurring question is that of the relevance and the sense of meaningful-
ness experienced by those involved in different educational processes. In one of the eight 
empirical studies, termed  the compulsory-school teacher study (1997), an approach to ana-
lyzing what teacher trainees find relevant in their work in schools is presented, involving two 
basic concepts, those of the event space and the relational space. In considering these con-
cepts in terms of Alfred Schutz' theory of the lifeworld, I rename the relational space the 
space of contemporaries.

A new study is also reported in this thesis – Teachers and schoolpoliticians in the pedago-
gical process of school change, the LoP-study. In considering the earlier eight studies in 
conjunction with the LoP-study, I find the studies to have dealt with personal processes and 
societal processes as well as pedagogical processes in how the parties involved reason in 
talking about the school. Three different aspects of the processes are distinguished: meta-
aspects, connected with the aims a given process has; core aspects, connected with what one 
concretely does; and approach aspects, pertaining to how the persons involved relate to each 
other and to the process. In analyzing the LoP- interviews carried out with use of the tools 
developed – enabling different processes and aspects of these to be analyzed – I find marked 
individual differences in the patterns of different aspects of the processes involved. The width 
of the event space and of the space of contemporaries on the part both of the teachers and of 
the politicians were found to vary considerably. A conclusion drawn is that further develop-
ment of the tools created would be worthwhile. It also seems possible to apply these tools to 
other areas, such as those of the scientific community with its research processes and of the 
political community with its steering processes.
Keywords: lifeworld, local school politicians, meaningfulness, patterns of aspects,  pedago-
gical processes, personal processes, reasoning, school change, societal processes, spaces, 
teachers, teachers trainees, tools of analysis, upper secondary school pupils.
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Förord

I denna avhandling använder jag mig av studier och erfarenheter av pedago-
giskt arbete från åren 1979 och framåt. Under dessa år har jag mött och haft 
glädjen att arbeta med en rad personer som jag lärt mig mycket av, i Varberg, 
Kalmar, Uppsala, Stockholm och Malmö. Här begränsar jag mig till att nämna 
och tacka de personer som särskilt tydligt bidragit till framväxten av det 
examensarbete, som ju denna avhandling faktiskt är. Min förste handledare var 
Urban Dahllöf. Han gav mig bl a möjligheten att få delta i entusiasmerande 
samtal kring problematiken att sjösätta reformer. Efter en mångårig paus inte 
från pedagogiken, men från de rena doktorandstudierna bidrog Inga Elgqvist-
Saltzman och Ingrid Carlgren på olika sätt till att jag på allvar återvände till 
forskarvärlden och påbörjade detta avhandlingsarbete. Jan Bengtssons semina-
rier gav mig senare ytterligare perspektiv på min forskningsprocess. Lillemor 
Kim, Stig Sjödin, Harriet Axelsson och Kaisa Mannerkorpi har alla bidragit 
med synpunkter på manuset i ett tidigare skede. Sverker Lindblad och Ulf P 
Lundgren har bistått med synpunkter och klargörande frågor i avhandlingsar-
betets slutskede. Min handledare Christina Gustafsson förstod tidigt vad jag 
ville göra och har sedan osentimentalt och konsekvent följt mitt arbete och 
hjälpt mig att fokusera och förtydliga mig genom den omfattande explorativa 
skrivprocessen. För detta är jag mycket tacksam. 

Olika typer av stöd från Uppsala universitet, Högskolan i Kalmar, Varbergs 
kommun samt i slutskedet från Malmö högskola har väsentligt underlättat mitt 
arbete. I denna avhandling publiceras också en inte tidigare redovisad studie, 
LoP-studien, och jag vill här tacka de kommunala skolpolitiker och lärare som 
bidragit med sina resonemang. Yvonne Henningsson, Karin Simonsson och 
Selma Yousif har gett moraliskt stöd. Farid Yousif har varit till stor hjälp då 
han gjort figurerna. Robert Goldsmith har stått för den engelska språkgranskn-
ingen. Abdelrahman, slutligen, har stött mig i alla mina pedagogiska utsvävn-
ingar under åren.   

Malmö i december 2002

Anna Henningsson-Yousif
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Läsanvisning

Denna avhandling är uppbyggd utifrån åtta tidigare genomförda studier. I av-
handlingen används de olika studierna i analys av och diskussion kring olika 
aktörers resonemang om skolan. Dessa studier finns förtecknade i kapitel 1. I 
kapitel 2 redovisar jag tre av de åtta, till sin karaktär olikartade, studierna (de 
övriga fem studierna redovisas kortfattat i bilaga 1) och diskuterar de olika 
analysredskap som använts. Utifrån detta för jag en diskussion i kapitel 3 om 
hur ett av analysredskapen, rumsperspektivet, kan utvecklas. En inte tidigare 
rapporterad studie, Lärare och skolpolitiker i skolförändringens pedagogiska 
process – LoP-studien, redovisas i sin helhet i kapitel 4. Till LoP-studien hör 
också en redovisning av lärarnas respektive skolpolitikernas resonemang fråga 
för fråga. Denna finns i ett fristående appendix. I kapitel 5 presenteras och 
prövas ytterligare redskap för att ordna och analysera avhandlingens fråges-
tällningar och empiriska material. I kapitel 6 för jag en avslutande diskussion 
och tar upp möjligheter till fortsatt forskning. 
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KAPITEL 1

Problempresentation och arbetsprocess 

Problempresentation
Hur vill vi leva våra liv och hur ska vi inrätta vårt samhälle? Går det att förena 
enskilda behov och önskemål med det som vi bedömer är gemensamt viktigt? 
Resonemangen kring och svaren på dessa frågor har ibland organiserats i poli-
tiska och ideologiska tankesystem och strukturer, som på olika mycket kom-
plicerade sätt fått utslag i hur våra kulturer utformats och hur våra vardagsliv 
ser ut. Men oftare hänger dessa frågor i luften, outtalade, bara delvis formule-
rade och besvarade. Hur vi ställer oss till dessa frågor bör ha betydelse för det 
arbete som utförs i skolorna.1 Lärares arbetsvillkor, elevernas uppväxtvillkor, 
mänskliga och ekonomiska resurser utgör olika slag av omständigheter som i 
komplexa och svårgenomskådade kombinationer kan tillskrivas olika betydel-
ser för det som händer i skolan.2 I framkompromissade läroplaner och skolpla-
ner uttrycks allmänt vilken skola och vilket samhälle som är önskvärda. Men 
hur de som arbetar i och med skolan: elever, lärare, skolledare, förvaltningst-
jänstemän, skolpolitiker ställer sig till dessa frågor bör ha en avgörande bety-
delse för det som verkligen sker i skolan. När det gäller lärarna har detta också 
påtalats och uppmärksammats i den statliga skolförändringsstrategin3. Lipsky, 
1980, Tiller, 1993, Rothstein, 1994, Lindblad, 1994, Municio, 1995, Falkner, 
1997, Blidberg, 1997, Sannerstedt, 1997, Hanberger, 1997, Handal & Lauvås, 
1999, Lindblad, Linde & Naeslund, 1999 tar alla på olika sätt upp lärarens 
eller tjänstemannens personliga inställning som en faktor av betydelse för hur 
skolförändringsinsatser faller ut och hur försök att styra skolan kan falla ut. I 
ett skolpolitiskt perspektiv beskriver Weiler (1990) det som skulle kunna be-
tecknas som en övergripande fråga för en framgångsrik skolpolitik: 
1 Jfr t ex Lundgren, 1979. 
2Dahllöf, 1999, Gustafsson, 1981 och 1994, Lundgren, 1981. Ramfaktormodellen omfattar de tre 
komponenterna ramar, processer och resultat och uttrycker att ramarna har betydelse för vilka 
utfall en pedagogisk process kan få. Gustafsson (1981) påpekar att individerna i processen också 
kan ses som ramar för vad som kan åstadkommas. Jfr även Lindblad, 1994. 
3 I framförallt SOU 1988:20, Regeringens proposition 1990/91:18, SOU 1992:94, Grundskola för 
bildning, 1996, SOU 1997:121, Regeringens skrivelse 1996/97:112, Regeringens skrivelse 1998/
99:121.
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By ’success’ in this context I mean maintaining an open and reasonably peaceful 
coexistence between different policy objectives, keeping the system from getting 
mired in constant confrontations and upheavals, and at the same time maximising 
the utility of conflict for maintaining and enhancing the vitality and vigour of the 
educational system. (s 52 – 53)
 

Weiler tar här fasta på den vitalitet och energi som olika motstridiga eller 
mångfacetterade inställningar till skolan och samhället kan medföra i en peda-
gogisk process och i ett samhälle, utan att för den skull måla upp en vision av 
harmoni och samstämmighet. Ett sätt att ta vara på dessa olikartade erfarenhe-
ter och bedömningar av skolan och samhället är att fråga efter dem. Ur ett 
skolförändringsperspektiv har kravet på att upprätta kvalitetsredovisningar4

för skolan gjort att behovet av att kunna föra en dialog grundad på erfarenheter 
och bedömningar från alla berörda parter om vad man gör i skolan, blivit 
alltmer synligt och akut. I ett vidare perspektiv handlar det om att ta vara på de 
uttryck för och i världen, som vi människor utgör med våra olika erfarenhets-
sammansättningar. Jag menar att samhället och skolan behöver dessa uttryck. 
Jag utgår också från att alla människor har behov av att få uttrycka sig och att 
få göra något som de menar är meningsfullt med sina liv. Därför är det motive-
rat att man i arbetet och diskussionen i och kring skolan vet något om varand-
ra. Man behöver känna till något om varandras inställning dels till vad som är 
viktigt i samhället och dels till vad som är viktigt för den enskilda människan. 
Denna typ av kunskap kanaliseras delvis i det politiska systemet eller i de 
vardagliga samtalen, men kan också systematiseras genom t ex forskning. 

Utifrån egna erfarenheter av många samtal kring skolan både i arbete i ut-
bildningssystemet och i olika studier ser jag ett behov av att kunna organisera 
och analysera vad olika aktörer riktar intresset mot när det gäller skolan. En 
utgångspunkt i de studier jag bedrivit under en 20-årsperiod har varit att det 
bör vara av betydelse för skolan vem t ex läraren är som person, från vilken 
miljö hon kommer och hur hon resonerar utifrån sina erfarenheter. Samtidigt 
har jag funnit i de många intervjuer som jag har genomfört med olika aktörer i 
utbildningssystemet, och då framförallt i skolan, att möjligheterna till kombi-
nationer av synpunkter och analyser tycks vara oändligt. Det är sällan föruts-
ägbart hur en intervjuperson kommer att besvara nästa fråga i en intervju. Här 
finns alltså en öppning för och ett behov av andra typer av analyser än t ex 
kategoriseringar utifrån livsåskådningstillhörighet, politisk ideologi, kön, 
klass, utbildningsbakgrund osv. Dessa olika kategoriseringar behöver med 
andra ord kompletteras och överskridas just när det gäller att försöka fånga in 
och beskriva vad olika aktörer fokuserar i skolan. 

I skolan bedrivs pedagogiskt5 arbete. Det pedagogiska arbetet kan beskrivas 
som att det rör sig om processer6, dvs komplexa och pågående skeenden. 
Dessa pedagogiska processer kan inte försiggå i ett vakuum. De påverkas av 
och samspelar med världen runt omkring.7 För dem som arbetar med och i 
4 En förordning om upprättande av kvalitetsredovisningar kom 1997 (SFS:1997:702) och en ytter-
ligare reviderad förordning kom 2001 (SFS:2001:649).
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skolan, t ex elever, lärare och skolledare, finns det många olika sätt att betrakta 
den egna insatsen i skolan, det som sker där och det sammanhang man menar 
att detta försiggår i. Elever och lärare kan uppleva att det de gör i skolan, i den 
pedagogiska processen, bara berör dem själva här och nu. Som lärare kan man 
avgränsa sitt intresse i den pedagogiska process man arbetar i till att gälla att 
det egna förhållandet till eleverna fungerar. En annan möjlighet är att man 
också ser arbetet i den pedagogiska processen som ett bidrag till att förbereda 
eleverna för ett rimligt liv i samhället. Som elev kan man betrakta det man gör 
i skolan som något som inte har med ens eget liv att göra, utan som något 
nödvändigt att genomlida eller bara ställa upp på för att det så ska vara. Men 
man kan också se det man gör i skolan som engagerande och viktigt i förhålla-
nde till vad man vill uträtta i samhället i framtiden. 

Det som sker i processen bör påverkas av dels vilket eller vilka samman-
hang de som deltar i den pedagogiska processen menar att denna process förs-
iggår i och dels vad de som deltar i den pedagogiska processen, menar att 
denna process syftar till. Den pedagogiska processens framgång i bemärkelsen 
att det sker en fördjupning, nyansering och breddning av deltagarnas kunska-
per och resonemang, tror jag är avhängig av huruvida aktörerna i processen 
kan ta hänsyn till varandras motiv, erfarenheter, intressen och speciella sätt att 
resonera. 

Genom lärarutbildning förbereds blivande lärare för vad de ska göra i sko-
lan. Och i det jag här väljer att benämna skolförändringsinsatser8, avser stat 
och kommun att påverka framförallt lärarna att ändra sitt arbete så att det 
stämmer bättre med det man uttryckt att man vill uppnå med skolan i olika 
måldokument. Även när det gäller lärarutbildning och skolförändring kan man 
tala om pedagogiska processer där olika parter har sina egna idéer om vad 
processen går ut på och i vilket sammanhang den egentligen försiggår. I läraru-
tbildningens process finns lärarutbildare som företräder olika ämnen, här finns 
handledare ute i skolorna och de lärarstuderande själva. I skolförändringspr-
ocessen finns politiker och då speciellt skolpolitiker i stat och kommun, förv-
altningstjänstemän, skolledare, föräldrar och lärare. Alla dessa parter har en 
syn på skolan och för att ta vara på dessa olika perspektiv behöver man ta reda 
på vad de har att säga utifrån sina olika utgångspunkter. Ur ett annat perspektiv 
5 Ahlström och Wallin (1996) definierar pedagogik som tillvägagångssätt i fostran och utbildning. 
Att fostra är att försöka förse andra med kunskap om hur något skall göras eller att något förhåller 
sig eller är beskaffat på ett visst sätt. I det ena fallet sker det för att forma beteendemönster som 
vanor, färdigheter eller hållningar, i det andra är målet att förmedla föreställningar, uppfattningar 
och synsätt, dvs ett tanke- och upplevelseinnehåll.
6 I Svenska Akademiens Ordbok (1959, s 1937) definieras process som förfarande, skeende, till-
vägagångssätt. Process kommer av latinets process’us framåtskridande, framsteg (Wessén 1968). 
Fuglestad (1999) beskriver pedagogiska processer som att de ”alltid har drag av något ögonblickl-
igt, av ett här och nu, av rörelse och förändring, av skiftande samanhang..” (s 9) 
7 Lindensjö & Lundgren uttrycker detta som att ”samhällets sociala, ekonomiska och kulturella 
struktur transformeras över elevernas beteenden och påverkar lärarnas arbete.” (2000, s 178)
8 Jag väljer avsiktligt att använda ”skolförändring” och inte det mer vedertagna ”skolutveckling”. 
Skolförändring ser jag som ett mindre värdeladdat uttryck, där förändringen kan slå åt olika håll 
och uppfattas vara till det bättre eller till det sämre. Se även Carlgren & Hörnqvist, 1999.
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är det av vikt att man inom processerna lyssnar till vad de som ska utbildas och 
utvecklas har att säga. Figur 1:1 visar en översikt över de olika aktörer9 som 
jag har intervjuat i sammanlagt ett tiotal studier. Intervjuerna har rört dels vad 
dessa aktörer fokuserar i skolan och dels hur deras egen bakgrund ser ut. De 
aktörer som jag framförallt har riktat in mig på och intervjuat återkommande 
är lärare i främst gymnasieskolan, gymnasieelever samt lärarstuderande med 
inriktning mot grundskolan.

Figur 1:1: Olika aktörer i skolan som intervjuats under perioden 1975–1999. De aktör-
er som diskuteras vidare här är fetstilade.

Huvudsyftet med denna avhandling är 
– att skapa analysredskap för att undersöka och diskutera hur olika aktörer i de 

pedagogiska processer som rör skolan resonerar om dessa processers sam-
manhang och innebörd samt 

– att bidra med kunskaper om hur sådana resonemang kan se ut. 

För att kunna göra detta använder jag åtta studier av olika karaktär som jag 
genomfört ensam eller i samarbete med andra under perioden 1981 – 1999. Jag 
använder också en ny studie med lärare och kommunala skolpolitiker, den s k 
LoP-studien, som redovisas i kapitel 4. 

Ett underordnat syfte i denna avhandling är att pröva att använda och struk-
turera egna tidigare studier och egna erfarenheter av pedagogiskt arbete och 
undersöka på vilket sätt de tillsammans kan bidra med någon kunskap kring 
avhandlingens frågeställningar. 

9 Ordet aktör leder tankarna till teater, vilket är missvisande. Jag använder ordet aktör enbart för att 
förtydliga att undersökningarna rör individer som finns och agerar i och kring de pedagogiska 
processerna. 
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Metod och arbetsprocess
Jag ska här diskutera dels den metodologiska ansats som använts i avhand-
lingsarbetet och dels också kort diskutera de metoder som använts i de tidigare 
studierna. Under en relativt lång period har jag haft möjlighet att samla erfa-
renheter och perspektiv på olika pedagogiska processer. Likartade frågor har 
behandlats ur olika aspekter och i olika sammanhang, ibland i form av enklare 
studier eller utvärderingar ibland i undervisning eller i pedagogiskt utveck-
lingsarbete. Arbetet med denna avhandling har erbjudit en möjlighet att gå 
djupare i de frågeställningar som jag har arbetat med. Jag har fått möjlighet att 
försöka reda ut dels hur dessa frågeställningar förhåller sig till varandra och 
dels vad undersökningarna av dessa frågeställningar skulle kunna bidra med. 
Vägen fram till de forskningsfrågor som jag försöker besvara, eller i alla fall 
penetrera och diskutera här, har till viss del inneburit försök att lyfta fram 
hittills bara delvis formulerade resonemang, erfarenheter och antaganden. Ut-
gångspunkten har varit en stor mängd data och dokumentation i tidigare stu-
dier. Det har handlat om att finna en rimlig struktur utan att för den skulle 
förenkla och avgränsa komplexiteten alltför mycket. Den processen har varit 
ett led i själva avhandlingsarbetet som koncentrerats till de senaste två – tre 
åren. Som Lyotard (1998) påpekar börjar alla berättelser i mitten. Renodlade 
frågor ligger inte och bara väntar på tydliga svar och det har inte funnits en 
naturlig startpunkt för detta arbete. Istället kan man urskilja fyra sorter av 
empiriska underlag för detta arbete:

– Min samlade livserfarenhet i all sin oformlighet och oöverblickbarhet. 
– Den erfarenhetsmassa som samlats i pedagogiskt arbete, i studier och ut-

värderingar och som inte tas med i det redovisade underlaget i denna av-
handling. Det rör sig t ex om kontinuerligt genomförda och dokumenterade 
samtal med lärare och skolledare bl a om frågor som gäller vilken ingång 
man haft i läraryrket, vad man bedömer vara viktiga frågor i skolan och 
synen på den egna uppgiften där. 

– De åtta tidigare genomförda och avrapporterade studier som redovisas sam-
manfattat och diskuteras i denna avhandling. Jag använder enbart rapportt-
externa som underlag och går inte tillbaka till själva intervju- eller enkätd-
okumentationen. 

– Intervjuerna inom en studie med lärare och kommunala skolpolitiker (LoP-
studien) som redovisas längre fram i detta arbete. 

De två första underlagen utgörs av förförståelse och erfarenheter. De utgör en 
referensram som här undandrar sig granskning men som givetvis har betydelse 
för på vilket sätt det redovisade arbetet bedrivits. De åtta studier som jag an-
vänder för att både belysa och utveckla mitt problemområde och mina analys-
instrument förtecknas i tabell 1:1.
Det som förenar de olika studierna som förtecknats ovan är att jag inom dem 
har studerat olika typer av pedagogiska processer inom det svenska utbild-
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ningsväsendet. Tre av studierna redovisas mer utförligt i kapitel 2 och de övr-
iga fem studierna redovisas mer ingående i Bilaga 1. 

Tabell 1:1. Förteckning över de refererade studierna i kronologisk ordning.

1981. Vid skiljevägen. Gymnasieelev i det globala samhället. Intervju- och enkätstudie i SOU 
1981: 97. 
1982. Teoristudie kring identitets-, moralutvecklings- och medvetandebegreppen, PM, Uppsala 
universitet.
1985. Främjar gymnasieskolan elevernas individuella och sociala utveckling? Skolöverstyrelsen.
1988. Röster om lärarutbildningen. Utvärdering. Högskolan i Kalmar. 
1995. Att styra och att skapa. Om planarbetet läsåret 1993 – 1994. Utvärdering. Varbergs kom-
mun. Kompletterad med opublicerat arbetsmaterial. 
1997. I sju 90-talslärares rum. En samtalsstudie. Högskolan i Kalmar.
1999. Kalmarpedagoger i tid och rum – ett utbildningsvetenskapligt projekt – Kape-projektet, 
tillsammans med Inga Elqqvist-Saltzman. Högskolan i Kalmar. 
1999. Samtal i sammanhang – överblick och inblick, i Samtal för förändring, Skola i utveckling, 
Skolverket. 

Jag har angett fyra sorters empiriska underlag som kan sägas ligga till grund 
för denna avhandling och jag har också pekat på svårigheten att ange en be-
stämd startpunkt för själva avhandlingsarbetet. Arbetsprocessen kan dock 
grovt delas in i följande tre faser: 

1. Studier av (och arbete i) olika pedagogiska processer, se förteckningen 
ovan. 

2. Genomförandet och analysen av en intervjustudie med lärare och kommu-
nala skolpolitiker, periodvis åren 1998–2001 (den s k LoP-studien).

3. Inläsning av teori och tidigare forskning, varvat med granskning av de tidi-
gare studierna och parallellt med arbetet med LoP-studien – samt det explo-
rativa skrivandet. Skrivandet kan ses som ömsom ett utredande och ömsom 
ett sammansmältande arbete. 
 

Jag har varit rätt väl förtrogen med de fenomen som jag har undersökt. Paral-
lellt med avhandlingsskrivandet har jag arbetat med olika skolförändringsfr-
ågor och utvärderingar och fört samtal med utövande pedagoger. Detta har 
inneburit att jag har kunnat pröva tankar och formuleringar mer eller mindre 
medvetet och systematiskt, men det har också, mer negativt för stringensen i 
mitt arbete, inneburit att mitt intressefokus glidit allteftersom nya utvecklings- 
och utvärderingssituationer uppstått. Jag associerar hela tiden själv till min 
erfarda verklighet. Vad betyder det? Att studera något där man själv intagit och 
intar olika positioner kan vara en tillgång om man är uppmärksam på vad man 
gör. Enligt Larsson (1986) är en förtrogenhet med fenomenen att föredra i 
kvalitativa studier. Varje position ger möjlighet till ett särskilt perspektiv, som 
man annars inte skulle ha kunnat få tillgång till (Chesler, 1990). Man kan 
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genom sin yrkesroll identifiera sig med de mål och frågor som är aktuella inom 
respektive område och samtidigt kan man försöka ta ett kliv tillbaka och be-
trakta den egna verksamheten med andra ögon. Det gäller att arbeta med pola-
riteterna distans och inlevelse på ett mycket medvetet sätt. Uljens (1989) pekar 
på “svårigheten att stiga av den grund vi står på då vi skall beskriva den“, men 
menar att det likafullt är viktigt att redovisa de egna utgångspunkterna genom 
medveten reflektion av dem.

Finns det en risk att man blandar ihop sina egna iakttagelser och bedömn-
ingar med de resonemang man frågar efter i intervjuer, då man är förtrogen 
med undersökningsfältet? Och kan den risken i sådant fall balanseras av att 
möjligheten att ställa relevanta frågor ökar när man är hemmastadd inom ett 
område? Richardson (1998) menar att “knowing the Self and knowing ‘about’ 
the subject are intertwined, partial, historical, local knowledges” (s 349).10 För 
min del har det de senaste åren gällt att jag kunnat hantera pendlingen mellan 
ett förvaltningsperspektiv och ett forskarperspektiv. I arbetet med kommunal 
skolförändring och utvärdering, och i viss mån lärarutbildning, förutsätts att 
jag som tjänsteman i ett kommunalt eller statligt utbildningssystem underord-
nar mig vissa värden och arbetar mot vissa givna mål. I sådana funktioner, inte 
minst i funktionen som utvärderingsansvarig i en kommun, blir man också 
indragen i eller utsatt för diskussioner och insatser som mer eller mindre tids-
känsligt påbjuds eller drar genom landet. Här har det gällt att vara uppmärks-
am både i tjänstemannafunktionerna och i forskarfunktionen, men också i ar-
betet med denna avhandling. Mitt sätt att hantera detta här, är att redovisa från 
vilka positioner i utbildningssamhället de studier jag använder i avhandlingen, 
genomförts och vilka resonemang detta genererat. Jag väljer alltså att se de 
olika utgångspunkterna och erfarenheterna som tillgångar. 

Det finns framförallt två skäl till att jag har gett mig i kast med de olika 
studierna. Det ena skälet grundar sig på ren nyfikenhet och ett behov av att ta 
reda på hur saker och ting kan förhålla sig, hänga ihop och att försöka disku-
tera detta. Det andra skälet gäller skolförändring och grundar sig på en övert-
ygelse om att forskning bör och kan bidra till en utveckling av skolverksamhe-
ten direkt eller indirekt. Dessa skäl kan benämnas nyfikenhets- respektive förä-
ndringsskälen

Det finns också ett lärande, dokumenterande intresse med undersökninga-
rna som utgår från att vi (inom skolan och i samhället) behöver ta tillvara de 
olika aspekter som olika parter i utbildningssystemet kan lägga på skolan och 
den egna insatsen där. Detta gör att det breddar och fördjupar vår kunskap och 
därmed kan ge oss bättre möjligheter att resonera om och bedöma de pedago-
giska processerna i skolan med respekt för dem som finns där. I avhandlings-
arbetet har jag samtidigt tagit ett kliv bakåt från intresset för människor, vilka 
de är, hur de resonerar och vilken kunskap detta tillför och mer kyligt disseke-

10 Nybom (1986) refererar till Weber som menade att ”begreppsbildning, ‘lagar’ och frågeställni-
ngar alltid underställs en ’dubbel historicitet’. Dels den som utgick ifrån forskaren själv, från hans 
livsvärld och ’Wertbezogenheit’, dels den som överbestämdes av forskningsobjektet” (s 195). 
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rat vad de säger i avsikt att ordna resonemangen och försöka hitta mönster som 
återkommer. Jag har intresse både av att lära mig något av de studerades sätt 
att resonera och att försöka analysera och ordna det de säger för att själv kunna 
resonera om det. I det här sammanhanget vill jag också lyfta fram den känsla 
av ambivalens som kan infinna sig inför den egna forskningsinsatsen och det 
man åstadkommer med den. Det handlar om forskarens behov av och rätt att 
analysera och ordna ett material, att kanske upprätta kategorier, i förhållande 
till respekten för den som utsatt sig för forskarens undersökning. Det handlar 
också om det rimliga i att begränsa en komplex verklighet inom ramen för en 
vetenskaplig framställning. 

Forskning är mer än att återge vad människor säger, det är att sätta in deras 
uttalanden inom en speciell referensram för att kunna kommunicera med i alla 
fall delar av forskarsamhället. Detta förutsätter en del gemensamma spelregler 
och en del gemensamma ord och fixpunkter att använda, diskutera och förhålla 
sig till. För någon som började diskutera sina forskningsfrågor för tjugo år 
sedan uppstår frågor kring hur forskningssamhället ser ut just nu och vilka de 
explicita och implicita spelreglerna är. Hur ser språket ut där och vilka är de 
ord som just nu talar till den gruppen människor på ett särskilt sätt? Dessa 
frågor möter förstås alla som går in i forskarvärlden och ingen kommer tom-
hänt dit. Frågan blir hur man kan använda sig av det man redan har och kon-
frontera det med de rådande forskningsströmningarna. 

I denna avhandling använder jag ord som väcker många associationer och 
jag är medveten om att de frågeställningar jag tar upp, berör en rad olika 
vetenskaps- och forskningsområden. Det finns omfattande forskning kring lär-
are, lärarutbildning, politisk styrning osv. När jag skriver om individ och sam-
hälle berör jag ett område av filosofi, samhällsvetenskap osv som är gigantiskt. 
Det finns olika sätt att hantera detta. Ett sätt är att låta sig överväldigas så till 
den grad av mångfalden och omfattningen i allt som är forskat kring och skri-
vet om dessa områden, så att man helt avstår från att gå in i frågeställningarna. 
Ett annat sätt, som jag har valt här, är att trots allt gå in i och diskutera och 
undersöka frågeställningarna, men med en mycket tydlig avgränsning. I detta 
fall innebär avgränsningen att jag koncentrerar mig på att i första hand reda ut 
och analysera mina empiriska studier. Mitt bidrag utgörs alltså till stor del av 
min empiri och det sätt på vilket jag ordnat och analyserat denna empiri. Det är 
utifrån dessa premisser som jag prövar att bygga upp ett resonemang, väl med-
veten om den mängd forskning och teori som finns runt omkring. För att verk-
ligen kunna diskutera flera teoretiska perspektiv och tillgodogöra sig dem från 
källorna11 krävs helt andra arbetsinsatser än dem jag kunnat göra under denna 
avhandlingsarbetsperiod. Jag har alltså valt att rikta in mig på att granska och 
utveckla de resonemang som jag började arbeta med i slutet av 1970-talet. Det 
är en medveten inriktning på att undersöka vilka resonemang som kan växa 
fram ur den speciella erfarenhetskombination som jag besitter som en aktör i 
11 Här kunde t ex Habermas’ och Durkheims resonemang varit värdefulla att studera närmare och 
att förhålla sig till. 
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utbildningssystemet. Och i förlängningen anspelar detta angreppssätt också på 
hur andra aktörer i utbildningssystemet kan ta tillvara och ge uttryck för sina 
olika erfarenhetskombinationer i det pedagogiska arbetet.

Arbetet med avhandlingen kan beskrivas som en sorts explorativt skrivande, 
“writing is a process of discovery“ (Richardson, 1998). Det är frågan om en 
sorts medvetandegörandeprocess. Richardsons beskrivning av vad poststruk-
turalism innebär för skrivandet, är relevant för vad det explorativa skrivandet 
har inneburit i detta avhandlingsarbete:

First, it directs us to understand ourselves reflexively as persons writing from 
particular positions at specific times; and second, it frees us from trying to write a 
single text in which everything is said to everyone. Nurturing our own voices 
releases the censorious hold of ‘science writing’ on our consciousness, as well as 
the arrogance it fosters in our psyche. Writing is validated as a method of kno-
wing. (s 349) 
 

Denna avhandling är skriven inom det pedagogiska ämnesområdet. Men i 
detta arbete snuddar jag också vid andra perspektiv och då framförallt de stats-
vetenskapliga. Eftersom jag inte bottnar i en statsvetenskaplig tradition eller är 
hemmastadd i ett statsvetenskapligt språk blir en diskussion ur de perspektiven 
klart begränsad12. Eisner (1998, s 28) diskuterar disciplinens betydelse för vil-
ket innehåll vår erfarenhet får: 

… the conceptual framework we employ directs our attention in particular ways 
and, therefore, what we experience is shaped by that framework. Thus, the ques-
tions we ask, the categories we employ, the theories we use guide our inquiry; 
indeed, what we come to know about the world is influenced by the tools we have 
available. An important but subtle point here is that language, like all other forms 
of representation, is constitutive of experience, it is not merely a conveyor of it. 
Language shapes, focuses and directs our attention; it transforms our experience 
in the process of making it public.

Som skrivande och resonerande person framträder jag ganska tydligt i detta 
arbete eftersom det är i min person som frågeställningarna hakat i varandra 
och använts i olika situationer och utvecklats vidare i arbete och studier. Det är 
svårt och förefaller orimligt att skriva bort detta i en strävan efter förment 
saklighet, så att det som emanerat från vad jag företagit mig och undersökt i 
specifika situationer skulle kunna upphöjas eller omvandlas till en neutral lo-
gik. Att jag liksom alla andra människor däremot i mycket är ett uttryck för 
min tid och är beroende av omvärlden och kommunikationen med den för mitt 
sätt att resonera och vara ser jag som självklart, men bör kanske ändå påpekas. 

12 Det finns ingen överordnad kunskapsgrund från vilken forskningen kan närma sig samhällsp-
roblem, policy och legitimitet, menar Hanberger, 1997. När forskare närmar sig dessa fenomen 
kan någon aktörs synsätt väljas eller så kan forskaren själv stipulera kriterier.
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Metodiska överväganden och erfarenheter från tidigare studier
I inledningen angav jag de grundläggande utgångspunkterna för mitt arbete. 
Den beskrivning jag gett när det gäller utgångspunkter, antaganden och inrikt-
ning på forskningsarbetet liknar den livsvärldsansats13 utifrån den fenomeno-
logiska teorin14 som Bengtsson (1999) redovisar. Utmärkande för livsvärldsa-
nsatsen är att den utgår från tillvarons komplexitet och från att verkligheten 
utgörs av livsvärlden. Världen är vad den är bara i förhållande till livet och 
livet är bara vad det är i förhållande till världen. Det mänskliga subjektet defi-
nieras som att det har ett medvetande och detta medvetande är alltid riktat mot 
något. Då vi riktar det mot oss själva har vi gjort oss till objekt. Subjektet är 
levd kropp och medvetande samtidigt. Livsvärlden är en värld som delas med 
andra människor, menar Bengtsson:

Vi är alltid redan inkastade i en socialt, kulturellt, historiskt och språkligt bestämd 
värld, dvs en värld som vi aldrig själva har valt. Men samtidigt är vi inte under-
kastade denna värld på något deterministiskt sätt. Genom våra handlingar och 
erfarenheter bidrar vi själva till världens gestaltning. Livsvärlden är med andra 
ord inte en färdig och avslutad värld; den är alltid ofärdig, ofullständig. Livsvärld-
en förmedlar mellan en deterministisk objektivism och en subjektivism som gör 
världen till min. (1998, s 97) 

Dessa antaganden får konsekvenser för forskningen i en livsvärldsansats:

En livsvärldsansats innebär en forskning som är inriktad på att studera världen i 
sin fulla konkretion som den visar sig för lika konkret existerande människor. För 
detta krävs differentierade och sensitiva metoder som kan fånga den kvalitativa 
komplexiteten. (1999, s 32)

De utgångspunkter som jag har redovisat har funnits uttalat och medvetet un-
der hela arbetsprocessen. Men under den tredje fasen av arbetsprocessen då 
jag har arbetat parallellt med teoristudier, intervjuande, granskning av de tidi-
gare studierna och konfronterat de olika perspektiven i det explorativa skrivan-
det, har jag också sökt efter och blivit varse vilka andra antaganden jag arbetat 
med men aldrig tydligt gett uttryck för i de tidigare studiernas rapporter. Det 
gäller framförallt synen på vad en pedagogisk process är och skulle kunna 
vara. 

De utgångspunkter jag har, har fått konsekvenser för de metoder som jag 
använder och den analys jag gör i forskningsarbetet. Samtal har varit naturliga 
som informationskällor i mina studier, eftersom frågorna har handlat om vad 
olika grupper av människor har att säga. 

Jag ska här diskutera de metodiska överväganden och erfarenheter som har 

13 En forskningsansats innehåller enligt Bengtsson (1999), antaganden om vad verklighet och 
kunskap är. Dessa antaganden måste göras så explicita att de kan utsättas för kritisk granskning. 
14 Fenomenlogin försöker förstå enskilda människor och grupper utifrån deras levda relationer till 
sin miljö.” … “Fenomenlogin vill försöka kartlägga eller begreppsliggöra den sociala värld som 
undersöks och om möjligt utarbeta allmänna teorier” (Bengtsson, 1998, s 17).
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gjorts i de tidigare åtta studierna som redovisas sammanfattat i kapitel 2 och 
delvis reanalyseras i kapitel 5. Dessa överväganden och erfarenheter ligger till 
grund för de metodiska resonemangen i denna avhandling och i den studie 
med lärare och skolpolitiker som redovisas i kapitel 4. De åtta studierna har 
genomförts på eget initiativ eller i några fall på uppdrag och därmed också 
utifrån olika positioner. I figur 1:2 gör jag en översikt över från vilka positio-
ner studierna av de olika pedagogiska processerna genomförts. Det bör också 
noteras att flera av studierna genomförts i samarbete med eller i anslutning till 
andra medarbetare. Det gäller framförallt gymnasiestudien (Henningsson, 
1981), SÖ-studien (Skolöverstyrelsen, 1985), Kape-projektet (Elgqvist-Saltz-
man & Henningsson-Yousif, 1999) samt skolverksstudien (Blossing m fl, 
1998). 

Figur 1:2. Översikt över från vilka positioner de olika empiriska studierna genomförts. 
Årtalen anger när studierna rapporterats, inte när de genomförts. Beteckningen forskare 
används här i en mer vid mening i betydelsen fristående undersökare. 

Jag har valt att ordna studierna utifrån de processer som de varit avsedda att 
belysa, nämligen skolans, skolförändringens respektive lärarutbildningens pe-
dagogiska process. Det gemensamma för dessa pedagogiska processer är att 
de försiggår inom det svenska utbildningsväsendet och målen för verksamhe-
terna är fastlagda politiskt. Skolprocessen är det som försiggår i skolan och 
som primärt är inriktat på eleverna. Skolförändringsprocessen är primärt inrik-
tad på lärarna och kan försiggå inom skolan, i det kommunala sammanhanget 
och i det nationella sammanhanget. Lärarutbildningsprocessen är primärt in-
riktad på de lärarstuderande. Lärarutbildningsprocessen och skolförändri-
ngsprocessen hör samman på det sättet att de båda fokuserar utveckling av 
elevernas lärare. Skolprocessen och skolförändringsprocessen hänger samman 
så att de till största delen försiggår inom skolorna och det vardagliga livet där. 
Lärarutbildningsprocessen och skolprocessen hänger samman så att man i lär-
arutbildningsprocessen försöker förbereda för och ge perspektiv på det som 
sedan ska åstadkommas i skolprocessen. Skolprocessen har studerats i gymna-
siestudierna (Henningsson, 1981) och (Skolöverstyrelsen, 1985). Skolförä-
ndringsprocessen ur lärares, ledares och styrandes perspektiv har studerats i 
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kommunstudien (Yousif, 1995), i grundskollärarstudien (Henningsson-Yousif, 
1997), i skolverksstudien (Blossing m fl, 1998). Lärarutbildningsprocessen har 
studerats i utvärderingsstudien (Henningsson-Yousif, 1988), i grundskollärars-
tudien (Henningsson-Yousif, 1997) och i Kape-studien (Elgqvist-Saltzman & 
Henningsson-Yousif, 1999).

Som nämnts ovan har jag i samtliga studier frågat efter vad olika personer i 
utbildningssystemet har att säga, vad de uttrycker i samtal när det gäller olika 
frågor om skolan. Utifrån erfarenheter av bl a en intervjustudie med universi-
tetslärare (Henningsson, 1979) formulerade jag i gymnasiestudien (Hennings-
son, 1981) problematiken kring att genom intervjuer söka få del av en annan 
människas sätt att resonera, hennes djupare tankar:

Det finns många frågetecken kring valet av metod när det gäller att försöka 
komma åt människors djupaste funderingar. Hur får vi en rättvisande kunskap om 
människor? Den mest uppenbara risken är att intervjuaren och hennes frågor, 
liksom formuleringarna av frågorna i en enkät verkar alltför ledande (Tuckman, 
1978). Den utfrågade leds in på tankebanor som hon normalt aldrig skulle ha 
tänkt. Men samtidigt avser ju studien att fånga in just vissa områden i en människ-
ans tankar och deras inbördes förhållande till varandra. Konstruktionen av utfråg-
andet måste därmed till en del verka styrande. Man försöker föra in den utfrågade 
på vissa områden utan att för den skull antyda vilket svar som är lämpligt att ge. 
… Ett annat aber med denna frågemetod är hur den utfrågade uppfattar frågorna. 
Ligger språket på en rimlig nivå? Har undersökaren tänkt tillräckligt klart för att 
kunna formulera adekvata frågor för syftet och når hon fram med sina formule-
ringar (Bogdan & Taylor, 1975). Introduktionen av undersökningen blir väsentlig 
liksom elevernas förhandsuppfattning om vad det hela går ut på. 
(Henningsson, 1981, s 307)

När det gäller hur man kan bedöma svaren på öppna enkätfrågor fördes följ-
ande resonemang:

Får vi de svar som verkar mest fördelaktiga eller homogena svar intränade av en 
person som strävar efter att vara som alla andra? I Moraschs’ anda kan man fråga 
sig om svaren är ogenomtänkta schabloner eller genomtänkta uttryck för en övert-
ygelse. Kan språket avslöja hur det förhåller sig, eller kanske sättet att svara på 
alla frågorna? Jag tror att det är mycket svårt att av enskilda formuleringar avgöra 
om de är uttryck för en mycket genomtänkt övertygelse eller bara nästan en inlärd 
fras. Det är svårt att finna egna uttryckssätt som täcker djuplodande funderingar, 
det är mycket troligt att man måste ta till slitna uttryck, som liksom bleknade 
metaforer en gång varit levande och självbärande. (Henningsson, 1981, s 307)

Diskussionen kring metoder från studien 1981 är fortfarande giltig. Tillvägag-
ångssättet att ställa öppna frågor till lärare, blivande lärare osv, för att sedan så 
småningom snäva in frågorna och se till att få någon typ av svar på de frågeo-
mråden, som jag vill täcka av, har använts i samtliga studier. Inriktningen på 
att vara öppen för oväntade svar och resonemang har funnits med hela tiden 
och förstärkts, dvs, jag har inte startat någon studie med utgångspunkt i ett 
färdigkonstruerat analysschema. De analysinstrument eller illustrerande figu-
rer som jag kommer att återge i redovisningen av några av studierna i kapitel 
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två och i bilaga 1, har skapats utifrån vad jag har funnit i mina analyser av 
intervjuer och i några fall av enkätsvar15. 

Jag har använt flera ord för att uttrycka det jag försöker fånga upp från mina 
intervjupersoner: analyser, bedömningar och hur de ser på något, sätt att reso-
nera. Ibland har ordet uppfattning funnits med. I framförallt utvärderingar el-
ler studier med frågor av utvärderande karaktär har jag använt och använder 
fortfarande ordet bedöma. I Nationalencyklopedien (NE), 1995, står det för att 
fälla ett värderande utlåtande över något och i Svenska Akademiens Ordbok 
(SAOB) från 1959 betrakta något på ett visst sätt. Och i Östergren (1938) ha 
en viss mening om. Ordet resonera är utrett på flera sätt i SAOB; utvecklande 
av en tankegång är den definition som jag väljer.16 Både orden resonera och 
bedöma andas respekt för den man frågar. Och det är en viktig poäng, att den 
man intervjuar antas ha en erfarenhet och ett sätt att betrakta världen eller 
någon särskild företeelse som är värd all respekt och som man bör ta till sig för 
att utveckla vår gemensamma kunskap. Ytterligare ett ord som jag provat att 
använda är ordet analysera. Nationalencyklopediens definition är djupgående 
och noggrann undersökning av abstrakta företeelsers beståndsdelar eller kri-
tisk utredning.17 

Utifrån genomgången ovan väljer jag att i fortsättningen använda orden re-
sonera och bedöma. Vad jag arbetat med och arbetar med är hur olika männ-
iskor resonerar i förhållande till egna erfarenheter, skolan och omvärlden. Jag 
har också bett dem att göra bedömningar av olika företeelser. Det handlar om 
att be människor utveckla sina tankegångar och att få deras mening om något. 
Jag väljer efter tvekan bort ordet analys eftersom det kanske leder tankarna för 
mycket åt systematiskt dissekerande. När jag ber intervjupersoner diskutera 
och resonera om något kan det leda till att jag får del av resonemang som 
grundar sig på en kritisk analys, men det kan då sägas vara ett sätt att resonera.

I samtliga intervjuundersökningar har jag själv genomfört intervjuerna, spe-
lat in dem på band och skrivit ut dem i sin helhet, med undantag för lärarutb-
ildningsutvärderingen, där jag fick viss hjälp med intervjuutskrifter. Detta ar-
betssätt har, trots att det har varit tidsödande, gett mig möjligheter att återuppl-
eva samtalen och fundera över dem även under utskriftstillfället, ett moment 
som förefaller svårt att undvara. Jag har i studierna också prövat på att inter-
vjua tillsammans med en annan person; det gäller framförallt SÖ-studien 
(Skolöverstyrelsen, 1985). Jag har intervjuat grupper, framförallt elevgrupper, 
men även grupper sammansatta av lärare och elever. Det har varit en proble-
matisk metod, både när det gäller att fånga in vad som sägs och att få en bild av 
de olika resonemang som deltagarna i gruppen representerar. Däremot har jag 

15 Detta sätt att arbeta kan associeras till och sägas delvis vara inspirerat av grounded theory-
metoden (Glaser, A & Strauss, A. L., 1967; Strauss, A. & Corbin, J., 1998). 
16 Östergren definierar att föra ett resonemang bl a som att dryfta, diskutera, talas vid. I NE har 
man två definitioner: diskutera förnuftigt och med vilja till samförstånd och att utveckla en tanke-
gång.
17 Östergren definierar analys som kritisk undersökning, kritisk genomgång och framställning av 
något. 
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fått inblick i styrkeförhållanden och stämningar i dessa grupper och vad som 
kan antas vara den gruppens mer eller mindre sampratade syn. I två studier har 
jag prövat att använda kompletterande instrument för att fånga ett resonemang 
– kommunstudien (Yousif, 1985) och skolverksstudien (Blossing m fl, 1998). 
I kommunstudien prövade jag att använda en historieskrivning över förloppet i 
kommunens plan- och budgetprocess som jag bad olika parter att läsa och 
förhålla sig till. När det gäller skolverksstudien bad jag rektorer och lärare att 
på en tidsaxel över de två år då deras arbete följdes, rita in och kommentera 
händelser på framförallt skolnivå som de menade hade betydelse för arbetet 
eller som bara hade ägt rum. Båda dessa försök har fyllt sina funktioner, speci-
ellt borde metoden med tidsaxeln kunna utvecklas på ett fruktbart sätt. 

Endast i grundskollärarstudien (Henningsson-Yousif, 1997) har jag återk-
ommit till samma intervjupersoner vid flera tillfällen med likartade frågor. Här 
fick också de intervjuade läsa igenom sammanställningar av sina intervjusvar 
och ge synpunkter på innehållet. Den samlade erfarenheten av de dryga 200 
dokumenterade och analyserade intervjuer18 som jag har genomfört med peda-
goger och elever är att det finns ett behov att uttrycka de egna erfarenheterna 
och synpunkterna. De som intervjuas intar ytterst sällan en reserverad attityd 
genom en hel intervju. Efter en ibland inledande konsternation när det gäller 
frågornas innehåll, brukar de intervjuade förvånansvärt snabbt kunna beröra 
svåra och viktiga områden. De som intervjuas brukar också få uppmaningen 
att höra av sig efter intervjun om de vill komplettera med, eller rätta till något. 
Denna möjlighet har endast enstaka intervjuade använt. Då jag framhåller 
etiska aspekter på intervjun och att den intervjuades anonymitet ska skyddas, 
brukar reaktionen oftare vara att man inget har att dölja än att man vill bli 
skyddad. Trots detta har jag bedömt att det är viktigt att de intervjuades identi-
tet inte kan röjas i redovisningarna. Den metod som har gett mest, när det 
gäller att få del av resonemang är enskilda intervjuer, gärna med hjälp av 
figurer som tidsaxlar, eller rum, som redovisas längre fram i kapitel 2 och 4. 
Men enkäter och möjligheter att få observera olika möten på skolor har gett 
goda kompletteringar.19

Är en viss vana att intervjua och en tillskansad erfarenhet av att arbeta med 
ett sådant material en garanti för att intervjumetoden fungerar väl eller att 
framtida intervjuer kommer att genomföras tillfredsställande? Så är givetvis 
inte fallet. Det finns tvärtom, en risk att slentrianmässigt falla in i en metod 
med väl beprövade frågor, utan att tillräckligt ifrågasätta hur adekvat metoden 
eller frågorna är i varje ny studie. Här finns alltså anledning att vara vaksam. 

18 Av dessa 200 intervjuer har ca 130 ingått i de åtta studier samt LoP-studien som redovisas här. 
Övriga intervjuer ingår i andra studier och som underlag för andra arbeten. Flera av de redovisade 
studierna, gymnasieelevsstudien, 1981, SÖ-studien, 1985 och kommunstudien, 1995 har dessutom 
genomförts med hjälp av enkäter till ett stort antal personer.
19Att gemensamt ta fram frågor och att analysera svaren i en allsidigt sammansatt grupp är också 
en fruktbar metod, som öppnar för en rad olika tolkningar och dessutom för stunden ger goda 
diskussioner. Detta har prövats i arbetet med kommunala utvärderingar, som inte i övrigt refereras 
här. 
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Men att däremot genomföra intervjuer på slentrian, är som jag ser det, helt 
omöjligt. Ett samtal där man avtalat tid med en person för att få del av hennes 
resonemang, kräver respekt och stor lyhördhet och koncentration. Situationen 
kräver skärpa. 

Vilka frågor som fokuserats och hur jag uppfattats som intervjuare bör san-
nolikt ha påverkats av utifrån vilka positioner och intressen jag företagit studi-
erna. Och den position jag haft då jag genomfört de olika studierna har troligen 
påverkat hur jag förstått och analyserat de rön jag gjort. Men exakt hur avgör-
ande detta varit för på vilket sätt studierna genomförts är svårt att bedöma, 
men det bör ändå noteras. Skillnaden är kanske mest tydlig mellan positionen 
som fristående ”forskare” och som ansvarig tjänsteman. Eftersom dessa insat-
ser varvats eller någon gång överlappat varandra i tid har de också påverkat 
varandra, så att det kommunala perspektivet funnits med då jag arbetat med 
den longitudinella studien av lärarstuderande och det mer nyfikna forskarpers-
pektivet har funnits med då jag analyserat styrningsarbetet från en tjänstem-
annaposition. 

Den analys och de resonemang som jag kommer att utveckla i denna av-
handling utgår till stor del från de åtta studier som redovisas dels i kapitel 2 
och dels i bilaga 1. Dessa studier bygger i sin tur på systematiskt genomförda 
intervjuer men har också en viss förankring i eller hänvisning till teori och 
forskning inom de berörda problemområdena. Det finns även en annan grund 
för resonemangen och frågeformuleringarna. Den grunden utgörs av de erfa-
renheter och reflektioner som jag som förvaltningstjänsteman kunnat göra un-
der en längre tidsperiod och i samarbete med andra tjänstemän, pedagoger och 
politiker. Detta är en erfarenhetsgrund som man svårligen kan erhålla som 
enbart undersökare.

Figur 1:3. Skiss över olika perspektiv som använts i studierna av de pedagogiska pro-
cesserna.

I figuren 1:3 illustreras att det finns erfarenheter från två praktikerhåll med i 
studierna av de pedagogiska processerna. Det rör dels grunden för de intervju-
ades resonemang och dels de tidigare och pågående erfarenheter som ligger till 
grund för undersökarens frågeställningar och analys.

Jag har i detta kapitel målat upp den problembild som avhandlingen arbetar 
med och jag har beskrivit vilka överväganden som ligger till grund för både 
valet av avhandlingens frågeställningar och hur arbetet lagts upp och redovi-
sas. Nedan ska jag sammanfatta detta: 
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Avhandlingens syfte och disposition – sammanfattning
Jag har inledningsvis angett de syften jag har med denna avhandling. De kan 
sammanfattas så här:

– att skapa analysredskap för att undersöka och diskutera hur olika aktörer i de 
pedagogiska processer som rör skolan resonerar om dessa processers sam-
manhang och innebörd. 

– att bidra med kunskap om hur sådana resonemang kan se ut.
 

Ett delsyfte har också varit 

– att pröva att använda och strukturera egna tidigare studier samt egna erfa-
renheter av pedagogiskt arbete och att undersöka på vilket sätt de tillsam-
mans kan bidra med någon kunskap kring avhandlingens frågeställningar. 

Den arbetsprocess som har lett fram till denna avhandlings utformning och 
innehåll har tidigare redovisats. Avhandlingen är uppbyggd som översiktligt 
illustreras i figur 1:4. 

Figur 1:4. Avhandlingens uppbyggnad.

I kapitel 2 redovisar jag tre av de åtta, till sin karaktär olikartade, studierna 
och diskuterar de olika analysredskap som använts. Utifrån detta för jag en 
diskussion i kapitel 3 om hur ett av analysredskapen, rumsperspektivet, kan 
utvecklas. I kapitel 4 redovisas studien med lärare och kommunala skolpoliti-
ker, LoP-studien. I kapitel 5 presenteras och prövas ytterligare redskap för att 
ordna och analysera avhandlingens frågeställningar och empiriska material. I 
kapitel 6 för jag en avslutande diskussion och tar upp möjligheter till fortsatt 
forskning. Men närmast följer en genomgång av de studier som utgör grunden 
för avhandlingens frågeställningar. 
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KAPITEL 2

Utveckling av frågeställningar ur tidigare 
egna studier

Utveckling av avhandlingens frågeställningar
I kapitel 1 angav jag några övergripande utgångspunkter som finns för avhand-
lingen. Dessa utgångspunkter har funnits med sedan jag startade mina under-
sökningar i slutet av 1970-talet, men de har blivit tydligare och kunnat prövas 
och konkretiseras i flera olika sammanhang under de följande åren. Som an-
gavs inledningsvis har jag återkommande under en 20-årsperiod undersökt vad 
personer i skolan och i lärarutbildningen riktar in sitt intresse på där. Genom-
gående i studierna har den pedagogiska processens upplevda relevans och me-
ningsfullhet för den den är riktad till undersökts och diskuterats. T ex elevens 
upplevelse av huruvida det som händer i skolan är relevant för det hon anser 
vara viktigt i det egna livet och för samhället. Jag ska i det följande visa hur 
detta perspektiv har utvecklats. För att göra detta väljer jag att mer utförligt 
redovisa tre av de åtta studierna för min genomgång.1 Studierna belyser sam-
tidigt var och en av de tre processerna; skolans pedagogiska process, lärarutb-
ildningens pedagogiska process samt skolförändringens pedagogiska process.

1. Skolans pedagogiska process: Vid skiljevägen – gymnasieelev i det globala 
samhället. En studie i 227 avgående gymnasieelevers synpunkter på sam-
hället och det egna livet (Henningsson, 1981) här benämnd gymnasiestu-
dien. Denna studie föregicks av en studie med universitetslärare (Hennings-
son, 1979)2 och följdes upp i samband med en större SÖ-studie (Skolövers-
tyrelsen, 1985). 

2. Skolförändringens pedagogiska process: Att styra och att skapa, Varbergs 
kommun (Yousif, 1995) här benämnd kommunstudien. I samband med 
denna studie redovisas också något från skolverksstudien (Blossing m fl, 
1998). 

3. Lärarutbildningens pedagogiska process: I sju 90-talslärares rum. En sam-
talsstudie, Kalmar (Henningsson-Yousif, 1997) här benämnd grundskol-
lärarstudien. Denna studie föregicks av en utvärdering av lärarutbildn-

1 De övriga fem studierna nämns i anslutning till de tre, men redovisas mer utförligt i bilaga 1. 
2 Se vidare bilaga 1!
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ingen i Kalmar (Henningsson-Yousif, 1988) och följdes upp av Kape-pro-
jektet (Elgqvist-Saltzman & Henningsson-Yousif, 1999). 

Gymnasiestudien – en undersökning av vilka eleverna är  
och hur de resonerar 
Gymnasiestudien genomfördes inom ramen för 1976 års gymnasieutredning 
och till delar i samarbete med Lillemor Kim3. Enkelt beskrivet var studien en 
undersökning av hur gymnasieelever såg på vad som är viktigt i livet, i sam-
hället, det lokala och det globala och den egna tilltron till att påverka både det 
egna livet och samhället. Som utgångspunkt för studien angavs antagandet att 
solidaritet med andra människor och utveckling av den egna personligheten 
inte är ett motsatspar. Istället kan vi genom solidaritet utvecklas som människ-
or, få mening med våra liv, möjligheter att upptäcka våra sammanhang och ges 
möjligheter att skapa och att ta ansvar. Utifrån bl a detta resonemang formule-
rades några frågor: Hur ser ungdomar på väg ut från skolvärlden på detta? 
Känner de att de har saker att uträtta i vårt samhälle, att de hör hit och att det 
finns utmaningar för dem som de är tillräckligt motiverade för att ta i tu med? 
Vad önskar ungdomarna för sig själva? Hur kommer det globala samhället in i 
deras planer och funderingar och vilken roll spelar skolan i allt detta? 

De frågor eleverna angav (svar på öppna frågor) att de ofta återkom till och 
funderade på var: 

– Den närmaste framtiden
– Livet, döden och livets mening

Eleverna på de treåriga linjerna funderade mer på livets mening än motsva-
rande elever på de tvååriga linjerna. Flickorna var mer intresserade av livsfråg-
or än vad pojkarna var. 
 – Förhållandet till andra 
– Ett meningsfullt arbete 
– En god hälsa
– Självständighet

 
Ett meningsfullt arbete värderades som mer angeläget av eleverna på de treåri-
ga linjerna än av eleverna på den sociala linjen; yrkeslinjerna låg mitt emellan. 
Eleverna på den sociala linjen värderade självständighet mycket högt. Gymna-
sieeleverna fick också frågan: Känns det som att Du har en uppgift i livet? 
Vilken i sånt fall och hur kom Du på att Du har just den uppgiften? De flesta 
menade att de har en uppgift, t ex i att hjälpa andra människor, men också att 
ta hand om sig själva, ta hand om familjen, att göra saker i det lilla. Eleverna 
3 Lillemor Kim studerade gymnasieelevers syn på högskolestudier och framtidsplaner. Ett samar-
bete skedde bl a i utformandet av orts- och skolbeskrivningar som användes i våra respektive 
rapporter (Kim, L. 1983, Kim, L 1998). 
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på de treåriga linjerna nämnde politiska och ideella insatser i högre utsträckn-
ing än vad eleverna på de tvååriga linjerna gjorde. En fjärdedel av ungdomarna 
menade dock att de inte hade någon uppgift. Flickorna ansåg i högre grad att 
de hade en uppgift än vad pojkarna gjorde. För pojkarnas del var uppgiften att 
klara av att ta hand om sig själva i första hand. Yrkeseleverna tyckte inte att de 
hade någon uppgift att fylla i samma utsträckning som eleverna på de treåriga 
linjerna menade att de hade.

Drogmissbruket var det samhällsproblem som eleverna nämnde oftast, tätt 
följt av arbetslöshetsproblemet. Många satte dessa problem i samband med 
varandra. Eleverna från den ”lägre” socialgruppen upplevde arbetslöshets-
problemet som allvarligare än vad de övriga eleverna gjorde. Miljöproblem 
och ensamhetsproblem kom en bra bit längre ned på listan. Samhällsvetarna 
visade speciellt engagemang i miljöproblemen och naturvetarna i ensamhets-
problemen. De flesta elever tyckte att man kan göra något åt de samhällsprob-
lem de nämnt och här var flickorna mest positiva. 

När det gäller huruvida eleverna menade att de själva kunde göra något åt 
samhällsproblemen, var nästan lika många positiva. Det bästa sättet att hjälpa 
till var, menade man, att leva på ett riktigt sätt själv. Yrkeseleverna var mest 
negativa till att de själva skulle kunna göra någonting. Även ur socialgrupps-
perspektivet fann jag skillnader i synen på att man skulle kunna göra något åt 
samhällsproblemen. Eleverna i den ”lägre” gruppen menade att om de bara var 
fler eller hade makt så skulle de kunna göra något. Den ”högre” gruppen var 
mer optimistisk om att själv kunna göra något för att hjälpa till med samhällsp-
roblemen. Jag fann skillnaderna mellan hur olika elevgrupper svarade betydel-
sefulla och allvarliga, även om riktig vanmakt var svår att finna bland elever-
nas svar. 

Eleverna besvarade också en fråga som rörde vilka problem de ansåg var 
viktigast att lösa ute i världen. Svaren var mycket splittrade. Men krig och 
kapprustning var de problem man nämnde oftast. Orättvisor och klyftor mellan 
rika och fattiga kom längre ned på listan. Krigsrisken engagerade eleverna på 
de treåriga linjerna mest. Eleverna på den sociala linjen var mest engagerade i 
frågan om svält och nöd. För yrkeseleverna var energiproblemen viktiga. 
Cirka en tredjedel av eleverna menade att de själva kunde bidra med en insats 
när det gällde de globala problemen. Yrkeseleverna var betydligt mer skep-
tiska till att ha något att bidra med när det gäller de globala problemen, än 
övriga elever. Insatser av politisk natur såg främst eleverna på de treåriga lin-
jerna som ett sätt att arbeta med problemen.

Gymnasiestudien gav mig bilden att gymnasieelever på olika linjer och med 
olika bakgrund menar att ungefär samma saker är viktiga i livet, men att de 
uttrycker detta med olika språk, olika utförligt. Man skiljde sig när det gällde 
upplevelsen av att kunna påverka, dvs förutsättningarna för och intresset att 
förändra samhället skiljde sig mellan olika elevgrupper. Huruvida skolan bi-
dragit till att anknyta till det som eleverna menar är viktigt var otydligt. Med 
andra ord var det oklart huruvida det som behandlades i skolan upplevdes som 
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meningsfullt och relevant utifrån elevernas perspektiv. 
Studien genomfördes i övergången mellan 1970- och 1980 talen och bär en 

tidsprägel.4 Jag ger tydligt uttryck för personliga värderingar och ord som soli-
daritet och ansvar användes frikostigt. Men en diskussion om samhällets be-
hov i förhållande till den enskildas behov och skolans roll i detta har varit 
fortsatt aktuell för mig som en utgångspunkt i pedagogiskt arbete och i studier 
av pedagogiska processer. Detta har betytt att jag har, mer eller mindre expli-
cit, inriktat mig på att ta reda på så mycket som möjligt om vad människor vill 
och hur de resonerar i de pedagogiska sammanhang som jag arbetat i eller 
undersökt. Frågor om sammanhang, möjlighet att skapa, möjlighet att ta an-
svar, skolans roll i det egna livet samt skolans roll i samhället har således varit 
aktuella hela tiden. 

Gymnasiestudien följdes upp av en mindre studie av teorier kring identi-
tets-, moralutvecklings- och medvetandebegreppen (Henningsson, 1982). Teo-
rigenomgången genomfördes som en del i planeringen av en studie på en gym-
nasieskola kring frågeställningen: På vilket sätt tar sig elevers olika sociala 
bakgrund och linjemiljöer uttryck i verbaliserade tankar kring a) den globala 
verkligheten b) de egna livsmöjligheterna c) förhållandet mellan den globala 
verkligheten och de egna livsmöjligheterna. Med livsmöjlighet menade jag 
upplevelsen av vad man tror sig kunna uppnå i sitt liv, vilket inflytande man 
kan få, vilka drömmar som man kan klara av att förverkliga. Den planerade 
studien om linjemiljöernas påverkan kom aldrig att genomföras, men en del av 
frågeställningarna kunde istället användas i studien "Främjar gymnasieskolan 
elevernas individuella och sociala utveckling?" (Skolöverstyrelsen, 1985). 

Huvudfrågorna i den studien formulerades så här:

a) Vilken roll skulle Du vilja att skolan kunde spela i Ditt liv? (det önskade 
läget) 

b) Vilken roll spelar skolan i Ditt liv? (det bedömda faktiska läget)

Vi fann en tydlig diskrepans mellan vad eleverna önskade av skolan och vad 
de menade att de fick ut av den. Eleverna upplevde således inte skolan som så 
meningsfull och relevant för det de bedömde var viktigt. Vi fann också att 
närmare hälften av eleverna var missnöjda med sitt inflytande i skolans dag-
liga liv. Gymnasiestudien (Henningsson, 1981) visade att olika elevgrupper 
skiljer sig åt i upplevelsen av att själva kunna påverka sin situation. SÖ-stu-
dien (Skolöverstyrelsen, 1985) stärkte bilden från gymnasieelevsstudien när 
det gäller skolans i mycket upplevda bristande relevans för det man menar är 
viktigt i det egna livet. SÖ-studien gav också en tydlig bild av gymnasieelever-
nas kritiska bedömning av det egna inflytandet i skolan. Gymnasiestudierna 
pekade mot behovet av att förändra skolan dels för att den skulle upplevas som 
mer relevant för eleverna och det de bedömde som viktigt och dels för att den 
skulle ge dem kraft och förmåga att vara med och förändra samhället. Utifrån 

4 Se även Henningsson 1980.
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denna slutsats framstod lärarutbildningen som intressant att studera och den 
möjligheten yppade sig också några år senare, se längre fram i detta kapitel!

Kommunstudien – en undersökning av hur pedagoger, ledare och 
nämndspolitiker bedömer målstyrningsprocessen
År 1994 genomfördes en egenutvärdering av plan- och budgetprocessen vid 
Barn- och utbildningsnämnden i Varbergs kommun Att styra och att skapa 
(Yousif, 1995a). Där studerades hur de olika parterna politiker, ledare på två 
nivåer och pedagogisk personal uppfattade och bedömde framförallt styr-
ningsprocessen inom nämnden. Utvärderingen genomförde jag som medan-
svarig tjänsteman. Den egna analys som jag därefter utvecklade vid sidan av 
tjänstemannauppdraget, betraktade jag som en tidsdokumentation och exakt 
hur detta material skulle användas var jag inte riktigt klar över. Jag såg dock att 
jag befann mig i och hade gjort erfarenheter under ett centralt skede i ett försök 
till omvandling av eller frigörande utveckling av den svenska skolan. Jag hade 
ett behov av att närmare penetrera och bearbeta de gjorda, delvis nedslående, 
erfarenheterna. Det är detta material (föreligger endast som arbetsmaterial 
(Yousif, 1995b) tillsammans med de övergripande resultaten från den kommu-
nala utvärderingen (Yousif, 1995a), som refereras nedan.5

Införandet av målstyrningen på det kommunala planet med ett kommunalt 
styrinstrument – skolplanen och så småningom också en fri nämndsorganisat-
ion innebar stora förändringar för de tidigare skolstyrelsernas sätt att arbeta. 
Ur förvaltningsperspektivet, dvs för dem av oss som arbetade mellan politiker 
och verksamhet, framstod också de möjliga konsekvenserna för skolorna och 
kommunikationen mellan skolor och politiker som betydande. Arbetet med att 
ta fram en första skolplan och att skapa en process kring styrningsarbetet 
kunde närmast betraktas som en sorts försöksverksamhet. I den kommun jag 
arbetade beslutade nämnden att, senhösten 1994, efter två mandatperioder 
med kommunal styrning utvärdera kommunens andra skolplan, denna gång 
benämnd utvecklingsplan eftersom den innefattade även barnomsorg och fri-
tidsgårdar. Det gällde dels en utvärdering av hur processen kring framtagandet 
av planen bedömdes av nämnden, ledningen och personalen, dels ville man 
veta om planen var känd i organisationen. 

Utvärderingen kan i första hand ses som ett inslag i nämndens egenutveck-
lingsprocess och den genomfördes i flera steg: i gruppdiskussioner med 
nämndens ledamöter respektive med områdeschefer, genom enkäter med rek-
torer respektive all personal (ca 1700 personer) i organisationen. Som under-
lag i gruppdiskussionerna användes en historieskrivning av hur arbetet med 
planen genomförts som man fick ta ställning till. Frågorna rörde planproces-
sens ändamålsenlighet, hur arbetet var förankrat i den egna partigruppen, res-
5Användningen av den kommunala rapporten har stämts av med dåvarande ordföranden i Barn- 
och utbildningsnämnden Sven-Anders Svensson och nuvarande ordföranden Mats Eriksson. Båda 
har gett sitt samtycke. 
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pektive hur dialogen med personalen hade fungerat, definitioner av målen och 
tempot samt hur man tänkte sig att målen skulle genomföras. Enkäten till rek-
torerna tog upp liknande frågor, medan frågorna i personalenkäten togs fram i 
samråd med områdescheferna.

Jag ska här koncentrera mig på de resultat som utvärderingen gav när det 
gäller nämnden respektive personalen. I nämnden menade man att man hade 
haft en äkta dialog inom partigrupperna och även med verksamhetsföreträda-
rna. Nämnden trodde inte att målstyrningen fungerade fullt ut i verksamhe-
terna, men menade att man arbetat rätt som fört ut ansvaret i organisationen. 
Nämnden konstaterade att det är viktigt att man känner till målen fullständigt 
på arbetsplatserna och att även elever och föräldrar känner till dem. Man me-
nade att personalens delaktighet kanske borde ha funnits med som en punkt i 
den uppföljnings- och utvärderingsplan som vi då arbetade efter. I samband 
med den diskussionen väcktes också idén om en enkät till personalen med 
frågor om vilken kunskap de har om målen. Vidare menade nämnden, att man 
i framtiden kanske måste förtydliga genomförandetiden för målen. Nämnden 
slog fast att det var viktigt att målen är politiskt formulerade och inte tjänstem-
annamål och man avsåg att fortsätta på den inslagna vägen och var inte intres-
serad av detaljstyrning.

Personalen å sin sida visade ett starkt ointresse att besvara en enkät om 
målen och planprocessen. Man bör i detta sammanhang notera att enkäterna 
distribuerades i december månad, en klart arbetsbemängd och ofta utmattad 
period i skolorna. Man bör också vara medveten om att verksamheterna levde 
i en intensiv besparingsperiod, där diskussionerna mest hade handlat om var 
man skulle kunna spara för att få den ständigt krympande budgeten att gå ihop. 
Enkäten till gymnasieskolan och KomVux distribuerades så sent att svarstiden 
sammanföll med juluppehållet och därmed såg vi oss tvingade att ge avkall på 
möjligheten att få besked från de frivilliga skolformernas personalgrupper. De 
svar som överhuvudtaget kunde redovisas kom från barnomsorg-grundskola, 
där 33 % av personalen (503 personer) besvarade och skickade in enkätsvaren. 
Mest intresserad av att besvara enkäten var personalen inom deltidsförskolan, 
familjedaghemmen och lågstadiet. Resultaten gav alltså en mycket begränsad 
bild av hur lärare i skolan såg på det kommunala styrinstrumentet och proces-
sen kring detta. 

Några resultat kan ändå noteras och vara värda att refereras till här: Direkti-
vet att all personal ska äga var sitt exemplar av prioriteringsplanen hade upp-
fyllts för 20 % av de svarande. Däremot hade 70 % läst verksamhetsplanen.6
För 10 % av de svarande hade utvecklingsplanen i hög grad betydelse för det 
egna arbetet och för 54 % hade den delvis betydelse. En fjärdedel av persona-
len hade informerat föräldrarna om prioriteringsplanen. En tredjedel av de sva-
rande hade tagit del i diskussioner om utvecklingsplanens mål och bara 15 % 
kände till hur uppfyllelsen av utvecklingsplanens mål utvärderades. Några fler 
hade deltagit i en utvärderingsinsats kring målen. Endast 12 % kände till hur 
utvecklingsplanen tagits fram och endast 9 % var insatta i hur ansvarsfördeln-
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ingen såg ut mellan nämndspolitiker och områdeschefer. I den rapport som 
skrevs utifrån utvärderingen drog jag slutsatsen att intresset för byråkratiska 
processer är begränsat när man arbetar i den kärnpedagogiska verksamheten 
och att möjligheten att vara insatt i alla turer också är mycket begränsad och 
kanske inte heller nödvändig. 

Utifrån den position i organisationen som jag då hade, formulerade jag ock-
så det som har kommit att utgöra en av utgångspunkterna för den längre fram 
redovisade studien med lärare och skolpolitiker – LoP-studien, nämligen att 
det är väsentligt att man känner till i vilken organisation man arbetar, hur den 
styrs, vilka möjligheter man själv har till inflytande och information och vilka 
krav som ställs på mig som anställd. Detta har med värdighet att göra. I rap-
porten diskuterades även förutsättningar för genomförandet av en målstyrd/
dialogstyrd verksamhet. 

  För att tydliggöra olika ytterligheter i möjliga förhållningssätt som perso-
nal kan inta i en politiskt styrd organisation, prövade jag att skapa en medvetet 
tillspetsad kategorisering, se figur 2:1. Det handlade alltså om extrema förh-
ållningssätt som identifierades som utgångspunkt för ett resonemang om pro-
blematiken att arbeta som en skapande individ i en demokratiskt styrd organi-
sation i ett givet samhälle. 

Figur 2:1. Möjliga inställningar i en politiskt styrd organisation

Med skapande menade jag här viljan att ta ansvar för, att vara delaktig och 
aktiv i utformandet och genomförandet av verksamhet. Man tar tillvara sin 
erfarenhet, gör sina lägesanalyser av vilka barn, vilket samhälle och vilka mål 
som man har att arbeta med och utifrån detta utformar man sin verksamhet. 
Med konformistisk menade jag en ovilja att ta ansvar och att man som lärare 
ställer krav på preciserade direktiv och helst vill ha exempelutbildning. Ordet 
6 Nämndens utvecklingsplan utgjordes vid denna period av två dokument, dels den s k priorite-
ringsplanen och dels verksamhetsplanen. Prioriteringsplanen var ett tunt dokument i fickformat 
med de punkter som nämnden särskilt ville prioritera angivna. Verksamhetsplanen var ett mycket 
mer omfattande dokument där beskrivningar av vart och ett av nämndens ansvarsområden och 
målen för dessa fanns med. Där fanns också en ekonomisk planeringsdel och en utvärderings- och 
uppföljningsplan. Tanken var här att serva både de kommunala politikerna och personalen med 
kunskap om de olika delarna i den nyligen sammanslagna stora organisationen samt att binda ihop 
ekonomisk planering med målformuleringar.
39



demokratisk användes här som en beteckning för att man accepterar politiska 
beslut både i form av skolans måldokument, läroplanen, skolplanen och de 
beslut som gäller skolans ramar och organisation. Fyra olika kombinationer av 
inställningar kunde beskrivas enligt följande:  

– Demokrat och skapande
Utmärkande drag är en vilja att underkasta sig demokratiska mål och beslut 
och en vilja att ta ansvar för, vara delaktig och aktiv i genomförandet och 
utformandet av verksamhet. Man skulle också kunna uttrycka det som att man 
är rättrogen i utbildningsorganisationen. 

– Demokrat och konformist
Utmärkande drag är en vilja att underkasta sig demokratiska mål och beslut 
men man är ovillig att ta ansvar i utformandet av verksamhet. Man ställer krav 
på preciserade direktiv och vill ha exempelutbildning. 

– Ademokrat och skapande
Utmärkande drag är en ovilja att underkasta sig demokratiska mål och beslut, 
men man är villig att ta ansvar för, vara delaktig och aktiv i utformandet och 
genomförandet av verksamhet.

– Ademokrat och konformist
Utmärkande drag är en ovilja att underkasta sig demokratiska mål och beslut 
och en ovilja att ta ansvar i utformandet av verksamhet. Man ställer krav på 
preciserade direktiv och vill ha exempelutbildning. Här är man en avfälling i 
utbildningsorganisationen.

Likaväl som att man huvudsakligen kan röra sig inom en del av fältet kan man 
också tänka sig att man hamnar på olika platser i fältet vid olika tillfällen och i 
olika frågor. 

Utvecklad analys utifrån erfarenheterna av styrningsförsök  
och utvärderingsresultat 
Utifrån utvärderingsresultaten och mina samlade erfarenheter och reflektioner 
kring möjligheten att genomföra målstyrning i verksamheterna utvecklades 
sedan den analys som jag dokumenterade (1995b) och som jag till delar återger 
här. Jag prövade att utveckla ett resonemang kring på vilket sätt och på vilka 
nivåer dialoger mellan pedagoger och politiker verkligen sker och kan komma 
till stånd. Jag kunde konstatera att när pedagogerna och annan personal kom-
mer så långt som till dialog sker det ofta sporadiskt, genom privata samtal och 
vid verksamhetsbesök. Den breda kommunikationen mellan politiker och per-
sonal förutsätts ske genom plandokumentation och utvärderings- och uppföljn-
ingsmaterial. I skolledningens ansvar ligger att målen analyseras och diskute-
ras med lärarna. Jag trodde på möjligheten att utveckla en dialog mellan 
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nämndspolitiker och skolledare (områdeschefer och rektorer) och såg en sådan 
dialog idealt som en dialog mellan en ideologiskt kanaliserad folkrepresenta-
tion och yrkesmässigt kunnande och ledarskap och som ett möte mellan ideo-
logiskt skapande och pedagogiskt skapande. Här fanns en möjlighet till en 
dynamik som skulle kunna utvecklas genom t ex framtagandet, tolkningen och 
utvärderingen av skolans måldokument – skolplanen. En allmänt hållen idé om 
dialoger mellan pedagoger och politiker skissades som i figur 2:2. 

Figur 2:2. Skiss över möjlig dialog mellan pedagoger och politiker

Genom denna typ av dialoger som illustreras i figur 2:2, borde man, antog 
jag, kunna åstadkomma en förhöjd medvetenhet om och kunskap om dels den 
pedagogiska och dels den politiska processen. De båda parterna skulle i en 
sådan dialog kunna lära sig av varandra, bli varse varandras infallsvinklar och 
få del av varandras erfarenheter. 

För att åskådliggöra hur sådana olika erfarenheter och infallsvinklar kan 
konfronteras, kan man som exempel föra fram vad som kan hända när en 
folkvald skolpolitiker formulerar ett mål om ökad elevdelaktighet. Som politi-
ker kan man ha en uppfattning både om vad man vill uppnå i skolan och vad 
elevdelaktighet i skolarbetet innebär, men också ha en bild av hur det verkli-
gen förhåller sig i skolorna. Som skolledare kan man vara helt införstådd med 
målet, utifrån den bild man själv har av elevdelaktighet. Men skolledaren har 
också en given grupp människor att arbeta med, både pedagoger och elever. 
Dessa pedagoger och elever finns i den komplexa skolvardagen och de har i 
sin tur sina egna uppfattningar om vad elevdelaktighet är och hur det ser ut på 
den egna skolan. Här bör det alltså vara bäddat för ett meningsutbyte. För att 
komma vidare i dialogen och utvecklingen av en verksamhet som tar vara 
både på de folkvaldas bilder och på pedagogernas bedömningar menade jag att 
följande förutsättningar och insatser skulle krävas: 

– att båda parterna är väl förankrade i respektive grupp så att det som kommu-
niceras bottnar i ett större sammanhang och har ett mer generellt värde än 
bara det individuella. 

– uthållighet och genomtänkthet, förtroende för pedagogernas vilja och förm-
åga att arbeta efter mål snarare än att detaljstyras av regler. Pedagogerna ges 
utrymme för skapande. 

– att politikerna formulerar sina mål så att de vet vad de står för.
– en kontinuerlig diskussion om rollfördelningen mellan politiker och tjänst-
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emän för att  upprätthålla en vaksamhet på vem som bör göra vad. En tjänst-
eman som övertar politikernas målformulering kan sägas missbruka sin 
ställning. En politiker som gör bedömningar av arbetsmetoder som ska an-
vändas och vilka detaljinsatser som ska göras kan också sägas missbruka sin 
ställning. I en sammanblandning av varandras roller menade jag att man 
skulle riskera att förlora värdet i varandras speciella erfarenhet och kun-
nande. 

– att parterna ges mötesplatser, som t ex gemensamma seminarier med in-
bjudna forskare eller reformaktörer (läroplans- och kursplaneförfattare t ex), 
för att systematiskt utveckla dialogen, men också för att stärka kunnandet 
och tänkandet samt skapandet av en gemensam referensram att samtala vi-
dare utifrån. 

– att kunskapsstoff som ska utgöra underlag för dialogen måste tas fram. Stof-
fet kan utgöras av utvärderingar och uppföljningar. Dessa bör genomföras 
av dem som ansvarar för verksamheten, så att även de äger sin dokumenta-
tion och kan använda den som en äkta kommunikation av situationen. 

I fortsatta reflektioner kring den politiska målstyrningen av skolan och de erfa-
renheter vi hade börjat göra, inställde sig bl a dessa frågeställningar, som sedan 
fanns latenta i det fortsatta förändringsarbetet:

– Är det av avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet om man som 
tjänsteman verkligen omfattar målen? Kan man känna arbetsglädje om man 
inte varit delaktig utan arbetar på order och på vilket sätt märker brukarna av 
detta? Kan slutresultatet bli lika bra? Hur lång tid får en genomförandeproc-
ess och verkställighet ta? Är det en lyxverksamhet att arbeta utifrån delak-
tighet och personalens växande i sig själv, om man genom kommando når 
samma resultat för brukarna som man når med målstyrning och kanske på 
kortare tid? 

– Hur förhåller sig pedagogernas bedömningar till de politiska intentionerna, 
finns det utrymme för en ideologisk fasthet? 

– Målstyrning förutsätter en lojalitet med den demokratiska organisationen 
även om medarbetare alltid kommer att komma i konflikt med om de kan 
ställa upp på mål som svär mot deras egen övertygelse. Vad betyder den 
ideologiska tillhörigheten hos pedagogerna för hur de ser på målstyrning 
och beror det på vilken politisk schattering som står för målformulerandet, 
hur mycket man tror på politikernas rätt att styra? Vilken betydelse har kun-
skapen bland pedagogerna om hur skolan styrs politiskt kommunalt för hur 
man ser på målstyrningen?

– Vad betyder plantröttheten hos skolfolk för möjligheten att återupprätta mål-
arbetet i kommunerna? Lärare har ju erfarenheter av planer som styr-
instrument. 

– "När den statliga styrningen avtar, aktualiseras andra styrningsrelationer och 
likformighet följer", skrev Stenelo (1988). Erfarenheten från den kommu-
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nala scenen talar för just detta. Det har funnits många "hjälpare" i det arbe-
tet: det regionala skolverket, kommunförbundet, rektorsutbildningen, uni-
versitetens fortbildningsavdelningar förutom alla konsulter. Är det så att det 
utifrån de statliga målen endast finns vissa slutsatser att dra och att en del 
drar dem fortare än andra och får utgöra modeller? Förhållandet mellan att 
ta efter modeller kontra att tänka ut något själv, kan kanske liknas vid förh-
ållandet mellan att överta föräldrars livsåskådning oreflekterat – konfor-
mism, och att bearbeta och genomgå en egen utveckling och kanske komma 
fram till en liknande ståndpunkt fast medvetet – mognad (Morash 1980). 

– Som skolledare kan man använda den lokala skolplanen som stöd när man 
arbetar med att genomföra läroplanens mål. Om man tar bort den politiska 
styrningen, vem tar över då? De som är kreativa? Finns det någon skillnad i 
tålamodet när det gäller målstyrning på kommunal nivå med skolplan och 
annan kommunal målstyrning och nationell nivå när det gäller läroplan? 
Staten har inte gått tillbaka till regelstyrning än, men däremot förtydligat 
sina målformuleringar något och skärpt sin kontroll. Behövs överhuvudtag-
et en kommunal nivå i styrningen?

I kommunstudierna (Yousif, 1995a och 1995b) har framförallt pedagogernas 
upplevelse av styrningsprocessens relevans belysts. Om man inte känner till 
hur styrsystemet fungerar eller inte accepterar det kan man svårligen uppleva 
insatserna som genereras av systemet som meningsfulla. Flera av dessa frågor 
och reflektioner kring arbetet i en målstyrd och kommunaliserad organisation 
har sedan följt med i andra studier och insatser. Därför har de återgivits så här 
utförligt. Ett exempel är den studie med blivande grundskollärare (Hennings-
son-Yousif, 1997) som refereras nedan, ett annat är studien med kommunala 
skolpolitiker och lärare, LoP-studien (se kapitel 4!). 

I skolverksstudien (Blossing m fl, 1998) diskuterar jag i kapitel 6 – Samtal i 
sammanhang – överblick och inblick, lärarnas ingång i och upplevda menings-
fullhet i de olika samtal som initieras på skolorna kring olika utvecklingsfråg-
or. Frågan om vem som formulerar problemen och vem som initierar diskus-
sioner och med vilket språk framstod som central. Liksom de svårigheter rek-
torer har att leda arbetet i denna stora komplexitet och i den intrikata mellan-
ställning som flera lärare påpekade att en rektor har. De erfarenheter jag fick 
möjlighet att göra under denna tvåårsperiod stärkte mitt intresse ytterligare för 
den pedagogiska process som politiker, förvaltningar, ledare och lärare på 
olika sätt finns i. Den pedagogiska dimensionen av skolförändringsprocesse-
rna blev alltmer tydlig. 
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Grundskollärarstudien – en undersökning av vilka de blivande 
lärarna är och hur de resonerar
Grundskollärarstudien föregicks av en utvärderingsstudie av lärarutbildningen 
vid högskolan i Kalmar – Röster om lärarutbildningen (Henningsson-Yousif, 
1988). Här analyserades utbildningen utifrån dess bedömda relevans för de 
studerande och utifrån ett bedömt behov för skolan. Studien gav mig bilden av 
att lärare utbildas lika mycket för att skapa trygghet för elever och träna dem 
att klara sig socialt som för att ge dem kunskaper. Barnen växer upp i en allt 
tuffare värld och lärarna måste ha många sorters kompetenser för att klara 
detta. Utvärderingen aktualiserade frågor som: Vilken bild av lärarrollen bär 
förskollärar-, lågstadielärar- och mellanstadielärarstuderande med sig till ut-
bildningen? På vilket sätt försöker man i utbildningen påverka denna bild? Är 
påverkan enhetlig? Vilka lärarutbildargrupper är mest trovärdiga för de stude-
rande? Hur mycket av utbildningens innehåll avfärdas som ideologi och flum? 
Hur ser de utexaminerades yrkesutövande ut efter några år? Några av dessa 
frågor följdes upp i den longitudinella studie av blivande grundskollärare 
(Henningsson-Yousif, 1997) som redovisas nedan och erfarenheterna följde 
också med i utformandet av det s k Kape-projektet (Elgqvist-Saltzman & Hen-
ningsson-Yousif, 1999),7 som redovisas längre fram. 

Åren 1989–1994 genomförde jag en uppföljande studie med blivande 
grundskollärare vid lärarutbildningen i Kalmar. Sju grundskollärare intervjua-
des före, under och efter sin utbildning om synen på läraryrket och läraruppg-
iften, om synen på grundskolan, om synen på eleverna och deras behov, om 
synen på föräldrasamarbetet, klassrumsarbetet, på hur barn lär sig och på lär-
arutbildningen. Vid det sista intervjutillfället tillkom frågor om styrningen av 
skolan, val av nivå i skolsystemet och innebörden i att vara kvinnlig eller 
manlig lärare. I rapporten (Henningsson-Yousif, 1997) redovisas var och en av 
de sju lärarnas resonemang om skolan och den egna uppgiften före, under och 
efter utbildningen. 

Den studerandekull de ingick i (den första gruppen som började en grund-
skollärarutbildning i Kalmar) besvarade också en enkät vid utbildningsstarten 
1994.8 Rapporten kom framförallt att inriktas på vilka intressen de studerande 
hade i yrket, hur de såg på skolan och hur de bedömde sin uppgift bl a i 
förhållande till den kommunala styrningen. Ett försök till jämförande diskus-
sion med en i Rostadsprojektet9 studerad grupp lärarinnor, som examinerades 
på 1920-talet från samma lärarutbildning, gjordes. Jämförelsen gällde motiv 
7 Kape står för Kalmarpedagoger i tid och rum och var ett projekt med grundskollärarstuderande 
som genomfördes vid Högskolan i Kalmar åren 1995 – 1998. 
8 Enkätstudien genomfördes med stöd från dåvarande UHÄ och på uppdrag från utbildningsled-
ningen.
9 Rostadsprojektet studerade lärarinnekullar som utexaminerades på lärarutbildningen i Rostad 
(Kalmar) på 1920-, 1940- och 1960-talen. I en rad rapporter dokumenteras och analyseras kvin-
nors liv och erfarenheter i seminarieutbildningen och som utövande lärare ur olika aspekter. (Ask-
ling & Holm, 1985; Dahllöf, 1987; Ögren, 1988; Holm & Elgqvist-Saltzman, 1991, Andrae-
Thelin, 1991; Elgqvist-Saltzman, 1993) 
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för yrkesvalet, synen på läraruppgiften, lärarutbildningen, vardagslivet som 
lärare och även i viss mån skolans styrningssammanhang. 

Här redovisas dels enkätresultaten från hela 90-talsgruppen i korthet och 
dels något från jämförelsen mellan 90-talsgruppen och 20-talsgruppen. I en 
sammanfattning av enkätsvaren från de 59 grundskollärarstuderandena inklu-
sive de sju intervjupersonerna målades denna bild upp: 

När den blivande lärarstuderanden öppnar dörren till klassrummet ser hon 
eleven. Eleven är någon att hjälpa att utveckla till trygghet och till kunskap. 
Kanske ser man bakom eleven en svår familjesituation, många TV-kvällar och 
kanske framför henne ett tufft liv med hotande arbetslöshet? Några ser elever 
som är stressade och pressade och som mår dåligt. Andra ser framför sig barn 
som har det bra i stort. Till det goda klimatet i klassrummet hör respekten för 
varandra och att man kan ge och lära sig ta ansvar. ”Jag vill vara fröken och 
kompis samtidigt”, är en vanlig kommentar. Det handlar också om att göra 
undervisningen rolig så att man känner stimulans att lära sig. Här finns glädjen 
i att vara lärare. Man vill se en glimt av förståelse tändas i ögonen på en ung 
människa som plötsligt snappat något. Eleven är någon man ska hjälpa att 
utvecklas till en bra samhällsmedborgare, ansåg hälften av hela lärarstuder-
andekullen 1989. Man vill åstadkomma miljöengagerade människor, demo-
kratiska samhällsmedborgare, socialt utvecklade människor, vänfasta barn 
med förståelse för omvärlden, goda människor, harmoniska människor och 
personer med en vettig samhällssyn. 

När den blivande lärarstuderanden öppnar dörren till skolan kan det vara en 
hemvan miljö, den egna barndomens klassrum, dit hon längtar tillbaka. Eller 
det kan vara en miljö hon vill förändra. Det kan vara de egna barnens skola 
man ser framför sig och där kan man göra en större insats än man nu kan som 
förälder. Man är medveten om att föräldrarna finns någonstans i bakgrunden. 
De är några som man ska ha en klar rollfördelning med och de kan också vara 
några som man måste vara extra lyhörd för. 

Medan lärarinneyrket var det enda tänkbara för 20-talsgruppen hade 90-
talsgruppen en rad olika utbildningar och yrken att välja bland. För en tredje-
del i 90-talsgruppen var utbildningen inte förstahandsvalet. Hängivenheten i 
utbildningsvalet var mindre och därmed blev också synen på den egna insatsen 
mer mångfacetterad eller otydlig. Samtidigt refererade 90-talsgruppen till sina 
egna erfarenheter i skolan, både det som var bra och det som var dåligt. Lär-
arbarnen räknade in föräldrarnas erfarenheter i sin bedömning av yrket och 
uppgiften. Flera i 90-talsgruppen hade funderat på läraryrket sedan de gick på 
lågstadiet och det var barndomens klassrum man såg framför sig då man tänkte 
på sin framtid som lärare. En av de sju intervjuade grundskollärarna hade 
också kommunicerat med sin gamla lärarinna för att få råd och stöd. Erfaren-
heter och kanske mönster förs vidare även på detta sätt och inte bara genom 
praktikerfarenheterna ute på skolorna. 

Om 20-talsgruppen skulle göra en insats i lokalsamhället genom att under-
visa och uppfostra med kristna förtecken, ville 90-talsgruppen göra en insats 
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för barnen i ett splittrat samhälle med mindre entydiga värderingar. Den 
kristna prägling som var så utmärkande för 20-talsgruppens utbildning fanns 
inte i 90-talsgruppens berättelser. Två av de intervjuade såg yrket som ett kall, 
men utan kristna förtecken. Läroplanerna i 90-talsgruppen, satt enligt en av de 
intervjuade i ryggmärgen och det är de värderingar som slås fast där som 
kanske ersätter de kristna normerna som skulle prägla skolan för 20-talsgrup-
pen. 20-talslärarinnorna använde å sin sida undervisningsplanen som upp-
slagsbok.

Beredskapen inför yrket då man gick ut i skolorna efter utbildningen be-
skrevs i 90-talsgruppen som mycket god. Övergången var ibland knappt 
märkbar då man tidigare kanske funnits i samma skola på sin långpraktik och 
också haft möjlighet att vikariera där. I 20-talsgruppen talades det snarare om 
en verklighetschock när man lämnade den trygga miljön på seminariet och 
kom ut i ensligt belägna skolor. 90-talsgruppen fann sig väl tillrätta och inrik-
tade sig på att finna sin stil och planerade i flera fall sin undervisning i dialog 
med andra lärare på skolan.

90-talsgruppen har gått i skolan under en period då Lgr69 (läroplan för 
grundskolan) gällde och sedan Lgr80 (läroplan för grundskolan) och Lgy70 
(läroplan för gymnasieskolan). Gruppen är lärarutbildad då Lgr80 gällde och 
det sista året lades Skola för bildning (läroplanskommitténs huvudbetänkande) 
fram. Lärarutbildarna inklusive handledarna ute på skolorna har själva gått i 
skolan på 40-, 50-, 60- och 70-talen. Deras egna lärare gick i skolan i början av 
1900-talet och kanske undervisades av en och annan rostadslärarinna ur 20-
talsgruppen. Själva utbildade de sig till lärare under 60-, 70- och 80-talen. 
Denna grupp lärarutbildare som 90-talsgruppen mött inrymmer i sig ett aktivt 
skolperspektiv från större delen av 1900-talet. Hur motiven för att bli lärare 
och synen på yrkesuppgiften tillsammans med tidens och samhällets prägling 
såg ut på 1920-talet kan på detta sätt fortleva i någon form och någon omfatt-
ning in i dagens lärarutbildning och i dagens skolor. Grupperna ingår i olika 
tidsbundna och samhälleliga sammanhang, men idén var att en jämförelse med 
20-talslärarinnorna skulle kunna bidra med att ge ett perspektiv på 90-talets 
grundskollärare och utgöra en fond mot vilken dagens grundskollärare kan 
avteckna sig.

Grundskollärarstudien kom också vid det sista intervjutillfället år 1994, då 
man varit ute i lärararbete under något år, att inriktas på resonemang om den 
kommunala styrningen. Utgångspunkten för detta var att arbetet i en politiskt 
styrd verksamhet förutsätter att man som medarbetare känner till och accepte-
rar principen och formen för styrningen. Styrningsformen förutsätter också att 
man aktivt arbetar i den riktning som målen anger. Arbetet med den s k delta-
gande målstyrningen förutsätter dessutom att lärarna upplever det som rele-
vant och gynnsamt för den egna undervisningsinsatsen att samarbeta om pla-
nering osv. Utifrån detta formulerades en övergripande fråga: Vilket intresse 
har lärarna i skolan och vilket intresse förutsätts de ha för att kunna arbeta i 
en politiskt målstyrd organisation? För att kunna genomdriva en demokratisk 
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målstyrd skola menade jag att de som arbetar i skolan inte bara behöver accep-
tera denna styrform utan också känna till sammanhanget i vilket styrningen 
sker och uppleva det som relevant och t o m viktigt för den egna insatsen. 
Frågan om hur man gått in i läraryrket blev då relevant, vilket intresse man har 
som lärare från början i yrket och i skolan. Hur ser man på skolans uppgift och 
på den egna insatsen där? 

Jag ska här koncentrera mig på de resultat och analyser som specifikt gällde 
de sju lärarnas syn på den kommunala styrningen. I redovisningen använde jag 
mig av två olika analysmodeller, dels s k händelserum och relationsrum och 
dels den tidigare refererade fyrfältsmodellen med olika förhållningssätt som 
man skulle kunna inta som tjänsteman i en politiskt styrd organisation.

Idén med bilderna relationsrum och händelserum sprang ur behovet av att 
på något sätt kunna illustrera vilka parter läraren räknar med och hur hon 
placerar dessa parter i förhållande till varandra och till den egna yrkesinsatsen 
som lärare. Rumsbilden är ju mycket vanlig och nästan banal, men blev för 
mig ändå uttrycksfull för det som jag annars hade funnit svårt att fånga och 
uttrycka sammanfattat. Det fanns ännu ingen koppling alls till andras teori här. 
Jag direktciterar från rapporten: 

”Skolan kan betraktas både som ett rum för händelser och ett rum för rela-
tioner. Hur rummet ser ut, hur stort det är och vad vi ser beror på vilka vi är och 
i vilken egenskap vi betraktar rummet. I de statliga styrdokumenten ter sig 
rummet kanske på ett sätt och i den enskilda lärarens ögon på ett annat. Olika 
händelser och relationer kan upplevas som mer eller mindre relevanta för det 
man är intresserad av.

Här väljer jag att benämna de händelser som läraren upplever som relevanta 
för sin verksamhet i skolan, lärarens händelserum. Rummet skulle kunna om-
fatta internationella händelser som läraren ser direkt angår det egna arbetet 
både som stoff och som förhållanden som påverkas indirekt via undervis-
ningen (miljö, orättvisor, krig etc). Det kan omfatta en mindre cirkel som dock 
innehåller förhållanden och beslut på riksplanet om olika företeelser, eller be-
slut om skolan, som man anser är av betydelse för den egna praktiken och ska 
beaktas. Det kan begränsa sig till att omfatta förhållanden och händelser i 
lokalsamhället eller i skolan. Det kan koncentreras på att enbart omfatta kon-
takten här och nu med eleven i en undervisningssituation som ska redas upp 
osv.  

De parter som läraren upplever som relevanta för den egna verksamheten i 
skolan benämner jag lärarens relationsrum. Det kan röra sig om relationen till 
individer eller folk i det globala världssamfundet, till andra individer och grup-
per i landet. I sina måldokument och reformarbeten definierar och lyfter staten 
fram de parter som lärarna ska ta hänsyn till (elever, föräldrar, andra lärare) 
och utgår också genom sin styrningsmetod från att lärarna tar hänsyn till poli-
tiker och administratörer. Hur lärarna ser dessa parter, hur relevanta de uppfat-
tas av lärarna avgör också hur deras relationsrum ser ut. 

Händelserummet och relationsrummet hänger samman så att t ex officiella 
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händelser såsom beslut om lokala styrelser med föräldramajoritet genererar 
eller aktualiserar en relation att ta hänsyn till, en part att räkna med på något 
sätt. Utifrån resonemanget om relationsrum respektive händelserum kan man 
formulera en rad frågor: Vilka relationsrum respektive händelserum ser läraren 
och hur placerar sig målstyrningen och skolpolitikerna i dessa rum? Vilken 
verksamhet, vilka beslut upplevs vara väsentliga att sätta sig in i? Och vilka 
betraktas som ovidkommande? Vilka parter är förgrundsgestalter i relations-
rummet och hur kan man kommunicera med dem? Går relationen till samhäll-
ets krav och problem via skolpolitikerna, reformerna och måldokumenten eller 
finns det en annan direkt väg? Är all den kringverksamhet som syftar till att på 
något sätt påverka det som händer i klassrummet relevant för den enskilda 
läraren eller bara störande och ovidkommande inslag?” (a a s 8–9) 

I figur 2:3 återges det relations- och händelserum som konstruerades som en 
genomsnittsbild av de sjus resonemang kring den egna uppgiften och arbetet i 
skolan.

Figur 2:3. 90-talslärarnas rum som det tonade fram i intervjuerna i grundskollärarstud-
ien (Henningsson-Yousif, 1997). De aktörer som ligger närmast läraren-eleverna är de 
som upplevs som mest relevanta för de intervjuade lärarna.

 
Skolplanen och skolpolitikerna är ytterst perifera för lärarna. De finns långt 

ut i kanten och dessutom inom parantes eftersom de knappt existerade för 
några av lärarna. (Man kan naturligtvis diskutera den koppling jag gör mellan 
den kommunala viljeyttringen – skolplanen och de personer som står för den – 
skolpolitikerna.) Skolpolitikerna tillerkändes dock, när man satte ljuset på 
dem, viss betydelse inte minst för de materiella förutsättningarna i skolan. 90-
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talsgruppen associerar skolpolitiker till besparingar och dessa besparingar 
märks i form av större undervisningsgrupper.

Jag fann vidare att skolplanen inte var lika levande som styrande dokument 
för lärarna som läroplanen, men några av lärarna hade läst igenom den och 
diskuterat den i skolan. Andra hade inte sett skolplanen alls och associatio-
nerna till skolpolitikerna var i övrigt vaga. Spontant uttryckte lärarna att de 
inte hade någon uppfattning om hur man arbetar kommunalt skolpolitiskt. Det 
var för dem en främmande och rätt ointressant sfär. Några av lärarna menade 
att skolpolitikerna borde vara lärare. Jag kommenterar här inte vidare de andra 
relationer och händelser som finns i rummet utan går istället vidare med att 
lyfta fram den andra modellen för att åskådliggöra lärarnas förhållande till den 
politiska styrningen. I nästa kapitel återkommer jag till en utvecklad diskus-
sion och analys av modellerna händelserum och relationsrum.

Ett annat sätt att försöka analysera och åskådliggöra hur den nyblivna grund-
skollärargruppen förhöll sig till den målstyrda och kommunaliserade skolan var 
att pröva att placera in dem i de fyra fält jag använt (Yousif, 1995a och 1995b), 
se figur 2:4. Modellen finns förklarad i sin helhet tidigare i detta kapitel!

Figur 2:4. Möjliga inställningar i en politiskt styrd organisation. 90-talsgruppens posi-
tion när det gäller det egna arbetet ur ett statligt målperspektiv, markeras med x, respek-
tive det egna arbetet ur ett kommunalt målperspektiv markeras med y. Nykonstruerad 
figur utifrån analysen i rapporten (Henningsson-Yousif, 1997).

Lärarna gav uttryck för ett reflekterande sökande efter ett eget förhållni-
ngssätt i undervisningen. Jag konstaterade att när det gäller att skolan ska 
uppfylla de nationella målen som de formuleras i läroplanerna, har 90-tals-
gruppen det mycket klart för sig. Och de skulle därvid kunna inplaceras som 
demokrater ur ett nationellt perspektiv. När det gäller medvetenheten om och 
intresset för de kommunala målen, blir bilden annorlunda och gruppen hamnar 
snarare i en ademokratisk position. Särskiljandet av de två styrningsnivåerna i 
illustrationen i figur 2:4 fanns inte med så tydligt i rapporten från 1997. 

Den kommunala styrningen tycktes föga uppmärksammad i lärarutbildn-
ingen. Diskussioner med relevans för lärare och den politiska styrningen fann 
jag bl a hos Harrit (1992) som benämner förmågan att kunna diskutera och 
värdera skolans plats i samhället och att kunna värdera läroplaner och skollag, 
49



den kritiska reflektionskompetensen. Med Harrits ord skulle alltså den kritiska 
reflektionskompetensen i lärarutbildningen kunna utvecklas. Hos Svingby 
(1978) fann jag konstaterandet att lärarna inte känner sig nämnvärt styrda av 
regler och mål i klassrummet. Det är när man talar mer abstrakt om skolan som 
man tycks vara mer medveten om hur skolan begränsas av samhällsstrukturen. 
Dvs det skulle saknas en spontan association eller koppling mellan det kon-
kreta vardagsarbetet och en mer abstraherad samhällsdiskussion. Hos Lind-
blad (1994) fann jag en beskrivning av lärarkårens position som dubbel och 
motsättningsfylld i samhällsstrukturen. Han menar att lärare vill bevara sin 
självständighet och att de ”värjer sig mot politisk och administrativ styrning av 
sitt arbete och är tveksamma till expertisbaserade beslut”. (s 55)

Det som vidareutvecklades ur grundskollärarstudien var dels utformningen 
av det s k Kape-projektet, se nedan, och dels studien med lärare och skolpoli-
tiker (LoP-studien), som redovisas i kapitel 4, där rumsresonemanget har an-
vänts som ett intervjuverktyg. 

Åren 1995–1998 genomförde jag tillsammans med Inga Elgqvist-Saltzman 
Kape-projektet vid lärarutbildningen i Kalmar: Kalmarpedagoger i tid och 
rum – ett utbildningsvetenskapligt projekt (Elgqvist-Saltzman & Henningsson-
Yousif, 1999). Tillsammans med 11 lärarstuderande avsåg vi att genomföra en 
sammanhållen forskande insats om skola och lärarutbildning i Kalmar, samti-
digt som vi också intervjuade och dokumenterade deltagarnas resonemang 
kring lärarutbildningen, yrket och projektet. Med projektet försökte vi bidra 
till att knyta ihop lärarutbildningen för de studerande och skapa en beredskap 
för dem att agera i och förhålla sig till skolförändringsinsatser. 

I en retrospektiv analys av våra insatser kunde vi konstatera att vi inte lycka-
des engagera projektdeltagarna i det pågående reform– och utvecklingsarbetet 
på statlig och kommunal nivå. Det upplevdes inte som relevant av deltagarna 
förrän då de närmade sig slutet av utbildningen och började se vilken yrkes-
verksamhet man egentligen skulle ut i. Tidigare i utbildningen kan sådana 
diskussioner upplevas hänga i luften, särskilt om man är ung och inte har 
någon tidigare yrkeserfarenhet. Troligen var det också så att vår grupp bli-
vande lärare inte skiljde sig så mycket från andra lärare när det gäller intresset 
för den egna uppgiften i skolan. Det handlar i första hand om mötet med 
eleven, själva undervisnings- och utvecklingssituationen. Denna kopplas inte 
automatiskt ihop med mer övergripande och abstraherande diskussioner om 
skolans uppgift i samhället och den demokratiska styrningen av skolan. 

De tre lärarutbildningsstudierna har alla genomförts vid en och samma lär-
arutbildning (Kalmar) och hänger ihop inbördes så att den ena studien har 
inspirerat den andra i en kedja, från utvärderingen (Henningsson-Yousif, 
1988) till grundskollärarstudien (Henningsson-Yousif, 1997) och till Kape-
projektet (Elgqvist-Saltzman & Henningsson-Yousif, 1998). Studierna har in-
riktats mer på de studerande och deras inställningar och erfarenheter i och 
utanför utbildningen än på innehåll och organisering av själva lärarutbildn-
ingen. Huruvida de lärarstuderande upplevt utbildningen som sammanhållen 
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och vilka budskap de studerande erfar att de har fått, har varit frågor som 
indirekt också har kunnat belysa vad lärarutbildningen förmedlar när det gäller 
vad lärarna ska göra i skolan.

Sammanfattning av frågeställningarna i studierna
I genomgången ovan har jag sammanfattat frågeställningar och resonemang i 
några tidigare studier. Jag ska här i koncentrat sammanfatta vilka erfarenheter 
från var och en av studierna som jag funnit vara särskilt väsentliga och visa hur 
de hakat i varandra till ett resonemang. Detta resonemang har i sin tur lett fram 
till den analys som jag företar i nästa kapitel. 

De två studier som rörde skolprocessen pekade på att gymnasieelever i 
grunden bedömer samma saker som viktiga i livet, men att de skiljer sig när 
det gäller bedömningen av att kunna påverka det samhälle de finns i.10 Skolan 
tycks inte heller fungera som en instans som fångar upp och möter de frågor 
som många elever menar är väsentliga och/eller som läroplanen lyfter fram. 
Eleverna är missnöjda med den delaktighet de erbjuds i planeringen och ge-
nomförandet av skolarbetet, men även med sina egna insatser när det gäller att 
ta vara på de möjligheter som finns till delaktighet och till att ta egna initiativ. 
En följdfråga som inställde sig utifrån dessa förhållanden blev hur lärarutb-
ildningen tacklar detta och hur man fokuserar sina insatser när det gäller vad 
lärare ska göra i skolan och vad skolan är till för. Här fann jag stora ambitioner 
i lärarutbildningen, men den bedömdes av de studerande som gymnasielik och 
splittrad till sin karaktär. Utbildningen tycktes delvis fylla olika funktioner för 
lärarstuderande, som utbildade sig för olika åldrar i skolsystemet. Försök i 
utbildningen att skapa helhet av olika ämnen, kunde ibland uppfattas som yt-
lighet. Frågan om hur de blivande lärarna resonerade om skolan och vad de 
ville uträtta där väcktes och i den longitudinella studien med blivande lärare 
fann jag en rad skäl för deras yrkesval. Det ingångsintresse man hade, fanns 
kvar genom utbildningen, men nyanserades och breddades också av utbild-
ningsinslagen.  

Parallellt med denna studie kunde jag också i erfarenheter från kommunalt 
målstyrningsarbete konstatera att skolan även skulle styras kommunalpolitiskt 
och att det fanns ett stort engagemang från de kommunala politikerna i detta. 
Men intresset från lärarnas sida var svalt för vad man på den kommunala nivån 
ville med skolan. I en avstämning med de lärare jag följde i den longitudinella 
studien, då de varit ute i yrkeslivet något år, fann jag samma bristande intresse 
för kommunala mål, men en stor genomtänkthet i resonemangen kring den 
egna lärarinsatsen.  
10 De första studierna med universitetslärare och gymnasieelever skulle nu i efterhand kunna 
associeras till det som Lather (1991) benämner praxisorienterad forskning, en frigörande sam-
hällsvetenskaplig forskning där man vill förändra något, i hennes fall en orättvis världsordning. Jfr 
även Carspecken, 1996. 
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I Kape-projektet försökte jag medvetet och uttalat dra nytta av de olika 
perspektiven och erfarenheterna genom att knyta samman lärarutbildningsins-
atser med forskande lärande och med målstyrningsperspektivet. Skolverksstu-
dien gav en möjlighet att på plats följa resonemangen och insatserna. De sam-
manhang i vilka personerna upplevde sig agera och hur olika initiativ till ut-
veckling togs, blev intressanta att studera. Dessa erfarenheter ledde fram till en 
nyfikenhet på och ett behov av att ta reda på och också lyfta fram både skolpo-
litikers och lärares resonemang om skolans sammanhang och vad den är till 
för. Studien med lärare och skolpolitiker redovisas i kapitel 4. 

Gemensamt för skolförändringsstudierna är att de genomförts med hjälp av 
återkommande intervjuer eller insatser under längre tidsperioder. I två av stu-
dierna (Yousif, 1995a och Elgqvist-Saltzman & Henningsson-Yousif, 1999) 
har jag varit aktiv i de processer som studerats. Skolförändringsprocesserna 
har belysts från olika statliga perspektiv, lärarutbildning respektive verksnivå, 
från kommunperspektiv och från ett friare undersökarperspektiv. Det jag har 
funnit utifrån dessa olika infallsvinklar och fäst mig vid är framförallt följ-
ande:     

De kommunala skolpolitikerna var engagerade i sin målstyrning, medan den 
pedagogiska personalen var dåligt insatt i och visade svagt intresse för de 
kommunala måldokumenten (skolplanen) och processen kring det arbetet 
(Yousif, 1995a). Den kommunala styrningen visade sig vara mycket perifer för 
de nyblivna grundskollärarna (Henningsson-Yousif, 1997). Lärarna på de åtta 
skolor där jag följde mål- och resultatarbetet (Blossing m fl, 1998) kände sig 
mer eller mindre hemmastadda eller förfrämligade i de pågående utvecklings-
satsningarna på skolorna. Och en överblick över olika samtidigt pågående ut-
vecklingsinsatser saknades, särskilt på de större skolorna. De lärarstuderande i 
Kape-projektet hade som blivande lärare svårt att intressera sig för kommunal 
styrning och aktuella skolreformer (Elgqvist-Saltzman & Henningson-Yousif, 
1999). 

Jag har här pekat på att de pedagogiska processernas relevans och menings-
fullhet för de som de är till för, har varit en genomgående frågeställning i de 
olika studierna. Hur de undersöktas intresse av att engagera sig i samhällets 
utveckling eller att påverka skolan sett ut, har också funnits med som mer eller 
mindre latenta frågeställningar i flertalet studier. Ett annat sätt att utveckla 
frågan om de pedagogiska insatsernas relevans ur olika perspektiv är att vida-
reutveckla det rumsperspektiv som jag presenterade i redovisningen av grund-
skollärarstudien. 
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KAPITEL 3

Utveckling av rumsperspektivet

I kapitel två har jag diskuterat och redogjort för några tidigare undersökningar. 
Genomgående i dessa studier har den pedagogiska processens relevans och 
meningsfullhet för den den är riktad till diskuterats. En av de tre studier som 
redovisades mer utförligt var grundskollärarstudien och de analysmodeller - 
händelserum respektive relationsrum - som utvecklades ur den. Jag ska här gå 
vidare i ett resonemang kring rumsperspektivet utifrån att flertalet av de redo-
visade och refererade studierna också kan ses som variationer på samma tema. 
Detta tema rör uppfattningen av 

– i vilket sammanhang en pedagogisk process bedrivs 
– syftet med processen 
– kunskapen om vem som finns i processen med vilka motiv och samman-

hangsuppfattningar.
 

I det följande ska jag försöka att både reda ut och smälta samman studiernas 
frågeställningar och de analysinstrument som använts. Detta gör jag genom att 
dels i detta kapitel vidareutveckla rumsmodellen och dels genom att i kapitel 5 
vidareutveckla vokabulären kring de pedagogiska processerna. Jag finner att 
de flesta studierna kan ordnas och diskuteras utifrån ett rumsperspektiv. Rums-
perspektivet användes för att åskådliggöra vad man räknar med och bryr sig 
om av händelser och relationer som lärare eller lärarstuderande i skolan. 

I gymnasiestudierna (Henningsson, 1981, Skolöverstyrelsen, 1985) ställdes 
frågor om elevernas bedömning av problem i samhället och om skolans roll 
och den egna rollen i förhållande till dessa problem. Det rörde därmed huru-
vida och på vilket sätt, man räknade in förhållanden i det omgivande samhället 
som relevanta för det egna livet och det man gjorde i skolan. Kommunstudien 
(Yousif, 1995a) med de tillspetsade polariseringarna mellan att bry sig om 
demokratiskt formulerade mål eller ej, respektive att vara benägen att ta ansvar 
och skapa nytt eller ej, kan också sägas belysa pedagogernas relationsrum och 
händelserum. Tanken var här, att räknar man som lärare med den politiska 
styrningen borde detta påverka förhållningssättet till styrningen och de mål för 
skolan som finns, på något sätt. Likaså kan diskussionen om dialogen mellan 
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politiker och pedagoger sägas uttrycka ett möjligt relations- och händelserum 
för lärare, när det gäller förankring i de egna leden. Dvs modellen förutsätter 
att såväl pedagoger som skolpolitiker räknar med att de företräder andra och 
att de även räknar med den andra parten och de händelser som tillkomsten och 
lanseringen av en skolplan och de möten och samtal som denna plan kan föra-
nleda. 

Även i lärarutbildningsutvärderingen (Henningsson-Yousif, 1988) fanns 
rumsperspektivet med, framförallt som frågor om hur de olika parterna i ut-
bildningen såg på läraruppgiften i sig och i samhället. I skolverksstudien 
(Blossing m fl, 1998)  belystes och analyserades bl a de sammanhang som 
lärare kan befinna sig i. De händelser och relationer, som omger dem, de tids-
mässigt parallella insatser som sker för att på något sätt påverka pedagoger att 
arbeta på ett visst sätt kan också omvandlas till att bli en lärares möjliga rela-
tions- och händelserum. I Kape-projektet (Elgqvist-Saltzman & Henningsson-
Yousif, 1999) använde vi ett hus för att illustrera det sammanhang vi såg att 
vår projektinsats kunde betraktas i. Här fanns både styrningsperspektiv och 
historiska perspektiv med. Huset kan också ses som ett möjligt händelse- och 
relationsrum för lärarutbildningen och för de lärarstuderande.  

Rumsperspektivet eller det sammanhang som lärare eller blivande lärare 
upplever sig leva och arbeta i har alltså varit ett återkommande tema. I de 
retrospektiva analyserna av de studier som har redovisats här, har jag även 
funnit andra återkommande teman som redovisas och utvecklas vidare i kapi-
tel 5. Här ska jag utveckla resonemanget om rumsperspektivet och jag gör det 
genom att diskutera utvidgning respektive fördjupning av rummet. 

Innan jag går vidare i resonemanget vill jag förtydliga att jag associerar 
ordet rum mycket allmänt. Det kan vara allt från en öppen rymd till en sluten 
krets. Med termerna relationsrum och händelserum är det just karaktären på 
dessa rum som jag vill försöka beskriva utifrån hur en person betraktar vad 
som är relevant och vad som existerar för henne. Att tala om utvidgning känns 
naturligt när man använder sig av en rumsmetafor. Ju bredare krets, dvs ju mer 
avlägsna relationer och händelser man räknar in och ser som relevanta för sitt 
liv och sitt utövande av läraryrket, desto mer utvidgat kan man säga att rela-
tionsrummet respektive händelserummet är. En annan dimension kan benämn-
as en fördjupning av rummen. Att fördjupa sitt relationsrum skulle innebära att 
man tar reda på vilka de man räknar med är. Man inte bara ser varandra och 
räknar med varandra i arbetet, man har också en djupare kunskap och därmed 
kanske förståelse för vem den andra är, vad hon upplevt och hur hon resonerar. 
Om det rör sig om yrkespersoner gäller kunskapen främst hur den andra ser på 
sin yrkesuppgift. Vilket i sin tur kanske kan förstås mot bakgrund av just vad 
hon har upplevt och vem hon är. Att försöka fördjupa sitt relationsrum innebär 
att aktivt intressera sig för att veta mer, förstå mer och nyansera mer. Det är att 
försöka tränga igenom den schablonbild som man kanske har av en grupp eller 
en funktion. Detta anknyter till en diskussion om vådan av och poängen med 
att kategorisera andra människors resonemang. Fördjupningen av relations-
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rummen gäller att ta reda på mer om vilka de andra är och hur de resonerar, 
alltså ett intresse för och kunskap om de relationer man räknar med.

Liksom vi kan tala om ett fördjupat relationsrum, kan vi tala om ett fördjup-
at händelserum.

I vilken mån lärare räknar in händelser som t ex beslut om nya skolplaner i 
sitt arbete, har diskuterats tidigare, t ex i grundskollärarstudien (Henningsson-
Yousif, 1997). En fördjupning här skulle innebära att man tar reda på t ex hur 
skolplanen tagits fram och varför vi har skolplaner i det svenska skolsystemet 
osv. Detsamma gäller händelserummen. Om man känner till och bryr sig om 
orsakssammanhang och händelseförlopp kring händelser som man räknar 
med, har man ett fördjupat händelserum.

Ytligt sett kan relationer och händelser skiljas åt, så att relationer handlar 
om förhållandet mellan människor medan händelser är t ex beslut. Men detta 
behöver redas ut. För att skilja ur ”händelser” från allt som görs, arbetas med 
och pågår, väljer jag att definiera händelse som något som någon uppfattar 
inträffar, ibland i rätt tydliga samband, ibland i mycket invecklade skeenden. 
(Ibland kanske just detta blandas samman, så att om man inte räknar med 
skolpolitiker, så räknar man inte heller med skolplaner. Om man nu känner till 
att dessa står i en relation till varandra.) Beslutet om att t ex en skolplan ska 
gälla är en händelse. Skolplanen i sig är en produkt som framtagits av männ-
iskor i en process. Om man räknar med att händelsen har betydelse för det 
egna livet eller arbetsinsatsen, avgörs av vilket händelserum man för ögonb-
licket ser sig i. Vilka händelser kan vi räkna med i skolsammanhanget: ett gräl 
på skolgården, en föreläsning på en fortbildningsdag, en reform av lärarutb-
ildningen? Avskärmandet av händelser och relationer och av djupen och vid-
den i dessa, kan vara en överlevnadsstrategi. Jag ser att en rad olika orsaker 
kan finnas till att lärare har ett begränsat relations- och händelserum eller be-
gränsar sina rum, se tabell 3:1.

Att vidga sitt händelse- och relationsrum och dessutom fördjupa det innebär 
att man måste vara beredd på att förändras. Att förändra sitt sätt att se världen 
och att resonera kräver energi och kanske mod. I mina tidigare studier har jag 
utgått från att en vidgning och fördjupning av händelse- och relationsrummen 
skulle innebära något för utvecklingen i skolan och indirekt kanske för utveck-
lingen i samhället. Försöken att förändra skolan genom reformer är ju storska-
liga händelser. Men hur lärarna och om lärarna uppmärksammar dessa händ-
elser, räknar med dem och fördjupar kunskapen om dem är mer oklart. Om de 
stora händelserna inte finns i lärarnas rum, utan bara i administratörers och 
politikers rum kan man fundera över deras betydelse och vilka förutsättningar-
na är för att de ska få någon genomslagskraft. 

Utbildning kan definieras som ett led i att utvidga och fördjupa våra rela-
tions- och händelserum. När det gäller lärarna i det politiskt styrda systemet 
uppkommer frågan vem som har ansvar för att de utvidgar och fördjupar sina 
rum och i vems intresse det är att det sker på ett visst sätt. Skolledningarna 
betraktas av olika parter (Wallin, 1997) som nyckelpersoner för att nå önskad 
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utveckling. Det innebär att skolledarnas händelserum och relationsrum behöv-
er vara både djupt och brett. Den pedagogiska uppgiften för dem skulle kunna 
beskrivas som att de ska stödja och skapa förutsättningar för lärarna att utvidga 
och fördjupa sina motsvarande rum. 

Tabell 3:1. Möjliga orsaker till att lärare har ett begränsat relations- och hän-
delserum. 

Man ser inte händelser eller parter. De finns inte för läraren.
Man ser händelser eller parter, men däremot ser man inte att dessa händelser eller  parter är 
relevanta för den egna lärarinsatsen. 
Man ser händelser och parter, vet att de på något sätt är relevanta men väljer att bortse från dem 
av olika skäl. Det blir enklare eller man vill inte känns vid dem.  
Man ser händelser och parter, vet att de är relevanta. Men man mäktar inte med att ta hänsyn till 
dem och känner viss skuld för detta. Som en plikt som sviks.
Man ser händelser och parter och räknar med dem, men har ändå svårt att få ihop  detta med den 
egna insatsen.
Man ser händelser och parter, räknar med dem och tar hänsyn till dem. 
Man är aktivt uppmärksam på händelser och parter, räknar med dem och tar hänsyn till dem. 

 För att kunna bistå med detta behöver de 
vara något förtrogna med vilka rum deras lärare lever och arbetar i. I annat fall 
blir kommunikationen lidande och kanske ibland kränkande för läraren. Förd-
jupning och vidgning av relations- respektive händelserummen borde alltså 
skapa förutsättningar för kommunikation och ställningstaganden. I den poli-
tiskt styrda gemensamma skolan utgår jag från att det är fördelaktigt om de 
parter som finns i och kring skolan vinner fördjupad kunskap om varandra och 
varandras uppgifter såsom de uppfattas. Det är mycket för var och en att förmå 
att både vidga och fördjupa sina relations- och händelserum och att också 
kunna bilda sig en uppfattning om på vilket sätt dessa händelserum och rela-
tionsrum skulle kunna hänga ihop. Det är också krävande att visa upp och 
kommunicera djupet och bredden i de egna relations- och händelserummen. 
Här är lärare och skolpolitiker liksom andra människor ofta osedda eller avstår 
från att ge sig tillkänna. De kan också vara mycket begränsade i sina upplevda 
möjligheter att uttrycka sig. Det kan handla om praktiska begränsningar i orga-
nisation och system, det kan handla om upplevelsen och kanske erfarenheten 
att andra inte vill lyssna och ta till sig det man har att komma med, det kan vara 
en känsla av otillräcklighet i hur man kan kommunicera allt det man bär med 
sig och det man ser från sin horisont. I samtliga mina studier har ett av huvud-
syftena varit att försöka lyfta fram eller förmedla hur olika parter i och kring 
utbildningssystemet resonerar utifrån sina olika perspektiv. Ett sätt är att man 
hjälps åt att vidga och fördjupa olika händelserum och relationsrum genom att 
t ex utforska dem tillsammans. En sådan ansats var Kape-projektet1.  
1 Och en sådan ansats är också arbetet med kvalitetsredovisning i Varbergs kommun, de s k 
Kvalitetssnitten (Varbergs kommun, 1999, 2000 och 2001). 
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Jag har tidigare nämnt att den inriktning mina studier har liknar den livs-
världsansats, som Bengtsson (1999) står för. Schutz (1967) för ett omfattande 
resonemang om livsvärlden och jag ska här kort ta upp några beröringspunkter 
mellan mitt resonemang om relationsrum och händelserum och Schutz’ livs-
världsresonemang.2 Jag har använt begreppet relationsrum då jag försökt 
fånga in vilka parter man räknar med och ser i det rum, den omgivning man 
handlar och lever i. Schutz utvecklar ett resonemang om öga-mot-öga relatio-
ner respektive förbindelser mellan samtida. Han talar om att ”The being rela-
ted to each other of contemporaries occurs in imagination, whereas the inter-
locking mutual engagement of the We-relationship is a matter of immediate 
experience.” (1967, s 180)  Schutz beskriver åtta olika regioner där de samtida 
blir alltmer avlägsna och anonyma. Den första regionen ligger närmast och 
den åttonde mest avlägset.

1) De jag mött en gång och skulle kunna träffa igen.
2) De som min vän mött och kanske kommer att presentera mig för.
3) De som ännu bara är rena samtida, men som jag kanske kommer att träffa 

snart.
4) De samtida vars existens jag känner till, inte som konkreta individer utan 

som funktionärer.
5) De kollektiva enheter vars funktion och organisation jag känner till, t ex det 

kanadensiska parlamentet.
6) De kollektiva enheter som är anonyma till sin natur, som staten och natio-

nen.
7) De objektiva meningsgestaltningar som inrättats av anonyma samtida, som t 

ex den franska grammatikens regler.
8) Konstprodukter som vittnar om det subjektiva meningssammanhanget hos 

någon okänd person. 

Ju längre ut vi kommer i dessa regioner, desto mer anonyma är invånarna i de 
samtidas världar. De man inte lägger märke till, de som är dolda för blicken 
eller inte går att urskilja ur allt det andra kan man inte ha en relation till. De är 
med Schutz begrepp bara samtida. För den som inte lägger märke till dem 
existerar de inte och blir bara samtida om man påtalar att de finns, i annat fall 
existerar de inte. Schutz menar att i den första, närmaste regionen kan de sam-
tida nästan synas, men i de mest avlägsna är de oåtkomliga för erfarenhet. Han 
talar här också om meningskonstruktioner (styrarrangemang) och konstpro-
dukter. Mitt resonemang innebär med den terminologin att om man blir pre-
senterad personen bakom konstprodukten eller konstruktionen och får höra 

2 Olika teoretiska diskussioner kring rymden eller rummet tas inte upp här. Ett exempel är antolo-
gin Thinking space i serien Critical geographies, där  Crang och Thrift (2000) i förordet meddelar 
sin oro över att ”much of the geographical sensitivity to spatial terms was missing in social 
thought. Sometimes, a spatialised vocabulary seemd a way of drawing in a natural grounding to 
sustain and enable various theoretical manoeuvres.” (s xi)
57



hennes resonemang kanske en del av erfarenheten kan levandegöras och ano-
nymiteten minska. I rumsresonemanget använder jag ordet ”parter ”för att be-
teckna olika kategorier eller personer i de sammanhang jag diskuterat. Men 
”parter” för tanken till att man faktiskt uppfattar den andre och att man har en 
relation till henne. Med samtida, den beteckning som Schutz (1967) använder, 
behöver man däremot inte ha en relation. Samtida kan finnas var som helst i 
regionerna. I mitt resonemang om rummen har jag inte använt mig av regioner, 
utan tänker mig ett kontinuum, alltifrån att händelser och relationer inte existe-
rar alls i rummen till att de finns perifert eller centralt i rummet. Jag ersätter, 
inspirerad av Schutz, i det fortsatta resonemanget kring rumsperspektivet ter-
men ”relationsrum” med ”samtidarum3”. ”Händelserummet” är lika neutralt 
när det gäller relationer som samtidarummet och behålls därför som en term i 
det fortsatta resonemanget. 

3 Termen samtidarum innehåller en begränsning till just samtid. Möjligheten att täcka in även dåtid 
och framtid finns inte, vilket är en svaghet. En term som skulle kunna omfatta alla tidsaspekter 
men blir mer oklar vore t ex ”existensrum”. Eftersom diskussionen här i huvudsak rör samtiden 
behålls ”samtidarum”. 
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KAPITEL 4

Lärare och skolpolitiker i skolförändri-
ngens pedagogiska process – LoP-studien

Förord
I kapitel två samt i bilaga 1 redovisas totalt åtta tidigare genomförda studier. 
Här ska jag redovisa en studie som inte tidigare har rapporterats. 

Bakgrund och problemställning
Grunden till denna studie är en nyfikenhet på hur två parter i det målstyrda 
kommunaliserade skolsystemet ser på sin uppgift. Nyfikenheten är framförallt 
sprungen ur erfarenheter av att arbeta i just ett sådant målstyrt system. Studien 
bygger också vidare på de här redovisade tidigare studierna som berört lärars-
tuderandes eller lärares resonemang om den målstyrda och kommunaliserade 
skolan 1997, 1998, 1999. 

I slutet av 1980-talet började jag arbeta i kommunal verksamhet under en 
period då den målstyrda kommunaliserade skolan skulle sjösättas. Det var 
först då jag försattes i en nära kommunikation med kommunala skolpolitiker, 
som jag blev varse vilken spännande grupp människor detta är och hur intrikat 
politikeruppdraget kan vara. Skolpolitikerna skulle i sina personer kanalisera 
och företräda någon sorts partivilja, de skulle ha människors förtroende och stå 
för ibland mycket tuffa beslut. De skulle vara pålästa men inte lägga sig i 
tjänstemannauppgifter. Samtidigt var de också “vanliga“ människor ofta med 
barn i skolåldern, uppvuxna i samma trakt som många av de lärare som de var 
satta att styra. De representerade olika yrken och erfarenheter. Bilden av en 
kommun, en trakt där barn växt upp, där en del utbildat sig till lärare och en del 
till andra yrken för att så småningom hamna i politikeruppdrag tonade fram. 
Hur kom det sig att man gjorde det ena eller andra? Varför engagerar man sig i 
skolpolitiken eller skolan och vad är det man vill uträtta? Vilken bild av skolan 
och lärarna har skolpolitikern?  Hur läraren går in i sin uppgift och hur hon 
betraktar skolpolitikern och hennes styrande uppgift, var också frågor som 
aktualiserades. 

Tanken om målstyrning som ett sätt att demokratiskt styra skolan tilltalade 
mig. Jag såg målstyrningen som ett sätt att ge utrymme för elever, lärare och 
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ledare att skapa en verksamhet som passade dem, samtidigt som avsikten 
fanns att man skulle leva upp till de gemensamma målen. Så beskrevs t ex 
målstyrningen i betänkandet En förändrad ansvarsfördelning på skolområdet 
(SOU 1988:20). 

En ökad målstyrning innebär att de inom skolväsendet verksamma skall ansvara 
för planerandet, genomförandet och uppföljningen samt bedöma verksamhetens 
resultat gentemot målen. En stark regelstyrning kan verka hämmande på viljan 
hos anställda och andra som är inblandade i verksamheten att fördjupa kunskapen 
om hur verksamheten bedrivs samt pröva nya metoder. (sid 12) 

Den demokratiska aspekten, folkviljans rätt att uttrycka sig och avgöra vilken 
typ av samhälle vi ska sträva efter var också en viktig komponent. Vedung 
(1998) uttrycker en sådan syn när han starkt betonar demokratiargumentet för 
målstyrning och påpekar att 

Den förda politikens egna officiella mål är inte vilka hugskott som helst. De har i 
konstitutionell ordning fastställts i beslutande församlingar av folkets represen-
tanter. Målen är institutionaliserade och offentligt fastlagda. Detta gör att statens, 
landstingets eller kommunens mål för ett politikerområde har en annan status och 
legitimitet än exempelvis olika intressenters mål och förväntningar, riktade mot 
samma politikområde. Legislaturers mål får också en särställning gentemot andra 
intressenters genom att de kommit till under ansvar.
(s 53–54)

Vedung påpekar också att politiker måste ta hänsyn till vad som är resursmäss-
igt möjligt: "Särintressen kan alltid driva krav och sätta upp mål utan att som 
ansvariga politiker behöva tänka på helheten och den finansiella situationen." 
(1998, s 54) Det var politikerna som representanter för folkviljans uttryck och 
det var lärarna som representanter för det kompetenta skapandet som intresse-
rade mig, snarare än hur skrivna mål skulle kunna omvandlas till direkt verk-
lighet. Här öppnades ett utrymme som, om man synliggjorde det, kunde ge 
möjligheter för ett dynamiskt meningsutbyte mellan skolpolitiker och pedago-
ger. 

Lärares och skolpolitikers lägesbedömningar och arbets- respektive upp-
dragsintentioner skulle kunna mötas och brytas mot varandra. Situationen kan 
illustreras som i figur 4:1.

Med lägesbedömningar menar jag hur lärarna respektive skolpolitikerna be-
dömer hur situationen i skolan är och vad som pågår där. Med arbetsintentio-
ner respektive uppdragsintentioner menar jag vad lärarna respektive politi-
kerna avser att åstadkomma med sina insatser i eller för skolan. Dessa intentio-
ner bör kunna ha betydelse för skolans pedagogiska processer och därmed 
också för eleverna och möjligen för samhällets utveckling. Arbets- respektive 
uppdragsintentionerna kan antas vara besläktade med lägesbedömningarna. 
Huruvida lärarna respektive skolpolitikerna har formulerat och analyserat sina 
lägesbedömningar och vilken betydelse de har för hur man resonerar om och 
genomför sin insats är oklart. Om dessa lägesbedömningar och arbets- eller 
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uppdragsintentioner synliggörs så att de kan diskuteras i möten mellan de båda 
grupperna eller i andra fora är också tveksamt. Kanske är det snarare så att 
dessa bedömningar och intentioner sällan redovisas i sin helhet och komplexi-
tet vare sig inom den egna gruppen eller för den andra parten.

Figur 4:1. De kommunala skolpolitikernas respektive lärarnas bedömningar och inten-
tioner i förhållande till skolan och till varandra. 

 
I tidigare studier (Yousif 1995a, Henningsson-Yousif, 1997 och Elgqvist-

Saltzman & Henningsson-Yousif, 1999) har jag funnit att både aktiva lärare 
och blivande lärare hyser ett bristande intresse för och har en bristfällig kun-
skap om kommunal målstyrning.  Samtidigt blir lärare indragna i olika utveck-
lingsprojekt och samtal, motvilligt, pliktskyldigt eller entusiastiskt och av le-
dare som arbetar för att få med sig lärarna mot de mål som satts politiskt och 
med de medel som anvisats – samtal (Blossing m fl, 1998). I studier av en 
lärarutbildning (Henningsson-Yousif, 1997 och Elgqvist-Saltzman & Hen-
ningsson-Yousif, 1999) fann jag att man inte lyckades fånga eller kanske inte 
heller försökte fånga de blivande lärarnas intresse för eller ge dem kunskap om 
det kommunala styrningssammanhanget och det pågående reform- och ut-
vecklingsarbetet på skolorna. Däremot hade man inplanterat en respekt för och 
kunskap om läroplanerna. Detta tillsammans med egna erfarenheter från ar-
bete med engagerade livs- och yrkeserfarna skolpolitiker och försök att skapa 
en vettig styrning i en kommun utgör en utgångspunkt för föreliggande studie. 

För att kunna arbeta inom det målstyrda och kommunala skolsystemet be-
höver lärare respektive skolpolitiker inte bara kunskap om varandras bedömn-
ingar och intentioner, de behöver också acceptera och ha tilltro till varandra 
och varandras funktioner, ja till hela systemet. Här finns ett behov av att 
komma förbi eller tränga igenom de schabloner och kategoriseringar som kan 
figurera om respektive grupp. Hur lärare och skolpolitiker resonerar kring sina 
egna och varandras uppgifter har jag försökt att fånga genom att ställa följande 
tre huvudfrågor: 

– Hur resonerar lärare respektive skolpolitiker om den egna insatsen respek-
tive uppdraget?

– Hur ser lärarnas respektive skolpolitikernas samtidarum respektive händels-
erum ut, när det gäller hur man resonerar om sin insats i skolan?

– Hur resonerar lärarna respektive skolpolitikerna om varandra?
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För att fånga lärarnas respektive skolpolitikernas resonemang har jag använt 
mig av de frågeområden i intervjuerna som anges i tabell 4:1.

Tabell 4:1. Parallella frågor till skolpolitikerna respektive till lärarna:

Skolpolitikerna Lärarna

Hur kom det sig att du  engagerade Dig poli-
tiskt? Hur kom det sig att du blev lärare?
Har du med dig det politiska hemifrån? Har du lärare i släkten?
Vägen fram till skolpolitiken. Vägen fram till läraryrket.
Synen på uppdraget, vad man vill uträtta. Synen på läraruppgiften vad man vill uträtta.
Erfarenheter av att arbeta politiskt. Utvecklingen av det egna arbetet i skolan.
Har du funderat på att bli lärare? Kan du tänka dig att bli skolpolitiker?
Har du en uppfattning om lärare i allmänhet 
och om skolan?

Har du en uppfattning om de kommunala skol-
politikerna i allmänhet? Vet du vilka de är?

Hur ser du på kommunal styrning av skolan? Hur ser du på kommunal styrning av skolan?
Tror du att lärarna känner till och bryr sig om 
skolplanen?

Känner du till skolplanen? Har du läst den? Vad 
betyder den för din undervisning? 
Har du tänkt på att bli skolledare?

Hur tror du att lärarna ser på er, accepterar de er 
styrning?

 

Tillvägagångssätt 
Kommunala skolpolitiker och lärare har intervjuats. För att få en spridning i 
erfarenheter har intervjupersoner i fyra olika kommuner i landet valts ut. Valet 
av kommuner har i viss mån styrts av praktiska skäl, men de skiljer sig i 
storlek och geografiskt läge i landet. Öst och väst, norr och söder är represen-
terat. Ingen storstadskommun finns med. För att bevara de intervjuades anony-
mitet skrivs inte namnen på kommunerna ut. Kommunerna är inte heller hu-
vudföremålet för studien.1 

Tabellen visar att av de intervjuade politikerna är nio kvinnor och åtta män. 
Detta avspeglar också rätt väl att bland de ordinarie ledamöterna i de fyra 
nämnderna dominerar kvinnorna i åtminstone två av nämnderna. I två av 
nämnderna innehas ordförandeskapet av män och i två av kvinnor. I tre av 
kommunerna har fyra skolpolitiker intervjuats och i en fem skolpolitiker. Ord-
föranden och vice ordföranden i respektive nämnd samt två andra nämndsled-
amöter har valts ut. En spridning när det gäller partitillhörighet och kön har 
eftersträvats. 
1 En annan möjlighet hade varit att koncentrera analysen till hur man t ex ställer sig till ett givet 
dokument, skolplanen eller till en given process i fyra olika kommuner och med ingång från 
lärarsidan respektive politikersidan. Den möjligheten har dock lagts åt sidan här. 
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Tabell 4:2. Översikt över antal lärar- respektive politikerintervjuer vad be-
träffar skolnivå  respektive partitillhörighet: gy l = gymnasielärare, gr l = 
lärare i grundskolan, c = centerpartist, m = moderat, fp = folkpartist, s = 
socialdemokrat. För båda grupperna anges också andel män och kvinnor (kv).

Kommun U V X Y Totalt antal

Lärare Fyra gr l Två gr 1 Sex i grundskolan

Fyra gy l Två gy l Två gy l Åtta i gymnasieskolan

Två kv Fyra kv En kv En kv Åtta kvinnor
Två män En man Tre män Sex män

Politiker En c En m Två m En m Fyra m
En fp En fp En c En c Tre c, två fp
Två s Två s Två s Två s Åtta s

Tre kv En kv Tre kv Två kv Nio  kvinnor
En man Tre män Två män Två män Åtta män

Av de intervjuade lärarna är 8 kvinnor och 6 män. Fyra av männen undervi-
sar i gymnasieskolan. I grundskolan är det en övervikt av kvinnliga lärare, 
vilket i viss mån också återspeglas här. Ambitionen har varit att intervjua fyra 
lärare i varje kommun, hälften i gymnasieskolan och hälften i grundskolan. I 
en kommun föll dock två av intervjuerna med lärare i grundskolan bort av 
skilda skäl, se nedan.  En spridning när det gäller kön och ämnesinriktning har 
eftersträvats. Ämnesperspektivets betydelse för lärarnas resonemang om den 
egna uppgiften är emellertid inte i fokus i denna studie. Istället har syftet med 
valet av lärare med olika ämnesinriktning varit att få en spridning i erfarenhe-
ter och bakgrund. Här kan jag dock se att en analys av betydelsen av olika 
ämnesingångar för lärares syn på den egna uppgiften skulle kunna vara värdef-
ull i framtida studier. Möjligen har jag underskattat detta perspektivs betydelse 
för föreliggande studie. 

Urvalet av alla de intervjuade har skett genom att jag på förteckningar över 
ledamöter respektive lärare valt ut namn som tycktes fylla de kriterier som 
nämnts ovan. Alla tillfrågades per brev där jag presenterade mig själv och 
syftet med intervjun. Ambitionen att få med fyra lärare från varje kommun 
fungerade i tre av kommunerna. I den fjärde kommunen kunde endast tre full-
värdiga intervjuer genomföras2. Intervjuerna genomfördes i huvudsak under 
våren 1998, men åtta av intervjuerna kunde inte genomföras förrän hösten 
2000. Även om världen och skolan inte såg lika ut 1998 och 2000 ur de inter-

2 Ytterligare lärarintervjuer gjordes, men dessa täckte inte av alla frågeområden och finns därför 
inte med i materialet. Oturligt misslyckades dessutom bandinspelningen av en av de tre lärarint-
ervjuerna i den kommunen, varför det endast kvarstod två fullständiga lärarintervjuer.
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vjuades perspektiv, tror jag inte att tidsdiskrepansen mellan de två intervjupe-
rioderna behöver betyda så mycket för studiens värde. Jag har inte varit ute 
efter att frysa en exakt bild av lärares respektive skolpolitikers uppfattning 
under en begränsad tidsperiod utan jag har varit ute efter exempel på sätt att 
resonera och fått anpassa mig efter de möjligheter jag haft att fånga in sådana 
resonemang och sedan försöka analysera dem. 

Lärarintervjuerna genomfördes under goda förhållanden på respektive 
skola, i något fall i lärarens hem. Politikerintervjuerna har genomförts i kom-
munhus, på politikernas arbetsplatser, i några fall i politikerns hem eller i lån-
ade lokaler. I snitt användes 90 minuter för varje intervju. En följsamhet och 
öppenhet i samtalet, som bäddar för olika vändningar och associationer hos 
den intervjuade och som ger grund för att hitta det som man i förväg inte kan 
veta, har eftersträvats. Det har varit en balansgång mellan att öppna för asso-
ciationer och resonemang utifrån den person som intervjuats och att ändå se 
till att vissa frågeområden täckts av. Här ställs krav både på följsamhet och 
samtidigt en viss disciplin för att få en systematik i datainsamlingen. Flödet i 
resonemangen har varierat med intervjuad person. Om man som intervjuare 
upplever att det finns mer att hämta, kan man pröva att återkomma med frågan 
så att man får den så väl belyst som möjligt. Ofta ger detta utdelning, men inte 
alltid. Det uppstår också mättnad vid en viss punkt i ett rätt intensivt samtal av 
denna karaktär. Det som går att vrida och vända på är genomlyst och nya 
infallsvinklar ger inget nytt utan bekräftar det som tidigare sagts.

Med denna studie avser jag att lyfta fram och ordna olika sätt att resonera 
kring studiens frågor. Vad jag får här är resonemang som de föll sig just då, 
den dagen, vid det mötet. Det jag fått del av präglas av tid, plats och oss som 
samtalar, vår inställning, vårt humör, vår dagsform. Vad jag får del av är de 
perspektiv på de pedagogiska processerna, som de framträder i intervjuer med 
personer som är deltagare i dessa processer. Vilket värde har detta? Jag menar 
att eftersom jag har ställt samma frågor till samtliga intervjuade och försökt att 
stämma av min förståelse för hur de resonerat, bl a med hjälp av frågan om 
rummet, så föreligger en systematik i datainsamlandet. Det material jag har 
fått genom bandinspelningar och utskrifter går att gå tillbaka till och mitt sätt 
att behandla detta och dra slutsatser redovisas här på ett sådant sätt att det 
förhoppningsvis går att följa. Det som vi får del av när det gäller frågor som 
jag menar är centrala för skolan och för samhället, är framförallt och avsiktli-
gen, det raster, den uttolkning som den intervjuade utgör med sin unika erfa-
renhetsuppsättning och uttrycksförmåga. Detta har varit min utgångspunkt då 
jag gett mig på att genomföra dessa intervjuer och valt att räkna med dem som 
ett tillskott till vår kunskap om skolans och skolförändringens pedagogiska 
processer i första hand. 

Denna studie är således ingen studie av livshistorier, utan det handlar om 
utläggningar kring vissa specifikt ställda frågor, varav en del kan benämnas 
ingångsberättelser till de respektive uppgifterna/uppdragen och en del kan be-
nämnas rapporter från utvecklingsvägar inom läraryrket respektive politikerin-
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satsen. Det är inte heller en studie som gör anspråk på att i sig förklara varför 
en lärare eller skolpolitiker ställer sig på ett visst sätt till den egna uppgiften. 
Inte heller handlar det om att få fram en sanning om varje lärare och skolpolitiker 
som intervjuats. Studien gör inte heller anspråk på att uttala sig generaliserande 
om hela gruppen lärare eller hela gruppen kommunala skolpolitiker. Hur min 
inställning som intervjuare påverkat vad de intervjuade velat delge mig, vad jag 
har lockat fram går inte att utröna.3 Inte heller vet vi vad jag har kunnat tillgo-
dogöra mig respektive vad som gått mig helt förbi. Det kan liknas vid att vi får 
utsikt över slänter i ett kuperat landskap i ett visst ljus en viss tid, men inte över 
hela landskapet hela tiden. Detta får också konsekvenser för hur materialet kan 
analyseras och det förefaller orealistiskt att kunna fånga och beskriva detta 
landskap med hjälp av absoluta och varandra uteslutande kategorier.

Redovisning och analys av intervjuerna
Jag känner en tveksamhet inför att reducera människors resonemang för att 
kunna handskas med dem. I tidigare studier (Henningsson-Yousif, 1988 och 
1997) har jag valt att återge långa intervjucitat. Förhoppningen har varit att de 
som tar del av rapporterna får en någorlunda levande inblick i och tillgång till 
hur andra människor resonerar om det som jag bedömt vara viktiga frågor när 
det gäller skola, lärarutbildning och skolförändring. Men resonemangen be-
höver också ordnas och sättas in i sammanhang. Arfwedsson (1994) uttrycker 
problematiken så här: 

Också den forskning som inriktas på lärarkulturer hamnar alltså i slutändan på ett 
eller annat sätt i det vetenskapliga centrala dilemmat: att generalisera utan att 
förenkla, reducera. Tillräcklig precision för att undvika detta grundproblem kan 
forskning om människor naturligtvis aldrig uppnå – då skulle den tvingas bli lika 
utförlig, nyanserad och detaljerad som ’livet självt.’4

Avsikten här är att göra något rättvisa. Avsikten är också att relatera det jag 
funnit i dessa intervjuer till de mer övergripande resonemang om de pedago-
giska processerna som i sin tur skapats ur andra resonemang. Det finns en risk 
att vid en teoretisk behandling falla för att åstadkomma en snygg analys på 
bekostnad av den sammansatta och rufsiga ”verklighet” som man vill belysa. 
Jag hanterar detta genom att göra en strukturerad men inte alltför tillrättalagd 
överblick över hur de intervjuade besvarat de olika frågorna. Denna genom-
gång redovisas i ett fristående appendix5. 

3 I några fall har jag genomfört intervjuerna tillsammans med en annan person (Stig Sjödin). Det 
har haft viss betydelse för hur samtalen kommit att avlöpa. Frågorna har breddats något, men våra 
tolkningar av intervjuerna har varit samstämda. 
4 Arfwedsson drar slutsatsen att detta kan vara ett gott skäl för lärarna att själva ge sig in i forsk-
ningen eftersom det inte finns någon grupp som har bättre ’baskunskaper’ på området.
5 Not 5 se nästa sida.
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För att ta tillvara både de enskilda lärarnas och skolpolitikernas resonemang 
kring hela frågekomplexet och samtidigt ta tillvara möjligheten att granska och 
jämföra uttalanden kring specifika punkter bland frågorna, har jag inlednings-
vis prövat att arbeta efter en matris i figur 4:2 i analysen av materialet. 

Figur 4:2. Matris över möjlig horisontell respektive vertikal analys av inter-
vjumaterialet.

P1, P2 osv betecknar politiker 1, politiker 2, osv
L1, L2 osv betecknar lärare 1, lärare 2 osv
F1, F2 betecknar fråga 1, fråga 2 osv 
r betecknar de intervjuades resonemang 
for (frågornas ordnade resonemang) betecknar möjligheten att ordna resone-
mangen kring var  och en av frågorna och kan benämnas en horisontell analys. 
ior betecknar möjligheten att ordna individers samlade resonemang kring alla 
frågorna och kan benämnas en vertikal analys. 

Matrisen avser att illustrera de olika dimensioner jag arbetat med i analysen. 
De 31 intervjuerna har gett ett omfattande material, som behandlats enligt 
följande: 

– Alla intervjuer har skrivits ut i sin helhet från bandinspelningar. 
– För var och en av de intervjuade har svaren ordnats efter frågeområde. Ef-

tersom det rör sig om samtal där följsamhet från intervjuarens sida varit en 
strategi, återfinns resonemang om frågorna på flera håll i intervjuutskrif-
terna. Detta material har kunnat utgöra underlag för en vertikal analys, men 
har bara delvis utnyttjats på det sättet.

5 Henningsson-Yousif (2002): Sammanställning av skolpolitikernas respektive lärarnas resone-
mang fråga för fråga – horisontell redovisning. Appendix till studien Lärare och skolpolitiker i 
skolförändringens pedagogiska process – LoP-studien. Pedagogiska institutionen, Uppsala univer-
sitet. Arbetsrapport nr 226.
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– I nästa steg har de olika ordnade resonemangen från var och en av lärarna 
respektive politikerna sammanställts efter frågeområden, så att jag fått en 
sammanställning på politikergruppens olika resonemang och en på lärarg-
ruppens olika resonemang fråga för fråga. Detta material har utgjort under-
lag för en horisontell analys. 

Det är med ovan beskrivna material som utgångspunkt och med möjlighet att 
gå tillbaka till den första utskriften och de tidigare sammanställningarna som 
den horisontella redovisningen och redovisningen av de olika resonemangen 
med utgångspunkt i rumsperspektivet har gjorts. För att citaten ska vara läsb-
ara har jag strukit upprepningar och valt att sätta ut skiljetecken, men i övrigt 
har jag försökt vara trogen det inspelade. Intervjuerna har i denna studie ge-
nomförts utspridda i tiden – över två – tre år, medan utskrifterna däremot har 
gjorts samlat under sommaren 2001. De åtta personer vars resonemang jag 
använder som exempel i redovisningen utifrån rumsperspektivet, har alla fått 
möjlighet att ta del av respektive textavsnitt och ge sitt godkännande till att de 
används.6 I övrigt har jag inte sett någon anledning att be alla intervjuade att ta 
del av och godkänna utskrifterna, eftersom syftet inte har varit att slå fast en 
sanning om exakt hur var och en resonerar, utan syftet har varit att få exempel 
på resonemang som de utformas vid ett tillfälle.7  Intervjumaterialet redovisas 
i detta kapitel och blir föremål för ytterligare analys i kapitel 5. I detta kapitel 
sker redovisningen i följande avsnitt:

– En sammanfattning av en horisontella genomgången av skolpolitikernas res-
pektive lärarnas resonemang (benämnd for i matrisen ovan) återfinns nedan. 
(En horisontell redovisning återfinns i sin helhet i en fristående bilaga8.) 

– En analys av resonemangen utifrån rumsperspektivet. 

Sammanfattning av den horisontella genomgången av 
skolpolitikernas respektive lärarnas svar 
I detta avsnitt sammanfattas svaren när det gäller gruppernas bakgrund, vägar 
fram till politiken respektive läraryrket, uppdrags- och arbetsintentioner, kom-
munal styrning och lärarnas respektive politikernas syn på varandra. 

6 Detta har skett av etiska skäl för att säkra de intervjuades anonymitet och inte för att de i 
efterhand ska justera sina uttalanden eller avgöra om jag uppfattat deras resonemang på rätt sätt. 
7 Ett annat angreppssätt kunde ha varit att i återkommande samtal med en mindre grupp inter-
vjuade göra en liknande analys. 
8 Henningsson-Yousif (2002): Sammanställning av skolpolitikernas respektive lärarnas resone-
mang fråga för fråga – horisontell redovisning. Appendix till studien Lärare och skolpolitiker i 
skolförändringens pedagogiska process – LoP-studien. Pedagogiska institutionen, Uppsala univer-
sitet. Arbetsrapport nr 226.
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Bakgrund och yrkeserfarenhet
I politikergruppen är de flesta i 40–60-årsåldern.9 I gruppen finns en spridning 
i yrkeserfarenheter, men en underrepresentation av teknisk yrkeserfarenhet. 
Fem av de intervjuade har flera olika yrkeskarriärer bakom sig.

Tabell 4:3. Översikt över de 17 skolpolitikernas yrkesinriktningar.

Nio arbetar inom den offentliga sektorn, varav:
–  Pedagogiskt arbete, 3
–  Socialt arbete, 3
–  Sjukvården, 2 
–  Tekniskt arbete, 1

Lantbrukare, 2
Ekonomer, 2
Fria yrkesutövare, 2
Studiesekreterare, 2

Flera politiker berättar om en mängd olika kurser som de deltagit och deltar i 
som inslag i den egna yrkesutvecklingen eller i fackligt arbete. Två av politi-
kerna har omskolat sig i 40- årsåldern och via vuxenutbildning gått till högre 
utbildning och skaffat sig en ny yrkesexamen. Politikerna kommer i stort från 
familjer med låg utbildning.10 

Tabell 4:4. Översikt över de 17 skolpolitikernas studiebakgrund

Högskoleutbildning, 9
Gymnasieutbildning, 5
Folkhögskola + lantbruksskola, 2
Folkskola, 1

De lärare som intervjuats uppvisar en stor åldersspridning. Sålunda finns 
både lärare med folkskollärarutbildning och grundskollärarutbildning respek-
tive gymnasielärarutbildning representerade. För några av lärarna stod yrkes-
valet mellan vården och skolan. Lärarna har en blandad bakgrund, men med 
övervägande högutbildade föräldrar.11  

9 Jfr Bäck (2000) som fann att av kommunpolitikerna i hans stora material var 38% kvinnor och att 
de flesta politikerna fanns i åldrarna 40–60 år. 77% var yrkesverksamma, en majoritet av dem kom 
från medelklassen och en knapp majoritet var offentligt anställda.  
10 Bland mödrarna har en person realskola och en utbildning vid småskollärarinneseminarium. 
Några av fäderna hade gymnasieutbildning. Bland mödrarna var 5 hemmafruar, två lantbrukar-
hustrur, en arbetare, en egen företagare och en småskollärarinna. Bland fäderna var två egna 
företagare och en företagsledare, två lantbrukare, fyra arbetare, en pastor och en tjänsteman.
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Genomgången av skolpolitikernas och lärarnas bakgrund är avsedd att illus-
trera det spektrum av erfarenheter de intervjuade har. Jag kommer dock inte i 
fortsättningen att återvända till de intervjuades olika yrkes- och studiebak-
grund.

Tabell 4:5. De 14 lärarnas väg till yrket.

Direkt från gymnasieskolan till lärarutbildningen och yrkesutövningen, 2
Via lärarvikariat till lärarutbildningen, 2
Annan yrkeskarriär, sadlat om i 40-årsåldern från kontorist- respektive apotekaryrken, 2
Andra högskoleutbildningar (civilekonom och designer) före lärarutbildningen, 2
Har prövat andra yrken några år före lärarutbildningen, 3
Har studerat pedagogik före utbildningen, 2
Har prövat att varva läraryrket med andra yrken under åren, 1

Ingångsberättelser, vägen fram till politiken respektive läraryrket
I politikergruppen beskrivs det engagemang man i flera fall har haft med sig 
hemifrån, eller utvecklat genom internationella händelser (t ex Sovjets in-
marsch i Tjeckoslovakien år 1968) i ungdomsåren. Det finns en grupp politiker 
som gått in i politiken mitt i livet, av nyfikenhet, med viss påverkanslust, i några 
fall för att ha något att göra och med ett allmänt socialt engagemang. Några 
politiker har gått via fackligt arbete till politiken. Flera av de intervjuade poli-
tikerna har erfarenheter från andra nämnder, t ex socialnämnd och kulturnämnd, 
och några har också varit yrkespolitiker, t ex ombudsman, och kommunalråd.12

Ingen av de intervjuade verkar ha hamnat i skolpolitiken motvilligt. Man har 
antingen blivit tillfrågad därför att det har funnits ett behov av nya ledamöter i 
nämnderna eller så har man själv aktivt valt att gå in i skolpolitiken. 

Tilltron till att kunna påverka, känslan av att ha något att tillföra och att ha 
ett ansvar för att ta sin del, är de skäl de flesta av politikerna uttrycker att de 
haft för att engagera sig. För tre av politikerna har upplevelsen av att tillhöra 
eller ha tillgång till erfarenheter från olika samhällsgrupper och motsatta sym-
patier troligen fördjupat samhällsengagemanget. Två av politikerna har valt 
andra partier än de som familjen sympatiserade med. Man har bytt sida från 
socialdemokratin till moderaterna respektive från socialdemokratin till center-
partiet.

11Fyra av lärarna är barn till arbetare. Tre av lärarna är lärarbarn; mödrarna är folkskollärare, 
lågstadielärare, och en far är rektor. Ytterligare fyra av lärarna har högutbildade föräldrar; deras 
fäder är präst, byggnadsingenjör, tandläkare och en av mödrarna är barnstugeföreståndare. En-
staka lärare är barn till tjänstemän, egna företagare och lantbrukare. Några lärare har lärare i 
släkten, syskon, kusiner eller mostrar och morbröder.  
12 I snitt är politiker 29 år då de rekryteras och sedan följer en 8 års kvalifikationstid, innan man får 
sina uppdrag. Det första uppdraget är vanligen suppleantuppdrag. Vanligast är att man nyrekryte-
ras till kultur- och fritidsnämnder eller till skolstyrelser. Den politiska karriären försvåras om man 
är arbetare eller kvinna. Bland medborgarna är kvinnor och socialdemokrater mer uppdragsvilliga 
än män och icke-socialdemokrater och högutbildade är mer uppdragsvilliga än lågutbildade. De 
yngre är mer uppdragsvilliga än de äldre. (Bäck, 2000)
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I lärargruppen är det politiska intresset svalare, även om en lärare är politi-
ker och någon skulle kunna tänka sig att bli det. Man ger exempel på ett 
allmänt samhällsintresse, snarare än ett lokalpolitiskt. För några lärare ligger 
ett fackligt engagemang närmare än ett politiskt engagemang. För en grupp 
lärare var drivkraften att söka sig till yrket ett intresse för ämnena och sedan 
växte intresset för arbetet med ungdomarna fram. För andra var det primärt att 
få arbeta med barn och ungdomar. Ett visst samhällsengagemang eller ett so-
cialt engagemang ger också några lärare uttryck för. Några av lärarna skulle 
kunna tänka sig att arbeta som skolledare. Men de flesta lärare menar att de 
främst är intresserade av elever och inte av den överblick eller påverkan som 
en skolledarinsats skulle kunna innebära. Flera lärare menar också att skolle-
daruppgiften innebär mycket pappersarbete, något som uppfattas som torrt och 
könlöst. Skolledaruppgiften anses dessutom vara tuff, eftersom man har en 
mellanställning mellan verksamhet och politiker. 

Uppdragsintentioner och arbetsintentioner 
När det gäller vad man vill uppnå med sitt uppdrag finns det flera resonemang 
i politikergruppen som går ut på hur man ska agera och arrangera mer överg-
ripande för skolan. Man ska ge medel och utvärdera målen, man ska samspela 
med andra parter om skolan, man ska särskilt bevaka frågor som gäller t ex 
barn i behov av särskilt stöd eller allmänt den ”lilla” människans intressen. 
När politikerna resonerar om skolan och lärarna tar man upp lärares ensamar-
bete kontra det önskvärda arbetet i lag. Hur man kan få lärare att förändra och 
utveckla sitt arbete diskuteras också. Det finns flera exempel på att politiker 
uttrycker en förståelse för lärares situation. Några politiker har uppfattningen 
att lärare blir den som aldrig lämnat skolan, men markerar tydligt att detta rör 
sig om deras egna fördomar.   

Om politiker önskar att lärare ska utveckla ett medvetet arbete i skolan, så är 
det just detta lärarna berättar om att de gör. Här ges relativt utförliga inblickar 
i hur man har förändrat sitt arbete under åren och hur man kontinuerligt prövar 
nya former och nya arrangemang för att få en intresseväckande och rolig un-
dervisning, en delaktighet, kreativa och analyserande elever och för att få elev-
erna att arbeta mer självständigt. Ingen av de erfarna lärarna menar att de idag 
undervisar som de gjorde då de kom ut från lärarutbildningen. Men det är svårt 
att finna klara uttalanden vare sig från någon av lärarna eller från någon av 
politikerna att de kommunala politikerna direkt skulle ha påverkat lärarnas 
utveckling av undervisningen. Istället handlar politikernas insatser om att ge 
förutsättningar för arbetet i skolan och för flera av politikerna handlar det 
mycket om förhoppningar om påverkan.

Kommunal styrning
Intresset för de lokala politiska samhällsfrågorna tycks nästan obefintligt 
bland de intervjuade lärarna. Det finns ett visst intresse för allmänna sam-
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hällsfrågor, men dessa frågor associeras inte i första hand till partipolitik. Ett 
eventuellt intresse för att påverka kanaliseras ibland i fackligt arbete, men då 
handlar det om att påverka den egna gruppens arbetsvillkor. Politisk påverkan 
jämför några lärare med handgripligt arbete i den pedagogiska verkligheten 
och då bedöms det handgripliga arbetet vara mer tilltalande och tillfredsställ-
ande. I lärargruppen ges exempel på alltifrån en syn på politisk styrning som 
diktatorisk till en uttalad irritation över de kommunala politikerna till en mer 
försonlig, men avfärdande inställning. Flera lärare visar sig okunniga när det 
gäller t ex skillnaden mellan vad en förvaltning är och vad en politisk nämnd 
är. 

Politikerna resonerar om den kommunala styrningen snarare i förhållande 
till det politiska arbetet i kommunen än i förhållande till lärarna. Några politi-
ker påpekar att det är bra att vara nära den verksamhet man styr. För flera 
politiker handlar styrningen om att ge förutsättningar för arbetet i skolan och 
då framförallt genom att ge ekonomiska resurser. En grupp politiker menar att 
deras insats också handlar om att utvärdera verksamheten. Några politiker lyf-
ter fram föräldrarna som nästan viktigare än de själva när det gäller det lokala 
inflytandet. 

Det finns en viss osäkerhet i politikergruppen när det gäller hur lärarna ser 
på att de styrs politiskt och hur de ser på skolplanen som styrinstrument. Få 
politiker tar upp att de kan vara illa sedda eller betraktas med irritation av 
lärarna. Däremot påpekar flera att de nog accepteras som politiker, men att 
lärarna kanske inte tycker att de behövs. En allmän uppfattning är att man tror 
att lärarna känner till skolplanen. Några politiker utgår från att lärarna ställer 
upp på den kommunala styrningen eftersom den är en del av ett demokratiskt 
system. Politikernas förhoppningar när det gäller hur lärarna känner till och 
bryr sig om skolplanen motsvaras inte alls av det lärarna själva ger uttryck för.

Politikernas respektive lärarnas syn på varandra
Jag har också i intervjuerna avsiktligt försökt få del av exempel på hur den ena 
gruppen kan betrakta den andra. Men i stort för lärarna och politikerna inga 
förenklande resonemang om varandra. Att bilden ändå tonar fram så starkt 
skeptisk i lärarnas resonemang om politiskt arbete, handlar nog om att det är 
effekter av politiska beslut man ser som lärare och som man uttalar sig om. 
Om man dessutom inte är insatt i och inte har sitt intresse inriktat alls på 
samhällsfrågor och det politiska systemet, blir förståelsen för politikernas styr-
ning än mindre. Politikerna uttalar i stort ett allmänt förtroende för lärarna och 
en större känsla för lärarnas arbete, även om det från detta material är svårt att 
läsa ut om man som politiker kan se de utvecklingssträvanden som lärarna 
berättar om. Politikerna har dock flera referenser till skolan, genom sina egna 
erfarenheter som elever i skolan, i några fall i vuxenstudier och i flertalet fall 
via de egna barnen. Några politiker har också egen erfarenhet av läraryrket. 
Politikerna kan även skaffa sig viss inblick i verksamheten via verksamhetsbe-
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sök. Lärarnas förutsättningar att få kunskap om och förstå politikernas insatser 
är mycket annorlunda. Det är i beslut, i dokument som eventuellt kommer i 
deras väg och i de nedslag, som man kan uppleva att politikerna gör i ”verklig-
heten” som de får en bild av skolpolitikern. En del av skolpolitikerna möter de 
också i pressen. 

I denna sammanfattning har jag gett en mycket förenklad bild av lärarnas 
och skolpolitikernas resonemang kring de olika frågeställningarna. För att få 
en mer levande bild av dessa resonemang hänvisas till den horisontella redo-
visningen i ett appendix13. I vilka sammanhang lärarna respektive skolpoliti-
kerna ser sina uppdrag, det som jag har benämnt rumsperspektivet, redovisas i 
nästa avsnitt. 

Synen på vem och vad som har att göra med det som  
pågår i skolan
De intervjuade lärarna och skolpolitikerna fick frågan: Om man tänker sig en 
lärare och en elev i ett klassrum eller var de nu befinner sig, vem eller vad har 
att göra med det de gör, det som pågår i skolan? Frågan var i första hand tänkt 
att fungera som en uppsamlings- och avstämningsfråga. Jag ville pröva om jag 
hade förstått hur man resonerade och i vilka händelserum och samtidarum man 
resonerade om skolan. I de två första politikerintervjuerna använde jag mig av 
färdigskrivna lappar med olika parter i skolsystemet ditskrivna. Jag bad den 
intervjuade att ordna dem i förhållande till en tänkt lärare och elev och berätta 
hur man som politiker tänkte kring detta. De två personer som gjorde detta, 
gjorde det villigt, nästan ivrigt och för dem verkade det också naturligt att 
diskutera skolan både ur ett nationellt perspektiv och ur ett lokalt perspektiv. I 
de övriga intervjuerna övergav jag de färdigskrivna lapparna och bad de inter-
vjuade att själva på ett ark, där jag endast skrivit dit ”elev (er)-lärare”, placera 
de parter eller händelser de menade hade med arbetet i skolan att göra. På så 
sätt fick jag möjligen mer spontana resonemang och kanske också en snävare 
cirkel av parter och händelser som man nämnde. Om man som lärare eller 
politiker inte spontant nämnde politiker, frågade jag avslutningsvis hur de kom 
in i bilden. En del av de resonemang som kom fram i samband med diskussio-
nen kring rummet har redovisats ovan under rubriken Kommunal styrning. 
Här ska jag koncentrera mig på att redovisa vilka parter, samtida, som man 
menar ligger nära eller längre ifrån vad lärare och elever gör i skolan. Jag har 
med frågan velat komma åt om man som lärare räknar med den politiska styr-
ningen överhuvudtaget, men också mer allmänt velat få reda på i vilket sam-
manhang man ser sitt arbete och sin insats. Jag har även varit uppmärksam på 
huruvida det man gör i skolan bedöms hänga samman med större samhällsf-

13 Henningsson-Yousif (2002): Sammanställning av skolpolitikernas respektive lärarnas resone-
mang fråga för fråga – horisontell redovisning. Appendix till studien Lärare och skolpolitiker i 
skolförändringens pedagogiska process – LoP-studien. Pedagogiska institutionen, Uppsala univer-
sitet. Arbetsrapport nr 226.
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rågor. Nedan ska jag sammanfatta och jämföra hur respektive grupps rum to-
nar fram när man ser till en genomsnittlig bild.  

Allmänt om politikernas rum respektive lärarnas rum 
Samtliga politiker räknar in föräldrarna som viktiga och centrala i rummen. 
Även i de flesta av lärarnas rum finns föräldrarna med helt självklart. Det ges 
flera exempel på att man som politiker räknar sig själv som ganska perifer i 
sammanhanget, t ex som någon att diskutera med, någon som blir berörd bara 
i vissa lägen. Ett allmänt intryck är att politikerna inte ser sig själva som en 
särskild tung part vad beträffar det som händer i skolan. När det gäller lärarna
finns nämndspolitikerna med i hälften av rummen, som ganska perifera funk-
tioner som främst ger resurser och förutsättningar. Både politiker och lärare 
ser alltså i stort de kommunala skolpolitikerna som perifera i rummen, även 
om politikerna placerar sig själva mer centralt. Två tredjedelar av politikerna 
nämner skolledarna som några som är naturliga i sammanhanget. De finns mer 
centralt i rummen än politikerna själva. Hälften av lärarna nämner att deras 
kollegor finns i rummet, men till skillnad från i politikergruppen nämns kolle-
gor med specialfunktioner bara som undantag. Staten eller i några fall Skolver-
ket nämns av halva politikergruppen. Den statliga nivån i form av direktiv och 
mål nämns också av några lärare. En tredjedel av politikerna menar att sam-
hället eller att alla människor, har att göra med vad som pågår i skolan och 
även närsamhället nämns. Fyra av dessa sex politiker har erfarenhet av att vara 
ordförande eller vice ordförande i en barn- och utbildningsnämnd. I lärarg-
ruppen nämner några intervjuade också samhället i allmänhet. 

Jag har här främst berört vidden i rummen. När det gäller djupen och intres-
set för en fördjupning är det mycket svårare att göra sig en bild utifrån inter-
vjuerna. I mitt eget resonemang inför föreliggande studie hade jag utgått från 
att en diffus politisk ordning skulle kunna bli mer påtaglig och kanske lättare 
att förhålla sig till om man med hjälp av intervjuer försökte bidra till att förd-
jupa samtidarummen genom att ge exempel på vilka personer det är som finns 
i de politiska positionerna och på hur de resonerar. Likaså har en utgångspunkt 
varit att det som händer i skolan kanske skulle kunna bli mer begripligt eller i 
alla fall få fler nyanser, om man försökte fördjupa samtidarummen genom 
exempel på vilka personer lärarna är och hur de kan resonera. Men allmänt har 
jag inte funnit något tydligt intresse hos de intervjuade lärarna att få veta mer 
om vilka politikerna eller vilka de andra samtida är och hur de resonerar. Nyfi-
kenheten på lärarna är troligen större från politikernas sida. Djupen i politiker-
nas respektive lärarnas samtidarum varierar givetvis, men tycks alltså klart 
begränsade när det gäller vad man känner till om varandra. Kanske finns man 
ibland i varandras rum inte så mycket som samtida, utan som händelser. Lär-
arna kan t ex förknippas med att elever inte klarar att få fullständiga betyg i år 
nio. Skolpolitikerna förknippas kanske med att de ekonomiska ramarna skärs 
ned. 
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Några politiker ger exempel på att de är föga bekymrade över hur lärarna ser 
på dem som politiker eller huruvida de känner till skolplanen eller ej. De ger 
intryck av att mena att det är tillräckligt att de som politiker fördelar resurser 
och får en del av det som sker i verksamheten avrapporterat genom utvärder-
ingar eller på annat sätt av förvaltningschefen.14 Dessa politiker tycks göra sin 
insats mest i förhållande till varandra och väljarna kanske samt till partikamra-
terna, men inte till lärarna. Här hade det varit intressant att be politikerna väga 
partikamrater, kollegor i nämnden och väljare i förhållande till de insatser man 
vill göra och i förhållande till de lärare som man försöker styra. Ovan har jag 
dock kunnat konstatera att man som skolpolitiker alltmer ser sig i ett allmänp-
olitiskt kommunalt sammanhang, när man börjar etablera sig som politiker. 

Vertikal redovisning – exempel på åtta intervjuades  
resonemang kring rumsperspektivet 
Jag ska i det följande ge exempel på några individuella resonemang, som 
framförallt belyser rumsperspektivet. Jag tar fram fyra exempel ur vardera 
gruppen lärare respektive skolpolitiker. Valet av dessa resonemang har skett 
med utgångspunkt i hur omfattande eller begränsat de intervjuade tecknat sina 
rum. Jag har som underlag för detta urval skapat översiktstablåer där varje 
samtida som nämnts av någon intervjuad noterats15 och där jag sedan kunnat 
avläsa vilka intervjuade politiker respektive lärare som nämnt många samtida 
respektive få samtida. Vilka lärare och politiker som enbart tar upp samtida 
inom skolan och/eller inom det kommunala sammanhanget och vilka lärare 
eller politiker som även tar upp samtida i sammanhang utanför skola och kom-
mun har också kunnat överblickas. Jag har därmed kunnat få fram exempel på 
intervjuade lärare och skolpolitiker som räknar med många instanser eller 
samtida i samhället och personer som inte räknar med något utanför skolans 
väggar. Av dessa personer visade sig en av lärarna även vara politiker och en 
av politikerna visade sig även vara lärare; detta framkom i intervjuerna och var 
inte något urvalskriterium. 

Skisserna över rummen skapades i samtalen och de är återgivna på samma 
sätt här. Det är viktigt att betrakta dessa figurer som just spontana skisser för 
14 Berg (1992) visar på lärares misstro mot skolstyrelsen och att ledamöterna i skolstyrelsen – 
”åtminstone på ett intuitivt plan – var medvetna om denna misstro. ” (s 124) Flertalet lärare 
uppfattar att skolstyrelsen inte har någon egentlig betydelse för skolans undervisning. Berg tolkar 
detta som att lärarna värjer sig mot intrång i den egna nivåns oberoende. Politikerna för sin del 
upplever sig mer närstående skolledarna. Lindblad (1994) gör en liknande analys då han finner att 
lärarnas position i samhället, en blandning av arbetarens underordning i en hierarki och en självs-
tändig småföretagares, gör henne obenägen att underordna sig politiska och administrativa beslut. 
15 De samtida som nämnts spontant av både lärare och skolpolitiker är i bokstavsordning: alla/hela 
samhället (landet), avnämare, egna barn, förvaltningschefer, föräldrar (mormor/farmor), jorden, 
lärarkollegor, nämnden, näringslivet (läromedelsföretagare), närsamhället, organisationen, skol-
ledning, skolplanen, skolverket, specialfunktioner (skolsköterska, kurator), staten (regering, lärop-
laner), övrig personal. Några skolpolitiker nämner också lärarutbildningen.  
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att någorlunda åskådliggöra vilka samtida eller i något fall vilka företeelser 
som man överhuvudtaget ser har att göra med det som pågår i skolan. Här är 
alltså poängen framförallt att visa vilka eller vad man tar med och också vilka 
eller vad som man menar ligger nära respektive mer perifert. För varje exem-
pel återges den intervjuades rum såsom vi skissade det, följt av det resone-
mang den intervjuade förde i samband med detta skissande. Avstånden mellan 
de olika samtida i rummen är inte exakt genomtänkta och diskuterade. Man 
har resonerat i termerna nära respektive långt ifrån den uppritade elev-lärare 
konstellationen. Man har också resonerat om en ungefärlig inbördes ordning 
mellan de samtida. De intervjuades resonemang kring rummen återfinns 
nedan, under rubriken Kommentar. Kommentarerna utgörs av de formule-
ringar som de intervjuade gjorde i samband med skissandet på rummen utifrån 
frågan Om man tänker sig en lärare och en elev i ett klassrum eller var de nu 
befinner sig, vem eller vad har att göra med det de gör, det som pågår i sko-
lan?  

Två politikerrum med stor vidd 
Politikerna Astrid och Lennart har båda en bred erfarenhet som politiker. De 
har mycket olika bakgrund, tillhör olika generationer, har olika yrkeserfaren-
heter och olika partitillhörighet.

Politikern – Astrid

Figur 4:3. Astrids rum. De samtida och de händelser som Astrid bedömer har att göra 
med det som pågår i skolan.

– Om man tänker sig en lärare och en elev i ett klassrum eller var de nu 
befinner sig, vem eller vad har att göra med det de gör, med det som pågår i 
skolan?

Astrids kommentar: 
Om du menar klassrumssituationen tycker inte jag att jag har med den att göra, 
inte ett skvatt, inte så länge den fungerar. Visst jag kan ha synpunkter, men inte 
som representant för BUN, men som förälder och morförälder förbehåller jag mig 
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rätten. Så händer det att jag blir kontaktad av föräldrar, då skickar jag dom till 
förvaltningschefen och så får hon kontakta rektorn. … Eleverna i första hand. 
Måste ha nära kontakt med föräldrarna också. Sen naturligtvis kollegorna också, 
förutsätter att man samverkar. Det finns ju många som är tryggast på det sättet att 
det är jag och eleverna, utan att nån annan vet vad som händer inom de väggarna. 
Men det är inte den skolan jag vill ha. … Det skulle ligga i det egna intresset att 
man skulle veta så mycket som möjligt om det man håller på och sysslar med, det 
gör vi ju inom andra yrkeskategorier. Samhället måste in i skolan. Ändå tror jag 
samhället ser inte alls ut idag som det har gjort, behöver bara gå tio år tillbaka, det 
går inte att bedriva skola på det gamla sättet längre. Vi måste rusta barnen för hur 
samhället ska se ut om 10, 20. 30 år, då går det inte att var kvar i det gamla.
    Men sen får vi inte heller glömma att jag vill se mer än lärarna i det här rummet. 
Hävdar att vi har alldeles för få vuxna i skolan, den psykosociala biten, andra 
kategorier också. Och sen att man griper tag i problemet tidigt, att man inte seg-
drar dom, att man inte ska behöva skilja dom från skolan tidigt, i specialavdel-
ningarna. Mycket som händer i det här rummet, som man kan ha synpunkter på, 
men inte precis som politiker. Många olika kategorier inte för att de ska spela 
lärare, kan ju komma in med kunskaper från livet, yrket, upplevelser, finns så 
mycket människor kunna knyta till sig. Man har plockat värdinnor, vaktmästare, 
men vi behöver dom i skolan. Måste vi ta tag i, det kan jag ha synpunkter på, 
eftersom det kommer att kräva resurser.

Politikern – Lennart
Lennart har liksom Astrid erfarenheter av politiskt arbete på flera nivåer.

Figur 4:4. Lennarts rum. De samtida och de händelser som Lennart bedömer har att 
göra med det som pågår i skolan. 

– Om man tänker sig en lärare och en elev i ett klassrum eller var de nu 
befinner sig, vem eller vad har att göra med det de gör, med det som pågår i 
skolan?

Lennarts kommentar: 
Lärarutbildare har ett visst intresse av att veta hur det är och Skolverket. Sen finns 
det en massa perifera, läromedelsframtagare. Har lärare rätt hjälpmedel för att 
förmedla kunskaperna? Det är så sammanvävt, så det går inte att särskilja. Lika 
viktigt som kunskaper är kreativt tänkande. Det är ju på sitt sätt det viktigaste, att 
stimulera till eget tänkande, för med hjälp av eget tänkande löser man allt det 
andra också. Samhällets problem, kunskapsinhämtande och allting. Framförallt 
samhällsproblem, tillväxtproblem. Nya företag kommer ju till tack vare kreativt 
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tänkande. Måste finnas med i skolans värld. Men det är inte min uppgift som 
politiker på kommunal nivå. Kan vara det på skoldepartementet. Som kommunal 
skolpolitiker är man mer administratör. 

När det gäller den kommunala styrningen menar Lennart att kommunfullmäkt-
ige har gjort en skolplan som tar upp i stort sett allting med målinriktningar på 
olika ämnesområden. Det är OK att den finns, men behövs nog inte, menar han; 
”Jag tror att lärare och skolledare är kompetenta, därför vill jag att de ska vara så 
fristående som möjligt så att det kan bli olika inriktningar på skolorna”. Lennart 
tycker inte att den kommunala nivån behövs, det vore bättre att lärarna hörde 
under staten. 

Tycker inte jag att jag ska blanda mig i arbetsformer, vi kan via skolplanen ha 
anvisningar, bör, genom olika skrivningar uppmuntra lärarna eller skolledning-
arna att jobba på ett visst sätt, men tycker inte till syvende och sist att det är 
politikerns uppgift, utan kollegiets att besluta. Tror inte på att styra alltför benhårt.

Två politikerrum med snävare inriktning
Politikern Hans
Hans intervjuades i sin egenskap av politiker, men visade sig också vara lärare.

Figur 4:5: Hans rum. De samtida och de händelser som Hans bedömer har att göra med 
det som pågår i skolan.

– Om man tänker sig en lärare och en elev i ett klassrum eller var de nu 
befinner sig, vem eller vad har att göra med det de gör, med det som pågår i 
skolan?

Hans kommentar: 
Inte är det politikerna, det är skolans inre verksamhet. Inte bara lärare och rektor, 
kurator, skolsköterska, dom som jobbar med verksamheten och föräldrarna. De 
måste komma in tillbaks till högstadiet.  Som lärare kan man förmedla avsky för 
förtryck i skolan. Men är försiktig i samhällskunskapen, har inte så högt flygande 
tankar om mig själv, inga samhällsförändrarambitioner. Jo, jag har alltid haft med 
att man inte ska vara egoist och att man ska ta sitt samhällsansvar. Skit i andra på 
80-talet, tyckte jag aldrig om. Om man är i skolan, ska man väcka intresse och 
kunskap, sen får de ta ställning. Poesidelen i läroplanen, de orden behöver inte 
upprepas för de är självklara. 

Politikeruppdraget ser han som att ge skolan förutsättningar, inte lägga sig i. 
Man ska fördela de begränsade resurserna. 

Det är nog bra att det finns en skolplan och vilka mål skolan ska uppnå. Man ska 
inte gå in på ämnena och hur man organiserar sitt arbete, men när eleverna går ut 
ska de ha varit med om en del saker, det kan man säga. 
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Det är ju dom som är proffs som är lärare, menar Hans. Och det är utifrån 
lärarperspektivet som han bedömer skolförändringen, men också som ett poli-
tiskt ställningstagande. Ingången i det politiska engagemanget var intresse för 
utrikespolitiska frågor som student. 

Politikern – Karin 

Figur 4:6. Karins rum. De samtida och de händelser som Karin bedömer har att göra 
med det som pågår i skolan.

– Om man tänker sig en lärare och en elev i ett klassrum eller var de nu 
befinner sig, vem eller vad har att göra med det de gör, med det som pågår i 
skolan?

Karins kommentar: 
Förvaltningschefen och föräldrarna är etta och tvåa, sen kommer politiker lite 
efter, lite senare.  Förvaltningschefen är skolledarnas direkta chef. Blir det tokigt 
där blir det mesta tokigt. Föräldrarna är ju outstanding på nåt sätt. Föräldrar idag 
ska ha en sån delaktighet i skolan för sina barns bästa. De ska egentligen vara med 
och se om de lär sig läsa redan i lågstadiet. Sen kan det bli en kommunikation här, 
föräldrar till skolledare och går inte det bra, till förvaltningschefen. Elevvården 
har en betydelsefull roll, åtminstone på gymnasiet och högstadiet, hålls ofta fram. 
Dem har eleverna fullt förtroende för, pratar känsliga saker med. Det är inte bara 
det här med lässvårigheter, utan mycket annat som gör att blir det tokigt på den 
sidan, då blir det tokigt hela vägen också. En del läser hemma med sina barn, det 
kan ju bli knasigt. 

Två lärares rum med vidd
Först redovisas två lärares rum, där man räknar med en rad samtida, även 
utanför den egna skolan. De är båda gymnasielärare och undervisar i ekonomi 
respektive samhällsämnen. En är man, en är kvinna. Båda har under åren arbe-
tat med utvecklingsarbete kontinuerligt. De har ledande uppdrag på sina res-
pektive skolor. 
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Läraren – Mona

Figur 4:7. Monas rum. De samtida och de händelser som Mona bedömer har 
att göra med det som pågår i skolan.

– Om man tänker sig en lärare och en elev i ett klassrum eller var de nu 
befinner sig, vem eller vad har att göra med det de gör, med det som pågår i 
skolan?

Monas kommentar:
Jag tänker ofta runt jorden. Det är olika hur man orkar hålla det levande, kanske 
inte varje sekund, men på nån sorts svepande sätt. Jag ser gärna nyhetsprogram 
och vill jag gärna få in det i undervisningen. … tänker inte bara på lilla Sverige. 
Man får också förstå Sveriges plats; att vi är inte de bästa här, även om vi inte 
varit med i krig och haft kolonier, vi har vår plats här och kanske inte kan pådyvla 
andra allting. Man ska se andra, inte bara sig själv. … Eleverna behöver se sin 
egen betydelse, de betyder något i hela sammanhanget, det här ingår också ansvar, 
gentemot. Ett stort sammanhang, men även där de bor. Det värsta jag vet är när de 
inte bryr sig, bland det värsta jag kan få. Det kan vara barnarbete eller miljöförst-
öring. Om de inte alls skulle bry sig om det, är förskräckligt. Det betyder nåt hur 
de agerar mot sig själva, men även mot andra. Inte bara familjen utan hela vägen, 
jag tänker så. 

Jag kan dela upp det så här, jag själv/eleven där, jag tänker så här faktiskt. 
(ritar) Det blir väldigt stort, landet. Jag själv är viktig, jag går ut i den riktningen, 
mot omvärlden 
–: nu skriver jag ut det här... sen hade du en relation mellan ansvar, betydelse, jag 
betyder nåt, ta ansvar för det här.   
Är det andra saker du bör räkna med i din profession?

Jag måste kunna vissa bitar för att klara åläggandet.  Vi har här som mer yrkesper-
soner, mer kyligt, det här kämpar jag med att de ska klara kursen, det är jobbigt 
för mig. Försöker, försöker, försöker. Har de som inte klarat det än. Den biten 
måste jag se till, hur jag når det, kanske genom att träffa dem väldigt ofta. Ringa, 
fråga, fråga. Det är två elever som jag lagt på is nu, de andra som haft svårt och 
vill ha min hjälp dom hjälper jag.
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– Nåt annat? 
För att det ska vara intressant, vidareutveckla mig själv, egen kompetensutveck-
ling, inte leva på gammalt.

Läraren  – Nils

Figur 4:8. Nils rum. De samtida och de händelser som Nils bedömer har att göra med 
det som pågår i skolan. 

– Om man tänker sig en lärare och en elev i ett klassrum eller var de nu 
befinner sig, vem eller vad har att göra med det de gör, med det som pågår i 
skolan?

Nils kommentar: 
Företagen och samhället som man måste jobba nära för att det ska bli bra, 
måste bevaka vad som händer i samhället. Det påverkar ju undervisningen, man 
måste vara flexibel. Politikerna borde ju ha inflytande men jag ifrågasätter ju om 
de har det. Skolledningen styr ju oss här på skolan, organisationen styr oss ju 
väldigt mycket. Det kan man fråga sig ibland, vad vet skolledningen egentligen 
om vad som händer härnere. Vet inte dom, hur ska dom föra vidare till politikerna. 
För den dialogen finns ju inte så mycket av. 
De är nyckelpersoner, om man inte får en direktkontakt med politikerna och så 
måste det finnas en förmedlande länk. Det måste vara en stark skolledning som 
vet vad den vill ut mot politikerna så att det kan bli en dialog som blir gynnsam. 
En skolledning som kan ställa krav och får resurser, kanske deras viktigaste ar-
bete. Där tror jag det är skillnad mellan olika skolor hur man kan ställa krav och 
vilken auktoritet man har i förhållande till politikerna.

På frågan om föräldrarna finns med i rummet, menar han att de kommer med 
mer och mer nu, man är inte myndig förrän man är 18 år.

Dessutom står det i någon läroplan att skolan ska inte bara informera eleverna en 
gång per termin och det kommer att bli problem och då får vi som på grundsko-
lan, nåt liknande och det blir mycket ner arbete för oss också. … Utvecklingssam-
tal, har börjat gälla från och med i höst. De kommer in framöver, är väl bra, tror 
jag.

Nils känner till arbetsfördelningen mellan nämnd och förvaltning. Politikerna 
har betydelse för skolan när det gäller strukturella frågor, alltså vilka utbild-
ningar som ska finnas och när det gäller resurser, men menar samtidigt att 
politikerna inte präglar gymnasieskolan.

Jag tycker gymnasieskolan är precis likadan vilka politiker som än är där. Ser 
ingen skillnad, jag skulle kunna tänka mig är att socialdemokratiska politiker 
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kanske har mindre om friskolor än borgerliga politiker. Jag är så kluven där, jag 
vill inte att politikerna ska lägga sig i så mycket så att de binder upp. Det ska vara 
en dialog innan de fattar beslut och att det verkligen är välgrundande beslut de 
fattar och därför vill jag inte uttrycka att de ska lägga sig i.

Två lärares rum med snävare inriktning
Läraren – Gunnel

Figur 4:9. Gunnels rum. De samtida och de händelser som Gunnel bedömer har att göra 
med det som pågår i skolan. 

– Om man tänker sig en lärare och en elev i ett klassrum eller var de nu 
befinner sig, vem eller vad har att göra med det de gör, med det som pågår i 
skolan?

Gunnels kommentar: 
Föräldrarna, de vill gärna ha information, är intresserade. Föräldrar idag har så 
mycket runtomkring, så de orkar inte. Men vi har gjort upp inför utvecklingssam-
talet, gjort kontrakt med föräldrarna. Våra kollegor runt omkring i arbetslaget. 
Men man är intresserad, lägger sig inte i. 

Läraren Lena

Figur 4:10. Lenas rum. De samtida och de händelser som Lena bedömer har att göra 
med det som pågår i skolan.

– Om man tänker sig en lärare och en elev i ett klassrum eller var de nu 
befinner sig, vem eller vad har att göra med det de gör, med det som pågår i 
skolan?

Kommentar: 
Denna lärare intervjuades i hennes egenskap av lärare i grundskolan, men vi-
sade sig också vara politiker i en Barn- och utbildningsnämnd. Vi diskuterade 
hur hon förhöll sig till den kommunala styrningen utifrån sina två olika posi-
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tioner och det visade sig vara väsenskilt. Hon placerade de olika parterna uti-
från frågan om deras betydelse för hennes arbete. Politikerna finns inte med, 
de existerar inte för henne som lärare. Lena tror inte att politikerna finns för 
lärarna. Hon menar att lärarna förmodligen associerar skolpolitikerna till den 
stora nedskärning man haft i kommunen och därför ser man negativt på dem. 

Sammanfattande reflektion
I detta avsnitt har jag avsett att åskådliggöra vem och vad lärare respektive 
skolpolitiker räknar med har att göra med det som händer i skolan. Innebörden 
i att jag intervjuat just politiker bör noteras. Som politiker får man ofta svara 
för beslut och företräda ett parti och inte sin egen person, men partitillhörigh-
etens betydelse för hur man besvarat frågorna, hur partiets ideologi och pro-
gram slagit igenom, har jag avstått från att använda som analyskriterium. Jag 
menar att en inriktning på partitillhörighet skulle kunna förblinda, dvs tanken 
skulle låsas så att de resonemang som vi får del av i intervjuerna alltför lätt 
skulle kunna avfärdas som typiska för det eller det partiet. (När det gäller en 
analys som presenteras i kapitel 5 befinns dock en viss typ av ideologisk till-
hörighet och en presidieerfarenhet ha betydelse.) I intervjufrågorna har jag inte 
tillräckligt övervägt vad det innebär att mina politikerintervjuer skett med både 
arvoderade ordföranden och fritidspolitiker. Förutsättningarna är ju olika för 
vilken tid man kan lägga på uppdraget och för vilken insyn man har i verksam-
heter och politiska beslutsprocesser. Jag avstår också från att i analysen särs-
kilja presidiepolitiker och övriga, dels eftersom jag inte uppmärksammat skill-
naden tillräckligt i intervjuerna och dels eftersom risken att röja anonymiteten 
skulle öka i redovisningen av en sådan liten grupp.   

Om rumsmodellen  
Jag har använt det analysinstrument som utvecklades i grundskollärarstudien 
(Henningsson-Yousif, 1997) och som skapades i en analys av ett omfattande 
intervjumaterial. Detta analysinstrument med relationsrum (senare omdöpt till 
samtidarum, se kapitel 3!) och händelserum har jag sedan prövat att utveckla 
till en intervjufråga i föreliggande LoP-studie. De rum som presenterats här 
och som illustrerar de intervjuades resonemang är enkla bilder som formats 
utifrån samtalen. 

Jag finner att jag med hjälp av rumsfrågan har kunnat illustrera hur de inter-
vjuade räknar med respektive bortser från framförallt olika samtida då de reso-
nerar om det pedagogiska arbetet i skolan. I kapitel 3 angav jag en rad möjliga 
orsaker till varför lärare begränsar sina rum. Dessa skäl rörde alltifrån att man 
inte ser olika händelser och samtida, att de inte existerar överhuvudtaget för 
den intervjuade i resonemanget om skolan till olika varianter av att man ser 
olika samtida och händelser men inte tar inte hänsyn till dem, till att man är 
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aktivt uppmärksam på händelser och samtida, räknar med dem och tar hänsyn 
till dem. Intervjusvaren har inte närmare analyserats utifrån detta, men den 
allmänna bilden är att det finns exempel på de flesta av de olika orsakerna till 
rummens varierande vidd. Vad det innebär för möjligheten för människor att 
kommunicera med varandra och förstå varandra då deras rum uppvisar en 
sådan stor variation, är en fråga man kan ställa sig. Jag väljer dock att snarare 
rikta in diskussionen på möjligheten att åskådliggöra just denna variation så att 
den blir möjlig att tala om. Vilka förutsättningar det finns överhuvudtaget att 
kommunicera med varandra på något fullödigt sätt är en annan fråga, som 
berörs ur en annan synvinkel i kapitel 6. Användningen av rumsmodellen kan 
troligen utvecklas. Jag har gått från att i försöksintervjuer och i de två inle-
dande intervjuerna i studien (dock inte de som det ges exempel på här) an-
vända färdigskrivna lappar med tänkbara samtida och händelser som de inter-
vjuade ombads ordna i förhållande till en tänkt elev-lärarkonstellation. Jag 
övergav den metoden dels utifrån erfarenheten av att en lärare spontant börj-
ade rita upp de olika parterna på ett papper i stället för att använda lapparna 
och dels därför att det öppnade upp för de intervjuade att skriva vad som helst 
och också bortse från sådana parter som jag hade i beredskap, t ex kommun-
fullmäktige. 

Rumsmetoden syftar till att ge en spontan bild av hur den intervjuade reso-
nerar. Att försöka göra den till en mer exakt metod där t ex avstånden mellan 
olika samtida som man skriver dit skulle tillmätas en  genomtänkt betydelse, 
tror jag vore olyckligt. I efterhand kan jag beklaga att jag inte ställde frågan 
om rummen på två olika sätt, undantaget de sista två intervjuerna där jag pro-
vade detta. Vilka och vad man som lärare bör ta hänsyn till eller ha i minnet då 
man bedriver sitt pedagogiska arbete, är en fråga som kunde ha kompletterat 
och öppnat för vidare associationer. En fråga som också hade kunnat ge ytter-
ligare inblickar i resonemangen hade varit att be lärarna respektive politikerna 
att rita upp hur de tror att den andres rum ser ut. I kapitel 5 lyfter jag in 
rumsperspektivet vid sidan av ett bredare analysinstrument.

Perspektiv på intentioner i och utfall av den statliga  
skolförändringsstrategin
 I LoP-studien har jag avsett att punktbelysa två parters resonemang inom 
skolförändringens pedagogiska process, bl a med hjälp av rumsperspektivet. 
Här ska jag kort beröra några andra sätt att diskutera frågeställningen och 
några andra dimensioner ur vilka resultaten kan analyseras.  

Lärare och skolpolitiker kan ses som nyskapare eller överförare av sina 
respektive funktioner. De har frivilligt gått in i särskilda samhällsuppdrag16

som det finns måldokument eller handlingsplaner för, läroplaner respektive 
16 Detta kan associeras till Sandström & Ekholm (1984) som talar om att ”Personifieringen av 
kraven behövs för att de demokratiska fastställda målen ska kunna nås.” (s 135) De resonerar 
framförallt om skolledarens roll här. 
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partiprogram. Man går också in i etablerade sammanhang med lång tradition 
där synen på vad en politiker är och en lärare är kan finnas klart uttalad eller 
mer latent. Skolpolitiker går med i ett parti som en legitimerad kanal för åsikt-
er och påverkan och lärarna går likaledes in i ett etablerat sammanhang för 
påverkan och överföring av kunskap. Huruvida man som lärare eller skolpoli-
tiker har gått in i sitt uppdrag för att man vill förändra samhället17 har fått 
indirekta svar genom de intervjuades resonemang om sitt politiska engage-
mang och om vilka och vad de räknar med som relevant för vad de gör i de 
pedagogiska processerna. Lärarna och skolpolitikerna kan sägas ha det gemen-
samt att de har uppdrag i samhällets tjänst. Men ser man den politiska styr-
ningen av skolan som en förmedlande länk mellan den enskilda och samhäll-
et?18 Och är det ett intresse för att förändra och utveckla samhället i något 
avseende, som driver en del människor att bli lärare och en del människor att 
försöka påverka genom politiken? I tidigare studier har jag inte funnit att lärare 
har valt yrket av samhällsutvecklarintresse i första hand. Det samlade intrycket 
är att samhällsförändrarperspektivet i lärargruppen är ovanligt och att det inte 
heller, kanske mer förvånande, är självskrivet uttalat hos alla skolpolitikerna. 
Men resonemangen innehåller här många nyanser och är komplexa, något som 
jag också avsett att förmedla på ett ordnat sätt i denna studie. 

Som konstaterades i det inledande kapitlet har jag i arbetet med denna av-
handling fått göra ett val mellan att koncentrera mig på arbetet med och analy-
sen av det empiriska materialet eller att leta upp, ta del av och använda forsk-
ning kring de olika frågeställningar som avhandlingen behandlar. Valet har 
fallit på att huvudsakligen ta vara på och arbeta med det empiriska materialet. 
Här kommer jag att ta upp något av den forskning som närmast kan bedömas 
beröra LoP-studiens frågeställningar. Även om målstyrningen har bidragit 
med att fokusera den politiska styrningens konkreta ansikte i skolsammanhang 
ur de perspektiv jag arbetat med i denna avhandling, går jag inte närmare in på 
forskning kring målstyrning här. Jag kan istället konstatera att då målstyrn-
ingen av skolan har verkat under ett drygt decennium tillkommer helt naturligt 
fortlöpande allt fler studier kring och analyser av målstyrning i relation till 
skolan. Ett sådant bidrag är t ex kunskaps- och forskningsöversikten Styrning 
på villovägar, 1999. Lindensjö & Lundgren (2000) har diskuterat skolförändri-
ngsprocessen ur läroplansteoretiska, utbildningshistoriska och statsvetenskap-

17 Härnsten (1988) finner i sin undersökning av föreningen för socialistiska lärare (SOL) att denna 
grupp lärare ville förändra samhället, men det fanns olika inställningar till hur det skulle kunna 
ske. En grupp organiserade lärare menade att eftersom skolan är en spegel av samhället, måste 
man arbeta på förändringar i samhället utanför skolan. Härnsten fann också att fastän lärarna ville 
försöka förändra skolan utifrån genom engagemang och inifrån genom sin organisering, gav detta 
inga särskilda resultat. Det Härnsten däremot lyfter fram är att det var genom sitt engagemang och 
sin människosyn de socialistiska lärarna framförallt var en tillgång för skolan. 
18 Lundahl (2000) har i en intervjustudie med tidigare utbildningsministrar och lokala politiker, 
ledarna för lärarorganisationerna, kommunförbundet och skolverket, belyst frågan om olika styr-
strategier kan ha betydelse för social exkludering eller integration i samhället. Hon finner att en 
decentraliserad och professionaliserad utbildning bedöms vara mer gynnsam för inkludering än en 
centralstyrd och hårt reglerad skola.
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liga perspektiv. Municio (1996) respektive Haldén (1997) har studerat och 
analyserat den statliga skolförvaltningens utveckling. Wahlström (2001) har 
analyserat vägen till målstyrningen av skolan ur ett historiskt perspektiv. På 
Skolverket genomförs kontinuerligt utvärderingar eller initieras studier som 
avser att följa och förstå utvecklingen i skolor och förskolor i förhållande till 
reformintentionerna. Jag går här heller inte närmare in på den omfattande 
forskning som berör skolförändring och skoleffektivitet mm. Sådana genom-
gångar finns t ex i Naeslund (1991), Arfwedsson (1994), Lindblad (1997) och 
Blossing (2000). Det jag väljer att referera till här är avgränsat till att gälla 
förväntningar på lärares agerande och resonemang om lärares situation i fram-
förallt skolförändringens pedagogiska process. Jag väljer att disponera genom-
gången utifrån underrubrikerna som syftar på den avsiktliga förändringen av 
villkoren för arbetet i skolan genom reformerna under framförallt 1990-talet.  

1. Hur styrningen var tänkt att fungera. Dvs vilka avsikterna med målstyrn-
ings- och decentraliseringsreformerna har varit och hur de varit tänkta att ta 
sig uttryck i ett genomförande. 

2. Bedömningar av och förklaringar till hur styrningen fallit ut.
3. Lärarnas belägenhet i den nya styrningen. Med belägenhet menar jag att 

lärarna hamnat i en särskild situation som en följd bl a av de förändrade 
villkoren för deras arbete som reformerna varit avsedda att medföra.

4. De kommunala skolpolitikernas belägenhet i den nya styrningen. Likaså 
antar jag att  politikernas situation i den nya styrningen och decentralise-
ringen är förändrad. 

Hur styrningen var tänkt att fungera
I ett försök att fånga hur tre av huvudaktörerna i 1990-talets statliga skolförä-
ndringsprocess, Ulf P Lundgren, Berit Hörnqvist och Olle Holmberg19, ser på 
lärarnas uppdrag i förhållande till styrningen, intervjuades dessa sommaren 
200120 (Henningsson-Yousif, 200121). I dessa samtal formulerade man sig 
något kring hur lärarna kan bemötas och hur de förväntas agera. Lundgren: 

19 Ulf P Lundgren: expert i Styrningsberedningen, författare i Ansvarspropositionen, ordförande i 
Läroplanskommittén, ordförande i Barnsomsorg – skolakommittén (BOSK), sakkunnig i Läraru-
tbildningsutredningen, generaldirektör för Skolverket. Berit Hörnqvist: huvudsekreterare i Lärop-
lanskommittén, sakkunnig i Skolkommittén (– 30/10 1995), utvecklingschef vid Skolverket 
1995–2000. Olle Holmberg: ordförande i Skolkommittén (1995–1997), politiskt sakkunnig hos 
skolminister Ylva Johansson, sakkunnig i Lärarutbildningskommittén (1997–1998) och medlem i 
den grupp som ser över styrningen av svensk skola.
20 De intervjuade har godkänt användningen av citaten i denna avhandling.
21 Henningsson-Yousif , 2001: Något om deltagande målstyrning som statlig skolutvecklingsstra-
tegi under 1990-talet. De som intervjuats har tillsammans med andra varit aktiva och ibland själva 
hållit i pennan då de komplexa sammanhangen och resonemangen formulerats i betänkanden. Att 
genom ett enda samtal med var och en av aktörerna gå en genväg till förståelse av dessa omfat-
tande arbeten, där många hänsyn tagits och där många nyanser och associationer finns i texterna, 
kan ge en alltför förenklad, men förhoppningsvis levande bild. 
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Utgångspunkten är att människan är en verksam varelse och det är verksamheten 
som driver människan framåt. Sen drivs hon under olika villkor. När man tänker 
på det sättet, då måste man tänka i vissa typer av begrepp, sen när man ska förk-
lara och ska sätta in det i ett sammanhang då måste man bygga en slags byggnads-
ställning. Och då kommer det med ramfaktorer in och då kommer det med aktörer 
in. Men i varje sån här uppsättning med ord man har eller modeller så måste det 
finnas nån filosofisk drivkraft. … Jag upplever det som ett väldigt konsistent 
tänkande, att tro på att ska man bygga ett system som ska verka i den värld vi 
lever i nu, så måste de som arbetar i det tillmätas rätten att själva få ett utrymme 
att definiera vad de ska göra. Rätten att själva få ett utrymme att bestämma över 
sitt liv. Samtidigt måste det vara inramat eftersom det är ett uppdrag som är större 
än den enskilde som innehar uppdraget. Det är väldigt viktigt.

Man lär sig mer om man är aktivt deltagande och att ta bort lärares deltagande 
är dessutom att ta bort deras status, menar Lundgren. Hörnqvist lyfter också 
fram lärarnas professionalitet: ”Ingen talar om för läkare vad blindtarminflam-
mation är för nånting.” 

Det har funnits nån sorts önskan om att det ska finnas en modell som vi ska kunna 
sälja till alla. Och det tror jag är väldigt farligt därför att jag tror att det finns 
många bra lärare med olika utgångspunkter som kan jobba väldigt bra tillsam-
mans, mot de här målen, men utifrån olika utgångspunkter. Det viktiga är att man 
ska kunna motivera vad man gör och då kan göra det utifrån olika håll. Det 
märkte jag när jag jobbade som skolledare att har du dynamiken i en personal-
grupp, så för det frågorna framåt. Det här att det faktiskt är några som är traditio-
nalister och några som är framåt och en hel del som är indifferenta. Men när du får 
den här dynamiken då händer det också nåt. Man tar och ger av varandra. Det är 
det här som skolan mer behöver. Jag tror att det är viktigt att man har en mångfald 
olika infallsvinklar.
… människor i skolan har olika uppfattningar i politiska frågor och i förlängni-
ngen om samhällsfrågor och samtidigt är det delar som de har gemensamt. Lgr 80 
förespråkar, och Lgr 69, nån sorts gemensam syn i alla frågor. Jag tror att det är 
utopiskt, jag är inte heller säker på att det behövs.  

Holmberg argumenterar för en mellannivå som han menade är avgörande i ett 
decentraliserat system. Mellannivån är en tolkningsarena och en arena där man 
diskuterar. Holmberg menar att man ”skuldbelagt lärarna. Istället för att tala 
om allt de borde ha gjort, var det istället viktigt att tala om vad de faktiskt gör. 
Och vad det betyder.” Men det finns också risker med att det professionella 
samtalet får ske alltför ostört. ”Det finns risker att vissa frågor inte ställs, vi 
lanserade begreppet störningsfaktorer, alltså den professionella hegemonin 
måste också störas av t ex ett närsamhälle”, menar Holmberg. Samtidigt kan 
man inte implementera olika progressiva idéer, utan att titta på vad det är för 
faktisk situation lärarna befinner sig i. 

I en skolverksskrift beskriver även t ex Wallin (1997) och Blidberg (1997), 
styrningen av skolan i förhållande till lärarnas resonemang. Wallin framhåller 
att en diskursiv kompetens är nödvändig för lärarna: 
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Detta är ingen enkel modell för styrning. Den är krävande på samma sätt som 
demokrati som dialog alltid är krävande. För att delta, för att göra sin stämma 
hörd och bidra till samtalet behövs både engagemang och kompetens. Svårighet-
erna kan bli betydande och kostnaderna avsevärda, men utbytet är delaktighet och 
meningsfullhet. 

Wallin menar att samtalet på den kommunala politiska nivån kan behöva ini-
tieras på sitt sätt och det är inte alltid samma frågor som står i centrum för den 
pedagogiska praktiken. Detta ställer till problem, men det finns och bör finnas 
en intressegemenskap mellan nivåerna. Blidberg beskriver styrsystemet: 

Tanken är att mål och åtgärder på olika nivåer ska hänga ihop i en 'styrkedja'. … 
En central tanke i målstyrningen är att de olika nivåerna har skilda ansvarsområd-
en, att ansvaret för utbildning respektive undervisning är delat och att det måste 
finnas en dialog mellan besluts- och ansvarsnivåerna för att mål och resultat ska 
hänga ihop. (s 16) 

Jag har här valt att leta upp och referera till sådant som uttryckts från statens 
sida när det gäller hur man tänkt sig att lärare skulle agera och behandlas i det 
målstyrda och kommunaliserade systemet. Här finns alltså inte olika teorier 
med som skulle ifrågasätta avsikterna med reformerna och konsekvenserna för 
hur lärarna skulle behandlas och förväntas agera. Här finns heller inte teorier 
med som allmänt diskuterar målstyrning och decentralisering som strategiska 
instrument för att manipulera verksamheter dit man vill. Jag utgår istället av-
siktligt från den bild som målas upp av en respekt för lärare och deras förmåga, 
samtidigt som dessa lärare bedöms behöva utveckla sig och förändra sig ge-
nom samtal och ”störas” av folkstyrda synpunkter.      

Bedömningar av och förklaringar till hur styrningen fallit ut
Jag fokuserar även här intresset på vad som lyfts fram i forskningen när det 
gäller hur lärare förväntas agera och hur de bemöts. Naeslund (1991) fann, i en 
studie med utgångspunkt i lärares arbete, att lärare bör lämnas ifred av besluts-
fattare eftersom de utför sina uppgifter seriöst inte minst för sin egen skull. 
Naeslund kommenterar inte detta vidare. Granström och Lander (1999) har 
genomfört en rikstäckande lärarenkätsstudie med frågor om grundskolans 
styrningskultur och lokal utvärdering. De diskuterar skolors styrningskultur 
som en funktion av skolornas planeringskultur. Man finner att av Sveriges 
lärare i grundskolan arbetar 29 % i en bra planeringskultur, 36 % i en ganska 
bra, 32  % i en mindre bra och 12 % i en dålig planeringskultur. Lärarna har 
störst tilltro till att kommunens skolansvariga (politiker och förvaltning) ofta 
tar reda på vad föräldrarna tycker. Hur ledningen fungerar och elevernas drog-
vanor, anses också vanligt att man undersöker. Man vet att politiker träffar 
ledningarna. "Men arbetet, det lärarna utför i klassrummen, vet man mycket 
lite om." (s 31) 
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En kompakt majoritet av lärarna misstror de kommunalt ansvarigas kunskaper om 
skolverksamheten. … Intrycket av en förtroendeklyfta mellan lärarna och de skol-
ansvariga i kommunerna kvarstår alltså i huvudsak. Klyftan förefaller bred och 
omfattar de flesta lärarna. Man misstror oftast den kommunala utvärderingen av 
skolan. (s 34) 
...
Ju bättre kultur och ju mer man träffar ledningen mera ingående, desto bättre 
uppfattning har man om den kommunala utvärderingen. … men bara 5% har en 
någorlunda positiv inställning, i övrigt finns en bedövande enhällig misstro mot 
den kunskap de kommunansvariga fått via utvärdering.” (s 39) 

I en utvärdering med 19 samhällskunskapslärare av hur styrningen förändrats 
då gymnasieskolan reformerats undersökte Lundberg (Lundberg 1997, Skol-
verket, 1997) vad som styr lärarnas arbete. Lärarna, de flesta män, menade att 
gymnasieskolan är sig rätt lik trots alla reformer. Det är betygssystemet som är 
den stora skillnaden. Lundberg fann att lärarna arbetar på med sitt frirum22

oavsett gymnasiereformen. Baksidan av detta benämner Lundberg tomrum-
met, lärarna får ingen feedback på sitt arbete, t ex hade man inte kommit igång 
med utvecklingssamtal. De flesta lärarna tycker att de bestämmer i sina klass-
rum och att skolledarna bestämmer utanför. Lärarna ville ha större inflytande 
över policy och ekonomi. ”Styrning från den statliga eller kommunala nivån 
var det lärarna pratade minst om då de skulle beskriva hur styrningen av prak-
tiken gick till.” (s 109)  Kommunens styrning tog de inte upp alls, utan skol-
ledningen var den nivå i systemet som bestämde ramar och förutsättningar 
ansågs försvåra för lärarna att arbeta efter intentionerna. Ingen lärare tyckte att 
skolplanen var styrande för skolans verksamhet och några kände inte ens till 
att den existerade. Kursplaner och ämnesplaner som lärarna själva tagit fram 
var styrande. Skolornas egna styrdokument ansågs inte ha någon styrande ef-
fekt. Dessa planer har tagits fram för att det så ska vara. De flesta lärare hade 
deltagit i diskussioner om nya styrdokument som initierats av skolledningarna. 
Dessa diskussioner var bra men gav inget utslag i undervisningen. Få av lär-
arna kopplade den egna skolans verksamhet och ramar till kommunen eller 
staten:

 
Vår tolkning, utifrån lärarnas beskrivningar, är att decentraliseringen inte genom-
förts så att den innefattar lärarna. Är en förklaring, som lärarna på en skola fram-
förde, att skolledningen helt enkelt är rädd för att dela med sig av makten och 
minska kontrollen? Eller handlar det om att man inte vet hur man ska göra, inte 
har några förebilder eller arbetsmetoder att utgå från? (s 46) 

Lundberg konstaterar att behovet framstår som stort att kartlägga förutsättni-

22 Bergs frirum (1981, 1995) diskuteras inte specifikt här, eftersom det har en annan teoretisk bas. 
Det är dock ett begrepp som har slagit rot i skoldiskussionen och tycks ha fått spridning även inne 
i skolorna. I förhållande till uttrycken samtidarum och händelserum, handlar frirummet mer om 
det utrymme, det handlingsutrymme som redan bedöms finnas och att man som lärare i systemet 
bör uppmärksamma detta och ta vara på det. ”En skola med en god förmåga av detta slag kommer 
ovillkorligen att i sin självförnyelseprocess att närma sig gränserna för det tillåtna. Dessa be-
stämmer i sin tur handlingsutrymmets storlek.” (Berg 1981, ref i Berg 1994, s 40)
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ngarna för lärarnas arbete. Hon menar att en avgörande förutsättning för att 
genomföra en förändring är att alla vet vad som ska genomföras. Lundberg tar 
även upp olika lärargruppers upplevelse av diskussionerna kring måldokum-
enten och det egna ansvaret i förändringsarbetet. Denna bild av lärares resone-
mang om arbetet i skolan och styrningen av detta arbete stämmer rätt väl 
överens med den bild jag försökt teckna i rapporten från mål- och resultatarbe-
tet (Skolverket, 1998)23. 

Tiller (1993) diskuterar den pedagogiska processen utifrån, som han be-
nämner det, en reflexiv/konstruktivistisk kunskapssyn. Han framhåller vikten 
av kunskap om vem läraren är och vilken värld hon uppfattar att hon lever i. 
Människan är inte bara reproducerande, utan unik, med en specifik uppsättn-
ing erfarenheter, detta som konsekvens av personliga, historiska och kulturella 
förhållanden. ”Dette kunnskapssynet får som konsekvens et erfaringsbasert 
perspektiv. Vi må få tak i aktörerenes verden, slik aktörene selv oppfatter den." 
(s 143)  En rationell planmodell kan inte användas för komplexiteten i skolan. 
"En naturgitt hending har en årsak. En menneskelig handling har en grunn." ... 
"Handlingen styres ut fra intensjoner og verdier. De har en hensikt, et motiv. 
For å forstå en handling må vi begripe dens grunner. En hending kan vi fork-
lare ut fra et årsaks-virkingsforhold." (s 158)

Frågan om legitimitet för en reform, bland dem den avser att påverka, hand-
lar också om hur man ser på lärare som tjänstemän och hur man menar att de 
bör bemötas. En diskussion om legitimitet anknyter bl a till resonemang kring 
implementering. Sannerstedt (1997) diskuterar implementeringsforskning, där 
implementering står för genomförande av politiska beslut ur en rad perspektiv 
och tar bl a upp följande problem: ”Implementeringsproblemet innebär att po-
litiska beslut inte genomförs så som beslutsfattaren avsett. Beslutsfattarens 
styrning följs inte helt, eller med andra ord: Styrningens reliabilitet är inte 
fullständig.” (s 26)  Sannerstedt går igenom en rad förklaringar till implemen-
teringsproblemet och förslag på en rad kriterier som bör vara uppfyllda för att 
undvika problemet. Bl a skriver han: 

I implementeringslitteraturen möter också läsaren ständigt insikten att en politik 
behöver vara förankrad hos tillämparen för att en effektiv implementering ska äga 
rum. … Tillämparen skall gilla politiken och vara motiverad att försöka genom-
föra den. (s 37)  

Han konstaterar vidare att ”Om ett auktoritativt beslut inte tillämpas som av-
sett, bör detta inte ses som något patologiskt utan som ett reguljärt inslag i det 
politiska livet". (s 44) Brister som ibland påtalas, som t ex oskickliga tjänstem-
än och naiva politiker, räcker inte alls för att förklara implementeringspro-
blem, menar Sannerstedt: 

23 I en intervjuundersökning med olika skolaktörer finner Zackari (2000) att lärarna känner sig 
otillräckliga för sin uppgift. De menar att decentraliseringen har medfört att behovet av och även 
antalet möten och konferenser har ökat. 
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dessa uppstår snarare som en normal företeelse i det politiska livet, som en konse-
kvens av de skilda roller politiker och tjänstemän har att spela, som en följd av att 
komplexa organisationer har vissa egenskaper, som en avspegling av befintliga 
konflikter i samhället och som ett resultat av att vissa verksamheter till sin natur 
ofrånkomligen är svåra att styra och kontrollera. (s 45)  

När det gäller situationer där tillämpare har en betydande handlingsfrihet kan 
situationen mellan beslutsfattare och tillämpare inte beskrivas som hierarkisk, 
snarare bör förhållandet beskrivas som en förhandlingsrelation, menar Sanner-
stedt. Här kommer samarbetsstrategier att vara mest framgångsrika. ”det är 
viktigt att parterna har ömsesidig respekt för varandra. Övertalning och inte 
ordergivning, blir politikerns styrinstrument.” (s 38) 

Rothstein (1994) menar att implementeringsforskningen i mycket har varit 
en eländesforskning som ofta, egentligen ogrundat, kommit fram till cyniska 
ställningstaganden när det gäller statens oförmåga att styra. Dessa resultat be-
ror, enligt Rothstein på att man fokuserat extra besvärliga system och/eller att 
man har tänkt sig en statisk modell där man inte tagit hänsyn till komplexiteten 
i de system man velat förändra. Rothstein förespråkar istället ett resonemang 
som räknar med levande individers komplexitet och som gör avkall på perfek-
tionism. Det finns en trubbighet i regelstyrning och oförmåga att anpassa åtg-
ärder till specifika situationer och specifika människor. Därför är det bättre 
med lite lagom vaga mål och en god professionalitet hos dem som ska genom-
föra reformer istället för "politisk perfektionism". Rothstein argumenterar för 
att det går att styra, men att man aldrig lyckas fullt ut och att det inte är helt 
klart heller vad det innebär att lyckas. 

Rothstein refererar till Lipskys (1980) teori om frontlinjebyråkrater. Enligt 
denna teori kommer åtgärderna inom den typ av dynamiskt interventionistiska 
program, som utbildningspolitik är exempel på, att utformas av fältpersonalen. 
Man kan inte detaljföreskriva på politisk nivå, utan man måste ge den operativa 
personalen ett stort handlingsutrymme. Det är summan av deras handlingar som 
blir det offentliga handlingsprogrammet. "I vad mån detta är relaterat till vad 
som är beslutat av de demokratiskt tillsatta organen inom området är således att 
betrakta som en öppen fråga." (s 98) Här uppstår det Rothstein kallar demokra-
tins svarta hål, där det är svårt att utkräva ansvar.  Den operativa personalen 
måste bedöma situationerna i sitt sammanhang. "Detta ställer stora krav på a) 
organiseringen av verksamheten och b) förmågan att skapa legitimitet för de 
åtgärder som vidtas." (s 99) "Kan man överhuvudtaget styra en verksamhet där 
man i stor utsträckning saknar kännedom både om kunskapsläget och de förh-
ållanden under vilka denna kunskap skall tillämpas?", frågar sig Rothstein (s 
110). Municio (1995) lyfter fram utvecklingen mot att mer räkna in människors 
tänkande och handlande i teorierna. Bourdieus (1988) termer ”savoir faire” och 
”sens du jeu” beskriver människors kreativa handlande, menar hon: 

Det handlar inte om givna roller och färdiga handlingsmönster. I stället är det 
kunskaper och färdigheter, baserade på erfarenheter, som anpassas till nya situa-
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tioner och nya tider och som används av människor som tänker, handlar och 
bygger mening i sina liv. (s 44)

Hanberger (1997) har genomfört en policyanalys av problemnärhet och effek-
tivitet i kommunal policy och dess betydelse för politisk legitimitet och fram-
häver bl a hur lite empiri det finns om legitimitet på aktörsnivå. Hanbergers 
hypotes är att om policyn utvecklas nära lokala samhällsproblem och är fram-
gångsrik, antas den kunna bidra till politisk legitimitet. Han påpekar att policy 
och styrelseanordningar bygger på normativa grunder. Det innebär att policy-
analysens studieobjekt befinner sig i ett gränsland mellan vetenskap och etik, 
något som många forskare försöker hålla isär. Hanberger menar att man upp-
når intersubjektivitet mellan praktiker och samhällsmedlemmar, när begrepp 
och indikatorer upplevs spegla egna förhållanden på ett rimligt igenkännande 
sätt.  Man behöver ett gemensamt språk om man ska kunna kommunicera om 
samma samhällsfenomen. Hanberger menar vidare att 

Ingen kan ta ifrån en grupp forskare, politiker eller organisationsmedlemmar de-
ras problemsyn och ingen problemuppfattning kan hävdas ha företräde framför 
någon annan efter några allmänt accepterade överordnade bedömningskriterier. (s 
59). … Policyanalytiker och deras professionella paradigm följer ofta en annan 
rationalitetslinje än praktikers och organisationers. ... Genom att uppmärksamma 
flera problemdefinitioner får policyanalytikern samtidigt tillgång till flera per-
spektiv på samma problemkomplex. (s 60) 

I en slutdiskussion finner Hanberger att "legitimitetsanalysen tyder på att det 
finns ett sammansatt, ännu inte utforskat, förhållande mellan, stöd för och 
misstro mot, institutioner, processer, aktörer och politikens utfall på olika ni-
våer" (s 229). 

Blidberg (1997) menar att det finns ”en stark koppling mellan legitimitet 
och den enskilda skolans rådande kunskapssyn, däri inbegripet arbetssätt och 
arbetsformer." (s 21) Det finns två styrsystem som kolliderar, menar Bildberg 
vidare, det politiska och det formella kolliderar med det professionella och det 
informella "och där den politiska styrningen har begränsade förutsättningar att 
få genomslag, eftersom det skulle innebära att gällande normer, dvs skolkultu-
ren, måste förändras." (s 21) Blidberg menar vidare att förändringarna i kom-
munallagen 1992 som öppnade för fri nämndsorganisation medfört att organi-
serandet har tagit överhanden över den önskvärda politiska styrprocessen. 

I takt med att kommunens dagordning alltmer kommit att präglas av organisa-
tionsfrågor har därför kommunpolitikernas roll blivit oklar och den politiska di-
mensionen kommit alltmer i skymundan. Om 'kommunen' blir identisk med kom-
munförvaltningen och medborgarna inte tydligt kan urskilja politikernas roll och 
funktion finns det risk för att detta medför legitimitetsproblem för politikerna. (s 
18)

En annan förklaring till att styrningen inte fungerar bra skulle vara att det finns 
grupperingar inom skolan som konkurrerar om makt och inflytande och därm-
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ed över tolkningen av diskursen, ofta flera diskurser samtidigt och i regel 
knutna till det enskilda ämnet.

Alexandersson (1999) diskuterar reflekterad praktik som styrform. Det är 
mötena mellan styrningsnivån och handlingsnivån ”som utgör utbildningsväs-
endets egentliga kärna." (s 18), menar han. Tudelningen mellan nivåerna är 
uttryck för ett maktspel. Om makten är centrerad till den ena nivån minskar 
den på den andra. Vagheten i skolans styrning betyder ofta mer makt till dem 
som behärskar språket och har förmågan att ta ordet och påverka handlandet, 
menar Alexandersson. Han ställer frågan: "Men förmår politiker överhuvudt-
aget diktera en allt mer komplex verklighet?  Så som verkligheten nu ter sig 
kanske de inte ens har kännedom om den i någon djupare mening?" (s 19)

Falkner (1997) har undersökt relationen mellan grundskollärares uppfatt-
ningar av perspektiv på förändringar i skolan och de utbildningspolitiska in-
tentionerna såsom de tar sig uttryck i utbildningspolitiska dokument från 1980 
och 1990-talen. Hon menar att omstruktureringen av skolan måste definieras 
utifrån mötet mellan de politiska intentionerna och lärarnas uppfattningar av 
förändringen. Efter en analys i flera steg finner Falkner fyra olika karaktärsd-
rag, nämligen friutrymme, misstroende, underordning och alliansberoende. 
Falkner anser att lärarna pendlar mellan olika förhållningssätt till skolverklig-
heten, men tillmäter alliansberoendet, som bl a innebär lärarnas beroende av 
skolledningens välvilja för att få genomföra det de vill i skolan, stor vikt. Det 
professionaliseringsprojekt som statsmakterna sett som en förutsättning för bl 
a den nya mål- och resultatstyrningen, tycks ha kommit på avvägar, medan en 
tendens i riktning mot en proletarisering gör sig gällande (s 108), menar Falk-
ner. Lärarnas möjligheter till att ta aktivt ansvar, från pedagogisk idé till kon-
kret genomförande av undervisningen, tycks inte vara självklara. Deras kom-
petens förefaller vara på undantag.” (s 109) Osäkerhet och splittring präglar 
också relationerna i skolan mellan lärare och ledare i skolan. 

Haldéns (1997) beskrivning av demokratins värdeparadox kan illustrera 
dubbelheten i att ge direktiv om frihet.

Projektet att skapa ett demokratiskt samhälle pekas ut på normativa grunder sam-
tidigt som detta projekt förlorar sin demokratiska karaktär och omvandlas till ett 
auktoritärt projekt om det utformas som ett normativt sådant. … Eleverna, de 
blivande demokratiska människorna, skulle genom skolan fostras till självständi-
ghet och kritiskt tänkande samtidigt som dessa självständiga, kritiska individer 
inte fick bli för självständiga och därmed alltför olika. I den demokratiska fostran 
skulle också ingå element som skulle göra 'samarbete till en naturlig livsform' 
samtidigt som de självständiga individerna skulle fås att 'frivilligt inordna sig i ett 
sammanhang.’  (s 64) 

Beskrivningen av att beordra fram frihet kan sättas i relation till Lindblads 
(1994) beskrivning av lärares dubbla belägenhet i systemet, som både under-
ordnade och fria yrkesutövare.  

Betydelsen av att kommunicera reformers intentioner och hur språket an-
vänds, tar Holmberg upp (Henningsson-Yousif, 2001). Han talar om berättels-
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en som ett pedagogiskt grepp för att underlätta för pedagogerna att sätta sig in 
i och bilda sig en uppfattning om beredningars uppdrag och resonemang och 
ger exempel från arbetet i Skolkommittén24:

Vi skrev inte för regeringen och departementet och Skolverket i första hand utan 
vi skriver för dom som ska göra det. Då kommer den första frågan, hur gör vi det 
troligt för dom så att när de läser det så kan de säga. Ah, jag håller inte med så och 
så. Men de begriper. De begriper den situation vi sitter i. Det är ett slags perspek-
tivbyte som är att kunna förstå vad det är för situation.

Även läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning har en berättelse, 
som Holmberg påpekar. För Skolverket har frågan varit hur man får pedagoger 
att överhuvudtaget närma sig skrifterna. Här har man prövat olika modeller25. 
Setterwall (1996) undersökte hur fyra av Skolverkets kommentarmaterial be-
dömdes och nådde fram i skolorna. Han fann att materialen höll hög kvalitet, 
att alla ville ha dem, men att få lärare hade sett dem. Skolverket gjorde ytterli-
gare en mindre studie av bedömningen av och intresset för det producerade 
referensmaterialet (Lunner, 1996). Municio (1996) påvisar att en av Skolver-
kets strategier i arbetet med att utveckla skolan bl a var att knyta till sig perso-
ner med diskursiv förmåga, dvs man fäste stor vikt vid förmågan att formulera 
budskapen om skolan. Jag går här inte ytterligare in på de språk- och kommu-
nikationsteorier som finns och är aktuella i bl a skolforskningen. 

Ytterligare perspektiv på målstyrningens möjliga genomslag ger Lund-
gren26 då han  resonerar om att vi aldrig tänker i termer av mål ordentligt: 

Vi har aldrig lärt oss tänka så. … att hela tiden tänka framåt, vad är det för mål jag 
har med den här verksamheten. Och det tycker jag en del skolor gjort, men det är 
fortfarande mycket det här att det blir ett slentriantänkande. Man tänker i en slags 
termer av egenskaper som bara finns där. 

Lundgren menar vidare att de nya satsningarna på utveckling kan innebära 

att staten börjar tänka rätt åt folk och talar om för dom vad man ska göra. … Nu 
är man tillbaks till det där, att nånstans vet nån hur det ska vara. … Nu är det lätt 
att vara politiskt korrekt, men man vet inte varför man är det. I lärarutbildningen 
skulle man ha mer filosofi. Man skulle sätta sig ned och fundera, vad menar man 
med begreppen. 

24 Vikten av att pedagoger bildar sig en egen uppfattning och inte överlämnar åt andra att förmedla 
vad som gäller och hur det är tänkt, när det gäller skolreformer eller forskning, noterades i kom-
munstudien och i Kape-projektet, se ovan.
25 Så distribuerades ett exemplar av vardera Vem bestämmer (1994:85), om det nya styrsystemet 
samt särtrycket ur Skola för bildning: Bildning och kunskap 94:90, till varje rektor i Sverige 
tillsammans med missiv och beställningserbjudande. Samma policy gällde för kommentarmateri-
alet Grundskola för bildning (1996:242), till landets grundskolerektorer. Man prövade också att gå 
ut med erbjudanden till kommunerna att beställa gratisexemplar till rektorer, lärare och elev-
vårdspersonal, det gällde t ex Överenskommet, 1994:122 (Åsard, 2001). 
26 I den ovan refererade intervjun, sommaren 2001. 
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En annan aspekt på målstyrningens genomslag ger Hörnqvist då hon menar att 
lärarna fick för lite stöd. Förändringen kom samtidigt med ekonomiska ned-
skärningar i kommunerna så att lärarna fick det jobbigare: 

Det kom olyckligt på det viset. Det skulle istället kommit i en period då vi hade 
gott om pengar och kunde avsätta mycket tid för samtal och diskussion. … När 
jag var ute under reformens första år, mötte jag många lärare som sa att det var 
första gången de uppfattat att de setts som kapabla att genomföra nåt kvalificerat 
jobb. … De menade att reformens texter, som rörde grunden för deras arbete var 
kvalificerade. … Jag tror att många uppfattade det så och många uppfattar det 
fortfarande så. Men jag tror att lärarna inte fick de villkor som skulle krävts för att 
utveckla detta vidare. 

Man borde ha insett att det krävdes mer tid, menar Hörnqvist:

Jag tror att vi insåg att det fick ta tid och vi talade mycket om det när vi var ute 
och mötte lärare och skolledare. … Du har ju faktiskt inte möjligheter att central-
styra på det sätt som man gjorde förut. Du kan inte göra det med nån form av 
mening, så jag tror att oavsett så hade vi hamnat i sånt här.

Lärares belägenhet i den nya styrningen
Att det finns avsevärda svårigheter i den nya sits som lärarna försatts i, tar alla 
de tre intervjuade – Lundgren, Hörnqvist och Holmberg – upp (Henningsson-
Yousif, 2001). Lundgren säger:

Det där tror jag varit det svåra för lärare att skifta till. När man står inför konflikt-
situationer då finns det ingen färdig manual man ska följa då måste man själv lösa 
problemet. Man kan inte skylla på att det är skolöverstyrelsen som har sagt att så 
här ska vi göra. Och det är ju svårare och då måste man själv, tror jag, skaffa sig 
en slags filosofisk ställning eller ta en värdeståndpunkt, man kan inte gömma sig 
bakom. Det är det svåra, men samtidigt det som är det berikande. 

Hörnqvist gör följande analys: 

Jag tror att det som vi såg som nån sorts frirum uppfattades, inte som ett frirum, 
utan som ett osäkert rum. Läroplanerna var väldigt uppskattade, menar Hörnqvist, 
men ”varenda gång jag var ute, frågade man: Gör vi rätt?  Det var en väldigt 
typisk fråga det här, är det rätt? Och då sa jag; det måste ni ju känna om det är rätt 
för er. Det var en för stor svängning från ett ganska centralt utformat system till 
ett där man skulle göra saker på egen hand och då är det några som tycker att det 
här är fantastiskt och jobbade otroligt utifrån det och andra kände väldigt stark 
osäkerhet. Man blev lämnad med den här osäkerheten. 

Holmberg menar att ”De viktigaste aktörerna i det här är ju lärarna och det 
förutsätter en slags äppelkindad föreställning i den modellen om lärare som 
med full kraft går in och tar sina utrymmen.” Han talar om traditionsförsvagn-
ingen, som innebär att lärare inte längre kan göra saker lika enkelt som lärare 
gjorde förr och han talar om att man inte heller får några livlinor från staten 
längre. 
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Och detta är en utomordentlig kniptång, å ena sidan kan man inte göra som de 
gjorde förr i världen och å andra sidan finns inte en stat som säger hur man ska 
göra, utan den säger att ni måste prata om detta, ni måste skapa det här själva. När 
man ibland måste förstå varför det inte finns en massa aktiva lärare som går in och 
tar detta friutrymme, är det bl a av de skälen. Det skapar ju ett enormt tryck på 
lärare. Då söker man efter livlinor, allt som finns i debatten: kan inte staten ta 
över, bort med kommunaliseringen av skolan, kan inte läroplanen, kan inte målen 
för betygssättning skrivas tydligare och så. Kan vi inte få saker att hålla oss till. 
Och det tycker jag är en enorm svårighet. Vad kan man se framåt för slags ny kraft 
i en lärarkår och kan man inte se den nya lärarkraften, då kommer kritiken mot 
decentraliseringen att öka och så kommer man att vilja ta tillbaka det lokala an-
svaret fast man vet att när man en gång hade det statliga ansvaret – länsskoln-
ämnder, den här styrkedjan – då var det verkligen inte bättre.

Hur lärare kan förhålla sig till den belägenhet de försatts i genom bl a det nya 
styrsystemet, kan associeras till Giddens’ (1996) resonemang om urbäddning 
och återinbäddning27. Skolan kan sägas vara ett expertsystem som är styrt 
bortifrån och som förutsätter en återinbäddning i form av personer med ansik-
ten. Dessa personer kan stödja eller underminera systemet. Vi har här en kom-
bination av en lokal traditionell verksamhet som är knuten till personer på 
platsen och behoven där, samtidigt som vi har expertsystemet. Som lärare få 
man den dubbla uppgiften att både agera som en känd person i trakten och en 
återinbäddningsmekanism i ett mer fjärran expertsystem. 

De kommunala skolpolitikernas belägenhet i den nya styrningen
När det gäller de kommunala skolpolitikernas situation i det målstyrda och 
kommunaliserade skolsystemet finns ingen specifik forskning att hänvisa till. 
Däremot har den kommunala politikerrollen undersökts och analyserats av 
Blom (1991) i en intervjustudie om kommunala chefer och lokal makt. Bloms 
studie rör rollfördelningen mellan förvaltningschefer och kommunala politiker 
och hon refererar bl a till förtroendeuppdragsutredningen (1989) där det sägs 
att 

mycket av problemen i samspelet mellan politiker och tjänstemän är en effekt av 
bristande förståelse, kunskap och respekt för de förhållanden som ligger till grund 
för såväl den politiska verksamheten som för den professionella organisationens 

27 Med urbäddning (disembedding) menar Giddens att "sociala relationer 'lyfts ut ur' sina lokala 
interaktionssammanhang och omstruktureras över obegränsade områden av tidrummet." (Gid-
dens, 1996, s 30) Expertsystem är urbäddningsmekanismer. "Det finns ett pragmatiskt element av 
förtröstan som bygger på erfarenheten att sådana system i allmänhet fungerar som de ska." (Gid-
dens, 1996, s 35)
Giddens beskriver återinbäddning (reembedding) som "återtagandet eller omfördelningen av ur-
bäddade sociala relationer så att de (om än bara delvis och övergående) fixeras vid lokala tids- och 
rumsbetingelser." … ”Min övergripande tes är att alla urbäddningsmekanismer interagerar med 
återinbädddade handlingssammanhang, som antingen stödjer eller underminerar dem, och att an-
siktslösa åtaganden analogt på ett tvetydigt sätt är förbundna med dem som kräver ett ansikte.” 
(Giddens, 1996, s 81)
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arbete.” (s 6–7). … En vital demokrati och en aktiv politikerroll samt en hög 
effektivitet skapas av ett samspel och inte en gränsdragning, ett samspel som 
bygger på en god systemförståelse, förtroende och flexibilitet. (s 7) 

I en omfattande enkätstudie med kommunala politiker (Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet 2000) påvisas att olika medborgargruppers represen-
tation i kommunerna varierar starkt. Lågutbildade, arbetare, unga, gamla lik-
som medborgare av utländsk härkomst är starkt underrepresenterade. ”Möjl-
igheten finns att detta slags skevheter spär på misstron mot politiker och ökar 
människors ointresse för politiskt arbete och partimedlemskap” (2000a, s 17). 
Man finner också att kommunpolitikerna själva anser att väljarnas inflytande 
behöver öka mest. Likaså anser politikerna att kommunfullmäktiges, de lokala 
nämndernas och partiorganisationernas inflytande behöver stärkas. ”Följdrikt-
igt vill de minska inflytandet för kommunalråden och kommunstyrelsen. Men 
de aktörer som politikerna vill frånta mest makt är kommunens tjänstemän.” 
(2000b, s 11)

Olsson och Montin (1999) finner att det finns tre typer av politiker: manage-
mentpolitikern som arbetar 10–15 timmar om dagen och ofta är ett kommunal-
råd, den lågaktiva politikern ibland benämnd röstboskap, som pliktskyldigt utför 
sitt fullmäktigeuppdrag och så den specialiserade politikern, t ex skolpolitiker. 
Det finns klara spänningar mellan management -politikern och specialistpoliti-
kern, menar man. På 1970-talet talade man om förtroendevald eller förtroend-
eman. På 1990-talet diskuterar vi politikerrollen menar Olsson och Montin och 
skriver att mycket talar för att detta är uttryck för en värdeförskjutning. 

Begreppet förtroendevald betonar i huvudsak en relation, nämligen den till välj-
arna. Förtroendeuppdrag ger associationer till politiskt skapande av projektkarak-
tär; politisk ’mission’, frihet under ansvar. Det framstår positivt och offensivt. 
Politikerrollbegreppet understyrker betydelsen av flera olika relationer. Dessutom 
ligger det i rollbegreppet att det inte bara är fråga om faktiska relationer utan att 
det också handlar om omgivningens förväntningar på politikern samt dennes egen 
bedömning av förväntningarna. … Politikerrollen handlar om samspel och an-
passning snarare än frihet under ansvar. Det blir mer frågan om socialt lämpligt 
beteende: Vad förväntas av mig i den här situationen? Vad är en rimlig reaktion i 
detta läge? Hur kommer olika aktörer och intressen i omvärlden att uppfatta mitt 
agerande om jag gör på det ena eller andra sättet? Förtroendeuppdrag antyder att 
det handlar om konkreta projekt, sakfrågor och handling; om att genomföra ett 
uppdrag så rationellt som möjligt (March och Olsen 1989, s 22–23) 

Beskrivningen av vad man kan lägga in i begreppen förtroendevald respektive 
politiker stämmer delvis med vad jag har funnit i LoP-studiens intervjuer. 
Hedlund (1996) menar att en  konfliktsökande28 politikersyn generellt tycks 
kännas främmande för kvinnor, men en sådan syn är av tradition typisk för den 
formella kommunpolitiken. Att de kvinnliga politikerna kan känna sig främm-

28 Andra politikersyner är ideologiorienterande, problemorienterande och konsensusorienterande. 
(Olsson & Montin, 1999) 
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ande i den kommunala politiken, i alla fall inledningsvis, får vi några exempel 
på i LoP-studien. Så berättar t ex en kvinnlig skolpolitiker: 

Och då fanns det personer som hade varit med väldigt länge, den gamla stammen, 
rävarna såg ju mig som väldigt jobbig och ville inte ha in mig att tjafsa någons-
tans. Så när jag väl kom in sen, det är klart att i början fick jag rätta mig. Det var 
ett fåtal som pratade. Därför att dels var det en rädsla för att göra bort sig, det fick 
du inte göra och du fick inte prata om nåt i positiva termer som inte var partipoli-
tiskt riktigt i den gruppen. … I en politisk församling fick du inte ha ett sånt intimt 
umgänge med de andra politiska partierna, du var tvungen att ha tydliga skiljelin-
jer och det kunde vi aldrig ha, därför att om jag är gul, röd eller svart såg jag ändå 
mitt områdes bästa. Jag hade det för ögonen och då finns det inte utrymme för 
käbbel och det kunde man aldrig acceptera. 
…
De uppfattade väl som om jag stack upp, jag var inte tyst.  Har aldrig varit rädd 
för att ställa en fråga.  Om jag inte förstod ett ord har jag blottat mig, därför att 
annars kan jag inte se sammanhanget. Så gör jag mig själv en otjänst. … har jag 
alltid haft mina uppfattningar och de har jag aldrig tigit med och jag har också 
ifrågasatt. … Jag fick fara väldigt illa. … jag fick inte ordet och när jag fick det, 
strök man mig och drog ut på saker och ting. … Det har lärt mig så mycket. … 
Det är viktigt vilka attityder du har som verksam och som politiker.

Men även två av männen redovisar antingen svårigheter att komma in i politi-
ken och bli accepterade eller att de har känt ett främlingskap inför turerna. En 
av dem berättar: 

Man visste inte så mycket, de tog inte så väl hand om en, det där fikonspråket. 
Både då och nu tar man hand om de nya för dåligt för att de ska kunna anpassa 
sig. Gällde bara att hänga i och så småningom förstå hur en slipsten skulle dras. 
Den politiska diskussionen i fullmäktige den gjorde vi på fullmäktigegruppen, det 
var där du skulle göra din stämma hörd. Jag älskar inte att höra min egen röst om 
vi säger så. … Jag brukar inte tycka om att diskutera för länge, jag säger det jag 
tycker och sen vill jag inte upprepa det för många gånger. Jag hade inte svårt för 
att föra fram de tankegångar som jag hade. Det var ingen som försökte sätta sig på 
oss. De skulle få nytt folk underifrån, men det var trögt i portgången. Ska du ge 
dig in i gamla kända strukturer, kan det vara tufft att ta sig in även om du har vissa 
känningar. Fick vara ganska envis för att inte tröttna på eländet. De tog inte emot 
mig med öppna armar. … Problemet i partiet är riksdagen, partiapparaten är 
maktapparaten och då kan det vara svårt att driva den lilla människan mot parti-
kamraterna. ... Förr fick du alltid en extra poäng om du hade arbetslivserfarenhet.

Ricklander (1990) beskriver hela sin väg in i och genom de kommunala poli-
tiska uppdragen i Lidingö. Hon ger en skildring av hur det känns att vara 
nybörjare, att yttra sig, göra bort sig, lyckas, bli kväst och arg, av att vara 
duktig osv. Hennes beskrivning stämmer styckvis med några av de berättelser 
de kvinnliga politikerna ger i LoP-studien och en av dem nämner också Rick-
landers bok spontant. Ett annat sätt att analysera politikernas inställning är 
med hjälp av begreppen överideologier. Man talar om överideologin människ-
ointresse respektive överideologin demokrati (Olsson 1999).29 
29 Nilsson (2001) har gjort en socialpsykologisk studie av tjugo kommunalråd där analysen delvis 
inspirerats av Goffman. 
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Bäck (2000) redovisar som resultat från ett forskningsprojekt om det lokala 
demokratiska systemet under 1990-talet, bl a hur kommunala politiker30 ser på 
sina roller. Bäck visar att det inte är självklart att uppdragsvillighet och parti-
medlemskap sammanfaller och talar om ett rekryteringsläckage.31 Både med-
borgare och politiker värderar kaliber, dvs kunnighet, högre än erfarenhet hos 
politiker. Bäck diskuterar och beskriver tre olika sätt för politiker att agera i 
förhållande till de medborgare de representerar, som väljardelegater, väljarnas 
lydiga redskap, som förtroendemän, där medborgarna frikopplas från det poli-
tiska beslutsfattandet eller som ett mellanting, nämligen partiombud. Hur de 
intervjuade skolpolitikerna skulle ställa sig till dessa olika sätt att agera i förh-
ållande till väljarna har inte undersökts specifikt.32 

LoP-studien i vidare perspektiv
Även om de pedagogiska processerna som jag har diskuterat är organiserade 
inom institutioner, har jag i stort avstått från att gå in på forskning om institu-
tioner. Men Collins (1974) beskriver vad vi gör med institutioner och vad 
institutioner gör med oss. Han menar att det finns tre olika sätt att erfara var-
dagslivet: i ett första, ett andra och ett tredje persons perspektiv:

– I första person: erfarenhet, inre verklighet ”stream of consciousness” – ett 
fenomenologiskt perspektiv.

– I andra person: parter i dialog (Collins refererar till Bubers analys av jag – 
du förhållandet.)  Jaget blir till som ett jag i förhållande till ett du. Hela den 
mänskliga tillvaron löper i spänningen mellan tilltal (frågor och svar) – ett
dialektiskt perspektiv.

– I tredje person: engagerad i institutionellt liv då man förhåller sig till varan-
dra utifrån delade förväntningar på roller – ett politiskt perspektiv.

Med Collins språkbruk kan man säga att jag i de redovisade studierna (LoP-
studien och de övriga åtta studierna) betonar behovet av kunskap om vilka de 
är vars röster ska stärkas och utvecklas, vilka de är som är eller förutsätts vara 
i dialog med varandra och hur man ser på varandra och de institutioner för 
pedagogiska processer som man finns i. Ser man dessa institutioner som länk-
ar för en dialog mellan individ och samhälle, vad ser man, hur långt och med 
vilket riktat intresse? Den andre personen är också fundamentalt olik, ”he is 
radically other” (s 146), menar Collins. I institutionen blir det radikalt andra ett 

30 Det empiriska underlaget utgörs av enkätsvar kompletterat med intervjusvar från politiker i 28 
kommuner och fyra landsting, år 1993. 
31 Av 100 000 invånare finns 334 uppdragsvilliga personer som också är partimedlemmar. Av 
dessa väljs sedan 84 personer till uppdrag (Bäck 2000).
32 Men en jämförelse med rektorers sätt att företräda verksamheten, personal och elever, skulle 
kunna analyseras i förhållande till politikernas utifrån dessa tre förhållningssätt. En sådan analys 
skulle kanske kunna användas som en genomlysning av förutsättningar för en dialog om skolan.
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hot mot sammanhållning. Man kan därför inte delta fullt ut i det institutionella 
livet och därmed bäddar man för en motsättning mellan sig själv och institutio-
nen. Institutionen ska användas men också hållas på avstånd så att man inte 
uppslukas av den. Detta medför att institutionen betraktas som en apart exis-
tens och individen börjar se institutioner ur makroperspektiv som något som 
upprätthålls av typiska aktörer i typiska framträdanden. Men institutionen 
måste återvända till medvetandet om den andres subjektivitet. 

Avsikten med den här redovisade LoP-studien har varit att försöka lyfta 
fram och ordna några samtidas resonemang inom denna process. Utifrån ett 
utvärderingsperspektiv på t ex statens skolförändringssträvanden och utifrån 
de egna kommunala erfarenheterna, skulle man med Berg (1992) kunna säga 
att LoP-studien något belyst aktörsberedskapen hos en grupp lärare och skol-
politiker.33 Men avsikterna har i högre grad varit att försöka fånga upp och 
analysera vad som fokuseras i resonemang om skolan för mer övergripande 
syften (se vidare kapitel 6). Ytterligare ett annat sätt att närma sig lärarnas och 
skolpolitikernas resonemang om skolan är att betrakta dem och analysera dem 
som olika inställningar i och till samhället i vidare mening. Så talar t ex Gid-
dens (1996) om olika typer av anpassningsreaktioner till modernitetens risk-
profil34 och Perneman (1977) talar om olika medvetandestrukturer35. Men ef-
tersom intervjuerna i LoP-studien inte tydligt har riktat in sig på att fånga 
vilken allmän inställning lärarna och skolpolitikerna har till det globala sam-
hället och de risker som kan uppfattas eller de problem som kan urskiljas som 
viktiga att ta itu med, utan mer rört sig om i vilket sammanhang skolans peda-
gogiska process bedöms försiggå, avstår jag från att gå vidare med denna fråg-
eställning här. 

    I nästa kapitel ska jag presentera och pröva att använda ytterligare analys-
instrument som vuxit fram i arbetet med LoP-materialet och i reanalysen av de 
tidigare redovisade studierna.  

33 Se även Haldéns (1997) återgivning av vad som skulle känneteckna en god skolverkare. En 
sådan beskrivning skulle kanske kunna överföras till att gälla även vad som förväntas av lärare i en 
målstyrd skola: Hon är bl a  intresserad av samhällsfrågor i stort. Hon är reflekterande och analy-
tisk, kan arbeta självständigt och har lätt att samarbeta, är öppen för andras synpunkter, kan ge och 
ta kritik och är maximalt flexibel. "’Trygghet för den lämpliga skolverkaren handlar inte om 
kontinuitet utan om förändring och kaos '… att acceptera en värld där inga klara sanningar finns', 
. … medarbetarna måste till kropp och själ omfatta uppdraget, inriktningen, arbetssättet och förh-
ållningssättet. Alla medarbetare blir bärare och utvecklare av uppdraget. ” (s 158)
34De anpassningsreaktioner Giddens talar om är: pragmatiskt accepterande (att överleva), bibe-
hållen optimism, cynisk pessimism samt radikala engagemang. 
35 Perneman talar om en absolutifierande medvetandestruktur med en naiviserande respektive en 
begränsande medvetandeform, en relativiserande medvetandestruktur med en fragmentiserande, 
en temporiserande och en alienerande medvetandeform samt om en kritiserande medvetandestruk-
tur med en integrerande respektive en frigörande medvetandeform.   
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KAPITEL 5

Utveckling och prövning av en process- 
och aspektmodell

Diskussionen i denna avhandling när det gäller de pedagogiska processerna 
riktas framförallt in på vilka personer som finns i processerna, deras intressen 
och bedömningar av vad processerna syftar till och vilka sammanhang de förs-
iggår i. Jag tar inte upp centrala aspekter i de pedagogiska processerna som 
kunskapsinnehåll, organisering av lärandet osv. Jag menar dock att hur man 
som deltagare i eller planerare av de pedagogiska processerna resonerar kring 
processernas sammanhang, och de som deltar i dem, bör ha avgörande konse-
kvenser för det innehåll man väljer och för hur man organiserar arbetet.

Studierna har primärt rört tre olika pedagogiska processer: lärarutbildn-
ingens, skolans och skolförändringens processer. Men i upprepade genom-
gångar av de tidigare studierna har jag funnit att de olika frågor som ställts 
dessutom kan grupperas till att gälla det jag här benämner dels en personlig 
process och dels en samhällelig process. Under beteckningen personlig pro-
cess sammanför jag frågor och resonemang som handlar om vad som är vik-
tigt i livet för den enskilda personen, hennes livsfrågor, hennes bakgrund och 
personliga utveckling. Detta benämns alltså i fortsättningen som frågor om 
de personliga processerna1. Det är rimligt att använda ordet process även i 
detta sammanhang eftersom enskildas liv är komplexa och i ständig rörelse. 
(Under rubriken Den personliga processens aspekter, längre fram i detta ka-
pitel, redovisas i vilka studier de olika typerna av frågor om den personliga 
processen studerats.) En central fråga i alla mina studier har varit om och på 
vilket sätt den pedagogiska process, som den intervjuade befunnit sig i, knutit 
an till och upplevts hänga ihop med hennes personliga process. Jag har anta-
git att det varit av betydelse för huruvida hon upplevt processen som me-
ningsfull. 

I de flesta studierna har jag också ställt frågor som rört den intervjuades syn 
på vad som är viktigt att utveckla och förändra i samhället, både det svenska 

1 Handals och Lauvås’ (1999) begrepp praktisk teori, kan delvis sägas beskriva komponenter i en 
personlig process. Handals och Lauvås’ tanke om att ett värderingsperspektiv skulle hålla samman 
den personliga processen, är dock en dimension som inte finns i min analys.  
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och det globala. Jag grupperar dessa frågor och resonemang under beteck-
ningen den samhälleliga processen. Även här är ordet process ändamålsenligt, 
eftersom det rör sig om komplexa skeenden i rörelse.2 På vilket sätt det man 
företar sig i de pedagogiska processerna kopplas ihop med de samhälleliga 
processerna har varit en återkommande fråga. (Under rubriken Den samhällel-
iga processens aspekter längre fram i detta kapitel, redovisas vilka studier som 
tagit upp frågor kring detta.) 

Aspekter på processerna
I de många retrospektiva genomgångarna av mina tidigare studier har jag 

funnit att tre aspekter på de pedagogiska processerna kan uttrycka viktiga te-
man som återkommer i de intervjuades resonemang om skolan. De aspekter 
jag har funnit framträda är: 

– en metaaspekt som har att göra med processens syfte och förmåga att påv-
erka förhållanden i sammanhanget bortom (meta – över) den egentliga pro-
cessen, t ex skolans påverkan på samhällets utveckling.

– en kärnaspekt som rör den mer konkreta och egentliga processen, organisa-
tion och innehåll i själva undervisnings- eller utvecklingsprocessen. Exem-
pelvis vad man gör i det dagliga skolarbetet.

– en förhållningsaspekt som t ex rör hur man agerar som och blir behandlad 
som en studerande i ett utbildningssystem framförallt i förhållande till lär-
arna. Exempelvis huruvida man blir lyssnad på eller tar aktiv del i undervis-
ningsplaneringen. Men förhållningsaspekten rör också hur man agerar som 
eller bli behandlad som lärare i förhållande till de studerande.

Process- och aspektperspektiven har skapats ur en sammansmältningsprocess 
av tidigare studier och LoP-studien och är alltså perspektiv som har framstått 
som centrala för vad jag har undersökt. Sammansmältningsprocessen har på 
ett konkret plan utgjorts av genomgången och analysen av de tidigare stu-
dierna och av intervjumaterial i LoP-studien. Men på ett annat plan är den 
svårare att synliggöra, eftersom det handlar om en process som utvecklats 
under år av erfarenheter av arbete i och studier av de pedagogiska processerna 
och reflektioner kring dessa processer. Under dessa år har den typ av fråges-
tällningar som jag redovisat från gymnasieelevstudien (1981) också funnits 
med3. Jag ser därför de aspekter som jag har funnit och redovisar här, delvis 

2 Det vaga begreppet samhällelig process som jag valt att använda skulle möjligen kunna associe-
ras till Giddens’ (1998) beskrivning av det sociala livet:“ I wanted to place an emphasis on the 
active flow of social life. We should see social life not as ‘society’ out there or just the product of 
‘the individual’ here, but as a series of ongoing activities and practices that people carry on, which 
at the same time reproduce larger institutions”. (s 76)
3 Frågorna gällde huruvida gymnasieeleverna kände att de har saker att uträtta i samhället, att de 
kan påverka och vad de själva menade var viktigt i det egna livet, mm.
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som benämningar på perspektiv som funnits med sedan slutet av 1970-talet. 
Dessa perspektiv har berört: 

– vilka personerna är som finns i de pedagogiska processerna, 
– vilka samtida som de i sin tur bryr sig om och räknar med och 
– hur de menar att den pedagogiska processen kommer in i bilden. 

  
Men i det mer systematiska analysarbetet i samband med denna avhandling 
har jag också kunnat sortera frågeställningarna från de tidigare studierna och 
också vägt in det jag fått del av genom mitt pedagogiska arbete och i de inter-
vjuer jag har genomfört. Därför utgör aspekterna mer än enbart omdöpningar 
av de frågor som jag började ställa i slutet av 1970-talet. 

Varje kategorisering eller etikettering av den komplexa verkligheten utgör 
konstruktioner. En aspekt är enbart en synvinkel4 och de aspekter jag diskute-
rar här ska ses som huvudsakliga synvinklar som framträder i resonemangen 
kring skolan. Avsikten med att identifiera dessa aspekter och att benämna dem, 
är att kunna beskriva vartåt intresset i olika resonemang är riktat, vad 5 det är 
som de intervjuade tycks fästa sig vid i resonemangen om skolan. 

De tre aspekterna kan också prövas för den personliga processen respektive 
den samhälleliga processen. Jag finner alltså att de personer som jag har inter-
vjuat i olika studier inte bara fokuserar kring olika processer i sina resonemang 
om skolan, utan de fokuserar också intresset på olika aspekter inom de olika 
processerna. Man bör notera att de tre aspekter som jag diskuterar inte täcker 
in allt som rör skola och pedagogiskt arbete. Mitt sätt att ställa frågor och mitt 
intresse har, som påpekats flera gånger, sannolikt inverkat på vad jag har förm-
ått få del av. Troligen kan andra aspekter framträda om andra frågor skulle 
fokuseras i studier av resonemang kring de pedagogiska processerna. Ett sätt 
att skapa möjlighet att analysera hur de fyra olika processernas respektive 
analoga aspekter förhåller sig till varandra prövas i sammanställningen i figur 
5:1. 

Inom de tre pedagogiska processerna finns en undervisande respektive en 
lärande part och jag har valt att markera att både elev- och lärarperspektivet 
finns under förhållningsaspekten för var och en av tre processerna. En annan 
möjlighet hade varit att särskilja processerna, så att man t ex när det gäller 
skolans pedagogiska process hade fått skolelevens pedagogiska process res-
pektive lärarens pedagogiska process. Men, när det gäller den personliga pro-
cessen och den samhälleliga processen har jag överhuvudtaget inte skiljt ut 

4 Lat aspec’tus anblick, synförmåga, utsikt (Wessén, 1968). 
5 Uljens (1989) diskuterar utifrån Lindblad (1983) att man i en tvåstegsanalys av intervjuresone-
mang i det första steget identifierar vad en intervjuperson diskuterar och sedan som ett andra steg, 
diskuterar hur hon resonerar. I detta fall rör analysen vad de intervjuade fokuserar på, vilka aspek-
ter av de frågeområden som jag har tagit upp, som de väljer att rikta in sig på. I den mån det går att 
skilja ut hur från vad, sker det här inte med några specifikt utmejslade analysinstrument, utan mer 
enkelt återgivet och ordnat, se kapitel 4. Undantaget är möjligen utvecklingen av rumsaspekten 
med ett särskilt sätt att beskriva och benämna hur de intervjuades rum ter sig utifrån deras resone-
mang. 
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Figur 5:1. Översikt över de personliga, pedagogiska och samhälleliga processernas as-
pekter i förhållande till varandra. För varje aspekt anges godtyckligt valda exempel.



olika positioner eller styrkeförhållanden under förhållningsaspekten. Som 
samhällsdeltagare kan man agera både passivt och mycket aktivt.

En genomgång av vilka processer och aspekter som undersökts i de tidigare 
redovisade studierna görs nedan.

Analys av de tidigare studierna
Jag har tidigare diskuterat rumsperspektivet och visat att det har funnits med 
på olika sätt i de åtta studier som redovisades i kapitel 2 och i bilaga 1. Men 
även de andra tre aspekterna har framträtt i genomlysningen av de åtta stu-
dierna. Jag ska här redovisa vilka aspekter och processer som fokuserats på 
olika sätt i studierna. Genomgången sker utifrån var och en av processerna: de 
pedagogiska processerna, den personliga processen och den samhälleliga pro-
cessen. 

De pedagogiska processernas aspekter 
Här redovisas kortfattat vilka aspekter och pedagogiska processer som fokuse-
rats på olika sätt i de åtta studierna. För att förenkla framställningen skriver jag 
i fortsättningen skolans pedagogiska process som skolans process, skolförä-
ndringens pedagogiska process som skolförändringens process och lärarutb-
ildningens pedagogiska process som lärarutbildningens process. En översikt 
över vilka studier (förutom LoP-studien) som fokuserat de olika pedagogiska 
processernas aspekter återfinns i tabell 5:1. 

Metaaspekter
När det gäller de tre pedagogiska processernas metaaspekter kan man säga att 
de i stort sammanfaller med varandra, de rör alla vad man bör uppnå i skolan 
och med skolan. I grundskollärarstudien (Henningsson-Yousif, 1997) ställdes 
de intervjuade vid det sista intervjutillfället då de varit ute i yrkesverksamhet 
frågan, vad lärarutbildningen hade gett dem. Den frågan kopplade de mer till 
kärnaspekten av skolans process och sina egna personliga processer än till 
metaaspekterna. Grundskollärarna resonerade inte så mycket utifrån vad de 
själva vill uppnå med skolan eller skolans mål, utan mer utifrån vad de konkret 
gör i skolan och hur de själva har det som lärare. I grundskollärarstudien, 
liksom i Kape-projektet (Elgqvist-Saltzman & Henningsson-Yousif, 1999) 
diskuterades dock kopplingen mellan skolans mål och lärarutbildningen. Lär-
oplansmålen uppgav grundskollärarna var väl genomarbetade i lärarutbildn-
ingen, men de kommunala målen för skolan var mycket avlägsna. 

Metaspekten av skolans process diskuterades i gymnasiestudierna (Hen-
ningsson, 1981 och Henningsson-Yousif, 1985) i lärarutbildningsstudierna 
(Henningsson-Yousif, 1988, Henningsson-Yousif, 1997, Elgqvist-Saltzman & 
Henningsson-Yousif, 1999) dels genom öppna frågor som rör vad man menar 
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att skolan är till för och dels genom mer precisa frågor som rörde gymnasie-
elevers respektive lärarstuderandes syn på skolans funktion i samhället, lokalt 
och globalt. 

Metaaspekten av skolförändringens process diskuterades indirekt i kom-
munstudien (Yousif 1995a) när det gällde personalens, ledares och styrandes 
syn på och bedömning av skolplanen och dess relevans för vad man ska uppnå 
i skolan. I skolverksstudien (Blossing m fl, 1998) diskuterades relationen mel-
lan skolförändringsinsatser, som t ex mål- och resultatprojekten, i förhållande 
till bedömning av behövd och verklig förändring av skolan. Detta resonemang 
gällde framförallt lärarnas perspektiv. 

Kärnaspekter
Kärnaspekterna i de tre pedagogiska processerna är likartade såtillvida att det 
rör sig om vad man gör i processerna, hur man organiserar arbetet och vilket 
innehåll detta arbete får. Specifikt för skolförändringens process är att den 
försiggår i flera olika sammanhang och även med en otydligare organisering. 
Sålunda finns skolpolitiker, förvaltningstjänstemän, skolledare och lärarna 
själva med som initiativtagare till och/eller ledare av skolförändringsinsatser. 
Frågor om vad man faktiskt gör i skolan finns i skolverksstudien (Blossing m 
fl, 1998). Likaså finns frågor om vad man faktiskt gör i lärarutbildningen, i 
grundskollärarstudien (Henningsson-Yousif, 1997) och i Kape-projektet (El-
gqvist-Saltzman & Henningsson-Yousif, 1999). 

Förhållningsaspekter
Förhållningsaspekterna av de pedagogiska processerna är likartade och rör er-
farenheten av att bli behandlad som och agera som en studerande i ett utbild-
ningssystem med lärare eller att agera som och bli behandlad som lärare. I 
skolförändringens pedagogiska process finns fler parter inblandade att agera i 
förhållande till och att behandlas av. Förhållningsaspekten av skolans process
fokuserades specifikt i SÖ-studien (Skolöverstyrelsen, 1985) som visade att 
eleverna inte kände sig särskilt delaktiga i utformningen och genomförandet 
av den pedagogiska processen. I lärarutbildningens process är det de lärars-
tuderandes perspektiv, som belysts. Frågorna har rört huruvida de behandlats 
som och agerat som vuxna i utbildningen. I lärarutbildningsutvärderingen 
(Henningsson-Yousif, 1988) intervjuades även lärarutbildare om detta. I Kape-
studien (Elgqvist-Saltzman & Henningsson-Yousif, 1999) förtydligade jag 
diskussionen något genom att diskutera bemyndigande6 av de studerande och 
lärarna i skolan och några förutsättningar för att främja detta. Förhållni-
ngsaspekten av skolförändringens process har diskuterats i kommunstudien 
(Yousif, 1995a) när det gällde aktiva lärares sätt att förhålla sig i en politiskt 
styrd organisation ur vinklingen konformism, ett oreflekterat övertagande av 
andras idéer eller modeller kontra ett aktivt och ansvarstagande skapande. Hur 
6 Med bemyndigande avsåg jag insatser för att de studerande skulle ges möjlighet och uppmuntras 
att ta egna initiativ och ta ansvar för den egna utvecklingen.
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skapandet i den kommunala skolförändringsprocessen kan värnas och under-
stödjas utan att gå vägen via andras tolkningar eller färdiga bilder diskuteras i 
kommunstudien (Yousif, 1995a och b) och i Kaperapporten (Elgqvist-Saltz-
man & Henningsson-Yousif, 1999). När det gäller lärarnas syn på hur de be-
handlas i skolförändringsprocessen undersöktes detta till en del i skolverksstu-
dien (Blossing m fl, 1998). 

En jämförelse mellan resonemang om förhållningsaspekten i de tre pedago-
giska processerna, visar att eventuella ansträngningar att bemyndiga lärare i 
skolan inte har fått något större genomslag i många av lärarnas eller de bli-
vande lärarnas egna ögon.7

Tabell 5:1. Översikt över vilka studier (förutom LoP-studien) som fokuserat de 
olika pedagogiska processernas aspekter. Studierna anges endast med årtal.

Lärarutbildningens 
process

Skolans process Skolförändringens 
process

Metaaspekter 1998, 1999 1981, 1985, 1988, 
1997. 1999

1995, 1998

Kärnaspekter 1997, 1999 1998
Förhållningsaspekter 1988, 1997, 1999 1985 1995, 1998, 1999

Den personliga processens aspekter 
Här redovisas kortfattat vilka aspekter av den personliga processen som foku-
serats på olika sätt i de åtta studierna. En översikt över vilka studier (förutom 
LoP-studien) som fokuserat de olika aspekterna återfinns i tabell 5:2.

Metaaspekter
Den personliga processens aspekter har fokuserats i samtliga studier utifrån 
det grundläggande intresset att försöka ta reda på vilka det är som finns i de 
pedagogiska processerna och hur de resonerar. Den personliga processens me-
taaspekter rör vad man vill uppnå i sitt liv och resonemang om en eventuell 
uppgift i livet i allmänhet eller kanske inom ramen för ett yrke. Vad är viktigt? 
Vad bryr du dig om? Vad ligger närmast hjärtat? Vad är relevant? – är frågor 
som återkommit i samtliga studier. Frågorna har riktat in sig på det som den 
intervjuade själv bedömer som centralt i det egna livet. När det gäller lärare 
eller rektorer har frågorna även rört vad som är det centrala i den egna yrkesin-
satsen i den pedagogiska processen. I gymnasiestudien (Henningsson, 1981) 
fick eleverna frågan vad som var viktigt för dem i livet utifrån tanken att det 
som var viktigt för dem borde ha betydelse för innehållet i deras utbildning. I 

7 Frågan anknyter till den strategi för deltagande målstyrning som lanserades i samband med 
framförallt Lpo 94 och som berördes i kapitel 4. 
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studien undersöktes också om samma eller olika saker var angelägna för elever 
på olika linjer i gymnasieskolan, även om man uttryckte sig på olikartade sätt. 

 I flera av studierna har frågan om den intervjuades syn på den egna uppgif-
ten varit viktig. Jag har inte problematiserat innebörden i ordet uppgift, utan 
diskuterat det generellt som en uppgift i livet, gymnasiestudien (Henningsson, 
1981) eller som en läraruppgift i skolan och i samhället i lärarutbildningsstu-
dierna (Henningsson-Yousif, 1988 och Henningsson-Yousif, 1997). I gymna-
siestudien gällde det framförallt känslan av att betyda något, att ha en uppgift 
att fylla. Diskussionen om arbetslöshet var mycket aktuell i slutet av 1970-
talet och associationerna till ”uppgift” gick till ett meningsfullt liv med arbete. 
Till frågan om meningsfullhet kan också de s k livsfrågorna associeras. I lär-
arutbildningsstudierna (Henningsson-Yousif, 1988, Henningsson-Yousif, 1997 
och Elgqvist-Saltzman & Henningsson-Yousif, 1999) finns frågor om vari den 
egna eller kommande yrkesuppgiften består. Särskilt i grundskollärarstudien 
(Henningsson-Yousif, 1997) var frågan om hur de blivande lärarna såg på sin 
uppgift strax innan de påbörjade sina lärarutbildningsstudier, den fråga som 
jag var mest angelägen att få svar på. Jag ville veta hur de tänkte om skolan 
och om en kommande insats där. I kommunstudien (Yousif, 1995a och b) 
diskuterades politikerns uppgift i förhållande till pedagogens framförallt ur 
gränsdragningsperspektivet mellan det politiska och det professionella, men 
också huruvida det fanns en kunskap om och en acceptans för respektive 
grupps uppgifter. 

En erfarenhet från alla tillfällen då jag har ställt frågor om uppgift i livet 
eller i yrket eller frågor om vad som är viktigt att ta itu med osv, enligt beskriv-
ningen ovan, är att de intervjuade i de olika studierna har varit öppna och 
villiga att besvara frågor om sina personliga processer. Trots att frågorna kan 
tyckas ha varit närgångna. Att fråga någon om hur hon ser på sin uppgift kan 
ses som att man underförstår att människor gör mer eller mindre medvetna och 
målinriktade val i syfte att åstadkomma något eller att komma någonstans, att 
det finns en viljeinriktning. Detta har jag dock inte utvecklat närmare. Inrikt-
ningen på frågorna har förändrats successivt över tid, så att de från att kanske 
haft en mer normativ grundton, kommit att ställas med en mer uppfångande 
och lärande inställning. Jag har mer allmänt och förutsättningslöst velat få del 
av resonemang kring vad man anser att man ska uträtta i skolan. 

Kärnaspekter
Den personliga processens kärnaspekter har belysts i flertalet av studierna. Jag 
har bett blivande lärare, aktiva lärare och lärarutbildare8 att berätta om vägen 
in i yrkesvalet, intresset för och erfarenheter av skolan/utbildningen och vad 
man ser som viktigt att uträtta allmänt i livet och i sitt yrke. Jag väljer att 
benämna det jag har fått del av, de intervjuades ingångsberättelser. I grund-
skollärarstudien, 1997, ställdes inledningsvis frågor om planeringen av det 

8 Samt även universitetslärare (Henningsson, 1979) och rektorer (Henningsson-Yousif, 1995).
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egna livet och bl a användes9 Elgqvist-Saltzmans livslinje10. De frågor jag har 
ställt har inte syftat till att fånga in enskildas livshistorier. Men i flera fall har 
jag fått del av kanske centrala händelser i de intervjuades liv, i alla fall i förh-
ållande till vad de har tänkt sig att uträtta i skolan. Det har dock inte rört sig om 
heltäckande eller ens delvis täckande livsberättelser. I de fall då jag har fått del 
av vad de intervjuade vill uppnå med sina liv, hör detta hemma under meta-
aspekten. De intervjuades resonemang har dock oftast begränsats till att gälla 
mer konkreta frågor. 

Förhållningsaspekter
Den personliga processens förhållningsaspekter har belysts något i gymnasie-
studierna, där olika teorier och forskning om egoutveckling och skolans möjl-
ighet att främja en sådan utveckling under adolescensen diskuterades (Hen-
ningsson, 1981 och Henningsson, 1982). Framförallt fäste jag mig vid diskus-
sionen kring konformitet respektive självständighet. Begreppen självständi-
ghet respektive konformitet återkom i kommunstudien (Yousif, 1995a) men då 
som lärares möjliga inställningar i olika situationer och vid olika tidpunkter. 
Andra ord har senare fokuserats när det gäller olika inställningar, t ex delaktig-
het i SÖ-studien (Skolöverstyrelsen, 1985), vuxenansvar i lärarutbildningsutv-
ärderingen, (Henningsson-Yousif, 1988) och bemyndigande i Kape-projektet 
(Elgqvist-Saltzman & Henningsson-Yousif, 1999). I dessa sammanhang har 
resonemanget knutits till den pedagogiska processen specifikt och till den cen-
trala frågan om avvägningen mellan att överlåta ansvar till den som är huvud-
person i processen eller att instruera.

Tabell 5:2. Översikt över vilka studier som (förutom LoP-studien) som fokuse-
rat den personliga processens aspekter. Studierna anges endast med årtal.

Den personliga processen

Metaaspekter 1981, 1988, 1995, 1997, 1999
Kärnaspekter 1988, 1997, 1998, 1999
Förhållningsaspekter 1981, 1982, 1985, 1988, 1995, 1999

 

Den samhälleliga processens aspekter 
Här redovisas kortfattat vilka aspekter av den samhälleliga processen som fo-
kuserats på olika sätt i de åtta studierna. En översikt över vilka studier (föru-
tom LoP-studien) som fokuserat de olika aspekterna återfinns i tabell 5:3. Be-

9 I tidigare studier hade jag ställt frågor om hur gymnasieelever (1981) och blivande lärare (1988) 
tänkte sig sin framtid, men mer inriktat på den egna uppgiften i världen och mindre på hur man 
planerade in en familjebildning i det sammanhanget.
10 Livslinjemetodiken presenteras t ex i Elgqvist-Saltzman (1994). 
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greppet samhällelig process används som ett samlingsbegrepp för det samhäll-
eliga sammanhang där de intervjuade i de olika studierna identifierar vilka 
frågor som bedöms vara viktiga att utveckla och förändra. Det är viktigt att 
notera att begreppet samhällelig process endast används för att referera de 
allmänna samhällsperspektiv som åsyftas i studierna. Här finns inga anspråk 
på någon differentierad samhällsanalys.

Den samhälleliga processens metaaspekter, vad man vill uppnå med och i 
samhället, uttryckt t ex som politiska visioner, har penetrerats utifrån frågor 
om vilka problem man ser finns i samhället och om man ser att man har någon 
del i att dessa problem bör lösas. Dessa frågor har ställts i två av gymnasiestu-
dierna (Henningsson, 1981 och Henningsson-Yousif, 1985) samt i grundskol-
lärarstudien (Henningsson-Yousif, 1997).11 Den samhälleliga processens
kärnaspekter, arrangemang i samhället, t ex politiska system, i form av in-
tresse för och kunskap om politisk styrning har undersökts i grundskollärars-
tudien (Henningsson-Yousif 1997). Skolan och lärarutbildningen har också be-
traktats som arrangemang i samhället och diskuterats som sådana i förhållande 
till en bedömning av vad man vill uppnå i samhället. Den samhälleliga proces-
sens förhållningsaspekter, erfarenheten av att agera som och bli bemött som 
samhällsdeltagare har fokuserats i gymnasiestudien (Henningsson, 1981) där 
intresset att vara med och påverka utvecklingen i samhället och känslan av att 
även kunna påverka, undersöktes. 

Tabell 5:3. Översikt över vilka studier (förutom LoP-studien) som fokuserat 
den samhälleliga processens aspekter. Studierna anges endast med årtal. 

Den samhälleliga processen

Metaaspekter 1981, 1985, 1997

Kärnaspekter 1997

Förhållningsaspekter 1981

Rumsperspektivet
I kapitel 3 utvecklade jag ett resonemang om rumsperspektivet, som en ge-
mensam nämnare för de tidigare genomförda studierna, som redovisas i kort-
het i kapitel 2 samt i bilaga 1. Rumsperspektivet har funnits med explicit eller 
implicit i samtliga studier. Jag har varit öppen för och varit intresserad av att få 
reda på vem eller vad de intervjuade räknar med och för in i resonemanget om 
den pedagogiska processen. Rumsperspektivet kan i likhet med de tre aspek-
terna diskuteras för var och en av processerna. Den samhälleliga processens 
11 Vilka samhällsproblem en intervjuperson lyfter fram och prioriterar som viktiga att lösa, kan 
indirekt ge en föreställning om hur den intervjuade skulle vilja att samhället såg ut.
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rumsperspektiv, vilka händelser och vilka samtida man ser och vilka man räkn-
ar med, undersöktes t ex i gymnasiestudien (Henningsson, 1981). Här riktades 
frågorna framförallt in på världen utanför Sverige och de globala problemen. 
Ansatser har sedan gjorts i grundskollärarstudien (Henningsson-Yousif, 1997) 
att placera in lärarutbildningen i ett bredare samhällsperspektiv. I Kape-pro-
jektet (Elgqvist-Saltzman – Henningsson-Yousif, 1999) var en ambition att 
diskutera lärarutbildning och skola först ur ett nordiskt perspektiv; det lycka-
des vi delvis med, och sedan ur ett internationellt perspektiv; det klarade vi 
inte av.

Sammankoppling av processer och aspekter –  
erfarenheter från de tidigare studierna
Huruvida och på vilket sätt de olika parterna i de pedagogiska processerna 
också har kopplat ihop den pedagogiska processen med den personliga pro-
cessen och den samhälleliga processen har varit en central fråga i de olika 
studierna. I studierna framgår allmänt att de intervjuade inte självklart kopplar 
samman de pedagogiska processerna med den samhälleliga processen och 
inte heller så tydligt med den egna personliga processen. Ibland kopplar man 
sin personliga process till den samhälleliga utan att den pedagogiska proces-
sen har någon roll i det hela. Dvs man kan t ex vilja vara med och påverka 
samhällsutvecklingen, men man ser inte att en insats i skolan har en del i 
detta. I kommunstudien (Yousif, 1995a och b), grundskollärarstudien (Hen-
ningsson-Yousif, 1997) och skolverksstudien (Blossing m fl, 1998) där lärares 
syn på och intresse för den kommunala styrningen studerats, kan man också 
se att den kommunala politiska styrningen, det kommunpolitiska inslaget av 
den samhälleliga processen inte kopplas samman med den pedagogiska pro-
cessen.

I stort har grunddiskussionen när det gäller möjlig sammankoppling av 
processerna och deras aspekter legat ganska fast i de studier som har genom-
förts under en 20-årsperiod och som har redovisats här. Vissa förskjutningar i 
mitt intresse har dock ägt rum. Den viktigaste förändringen är att nyfikenhe-
ten på och respekten för det man faktiskt gör i de pedagogiska processerna, 
kärnaspekten, och hur man resonerar kring detta, har ökat kontinuerligt. Par-
ternas resonemang om och beskrivning av de pedagogiska processernas kärn-
aspekter har också öppnat för oväntade infallsvinklar. Men även andra intres-
seförskjutningar har ägt rum. Så har t ex den politiska styrningen, en kärn-
aspekt av den samhälleliga processen, fokuserats som en länk mellan den 
samhälleliga processens metaaspekt och förhållningsaspekt men även som 
aspekt av skolförändringens pedagogiska process. Tidigare var studierna mer 
inriktade på den samhälleliga processens metaspekter och förhållni-
ngsaspekter i sig och i förhållande till den personliga processen. Förhållni-
ngsaspekten i sig har också framträtt som alltmer central som en sammanfatt-
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ning av flera frågeställningar som har både med ansvar och med en inlyss-
nande inställning att göra.

I studierna finner jag alltså att det är ovanligt att man som lärare, lärarstud-
erande eller elev kopplar ihop de olika processerna och deras aspekter i sina 
resonemang. Intresset är fokuserat på olika håll och när man försöker påverka 
varandra till att vidga sitt intresse eller till att koppla ihop olika processer och 
aspekter misslyckas det rätt ofta. Detta tycks bl a bero på att det språk man 
använder, inte når fram och att de arrangemang man ordnar, inte är i fas med 
den man vill påverka. Fokuseringar på och hopkopplingar av processer och 
aspekter varierar mellan grupper och inom grupper och också troligen över tid. 
Detta går inte att kartlägga, bara att snudda vid. I kapitel 4 redovisades inter-
vjustudien med lärare och kommunala skolpolitiker. Jag går här vidare med att 
systematisera och analysera politikernas och lärarnas resonemang utifrån de 
tre processerna med tillhörande aspekter. 

Analys av intervjuerna i studien Lärare och skol-
politiker i skolförändringens pedagogiska process – 
LoP-studien
I kapitel 4 redovisades intervjustudien med lärare och skolpolitiker. En analys 
utifrån rumsperspektivet genomfördes också. Här ska jag gå vidare med att ta 
fram exempel ur intervjumaterialet och pröva att analysera dem med hjälp av 
process- och aspektinstrumenten. 

Jag har angett tre olika aspekter som kan framträda i resonemangen kring de 
olika processerna; metaaspekten som handlar om vad man vill uppnå bortom 
processen, kärnaspekten som handlar om vad man gör i processen samt förh-
ållningsaspekten som handlar om hur man blir behandlad respektive hur man 
agerar i processen samt rumsperspektivet som handlar om vad eller vem man 
ser eller räknar med i processen. De frågor som jag har valt att analysera med 
hjälp av process- och aspektinstrumenten rör synen på politikeruppdragen res-
pektive läraruppgiften och synen på skolan och arbetet där. Dessa frågor har 
valts eftersom de har formulerats mycket öppet och har gett möjligheter för 
den intervjuade att associera åt flera håll och att fokusera kring eller dra in 
andra processer än skolans pedagogiska process i resonemanget. (Eftersom 
lärarutbildningens process är perifer i LoP-studien, lämnas den åt sidan i det 
fortsatta resonemanget.) Jag ska här i det följande undersöka och redovisa hur 
de tre aspekterna uppträder. Det gör jag dels i en allmän genomgång av politi-
kergruppen och lärargruppen och dels genom att analysera exempel från några 
intervjuades resonemang. 
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Processer och aspekter som fokuseras av respektive politiker-
gruppen och lärargruppen
Den aspekt som återkommer mest frekvent i grupperna och även i enskilda 
resonemang när det gäller synen på läraruppgiften respektive politikeruppdra-
get och arbetet i skolan är kärnaspekten. 

Politikerna om uppdraget
Den grupp politiker som jag har intervjuat ger få exempel på resonemang som 
har att göra med vad man vill uppnå med skolan, med den egna insatsen eller 
med samhället i stort, då man har berättat om hur man sett på sitt uppdrag. 
Allmänt kan konstateras att i politikergruppen tar man framförallt upp skolans 
process och skolförändringens process då man berättar om sitt engagemang 
och hur man sett på vad man vill uträtta med sitt uppdrag. Skolförändri-
ngsprocessen diskuteras också när det gäller arrangemangen med resurser och 
skolplaner. Färre resonemang berör personliga processer och den samhälleliga 
processen. Här finns dock en rad olika varianter av hur man för in och knyter 
ihop resonemang som berör de olika processerna. I politikernas resonemang 
om det egna uppdraget tar man upp framförallt upp kärnaspekter. Det finns 
bara tre exempel på förhållningsaspekten. Och likaså finns det bara tre exem-
pel på metaaspekter av de olika processerna. 

Då politikerna berättar om erfarenheten av sina uppdrag har uppdraget 
blivit konkret och nu berörs den egna personen och möjligheten att verka som 
politiker. Det finns ett flertal exempel på att man resonerar om politikeruppgif-
ten i det allmänpolitiska kommunala sammanhanget, alltså inom ramen för 
den samhälleliga processen. Ungefär hälften av politikerna anknyter till den 
egna personliga processen, hur man är och hur man handlar och lika många tar 
upp erfarenheter av och funderingar kring hur de agerar gentemot lärarna eller 
vad man kan göra i funktionen just som skolpolitiker, förhållningsaspekten av
skolförändringens process. 

Ett exempel på resonemang utifrån skolförändringsprocessen ger politikern 
Sonja uttryck för. Hon räknar även in sin personliga process i sin uppgift som 
politiker, den samhälleliga processen: 

Jag var nog så naiv att jag trodde att jag skulle kunna påverka en skola för alla. 
Jag har ju jobbat skolpolitiskt i den här kommunen i 16 – 17 år nu och visst har 
det hänt mycket, det tar ju sån jävla lång tid. Det har vi jätteproblem med. Det jag 
är bra på politiskt, jag är hemskt bra på att känna av vad jag har för stöd, man kan 
driva vissa frågor lite snabbare, är lite väl snabb ibland. … tittar man i backspe-
geln, ser man ju att det har hänt en massa saker, för att tillfredsställa mig själv, för 
att jag är så otålig. … jag ser ju processer som gått framåt sådär. 

Politikerna om skolan och lärarna
När det gäller hur man resonerar om skolan och lärarna tar de flesta av politi-
kerna upp åtminstone skolans process och skolförändringens process. Flera 
exempel ges på hur man resonerar om att lärarna måste kunna samarbeta, vad 
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de har att vinna på detta. Här hänvisar några av politikerna till egna yrkeserfa-
renheter. En politiker har folkhögskolans arbetssätt som förebild. Flera politi-
ker tar upp förhållningsaspekter. Detta kan delvis bero på att en direkt fråga 
om hur man ser på lärare, leder tanken till hur lärare agerar mot elever. Men 
här finns också flera exempel på hur man tänker kring sin egen funktion i 
förhållande till lärarna, hur man kan agera. Ett exempel på ett sådant resone-
mang ger politikern Siv uttryck för utifrån självkritiska återblickar på hur det 
var när SIA skulle införas i hennes kommun:

Man bara förväntade sig att nu ska de ta det och sen fördömde man dom som inte 
gjorde det. Det har jag själv gjort och jag kommer aldrig mer att göra så. Bara för 
ett år sen slutade jag upp med att prata på det sättet. Utan nu ser jag lärarna mer 
som individer, som en yrkesgrupp som man måste behandla väldigt varsamt, de är 
utsatta för så stora förändringar och så man har glömt bort människan bakom det 
här. Man måste stötta och hjälpa de här i sin utveckling. Det har man inte gjort. De 
måste ha hjälpen, man måste ge dom förutsättningar att hitta sig i den här struktu-
ren. Det hade inte SIA med sig, förstår jag idag. Man jobbade fram ett paket. Ta 
det eller lämna det på nåt sätt. … Man kan inte bara förvänta sig att nu ska ni göra 
det här för den här inriktningen är fastlagd av riksdag och regering för så här ska 
det va. Det håller ju inte. Hur kunde man vara så dum och inbilla sig att alla visste 
allting, för det måste ju ha utgått från det. Jag har ju gjort det. Och speciellt 
lärarna ska ju kunna allt. Så korkat, hur kan man inta ett sånt synsätt. Vi jobbar 
med arbetsformer idag och vi utgår aldrig från att man vet. Genom samtalet tar 
man reda på var ligger kunskapen, man pratar om roller och tydliggör varandras 
roller och det är ett sätt att komma ifrån och få kunskap om hur det fungerar och 
inte utgå från att alla äger den. Vi som är aktiva och inne i det då, men man ska 
utgå från att folk vet inte och det är min sak att tala om det för dom. Så skulle jag 
börjat idag, tänk så mycket enklare det hade varit. Så mycket oro och rädsla man 
sluppit känna. Så jag skäms faktiskt. Man är aldrig för gammal för att lära. 

För några politiker är det centralt hur eleverna blir behandlade och respekte-
rade i skolan. Några av dem anknyter till egna upplevelser i skolan, den per-
sonliga processen. Här finns alltså en skillnad i intressefokus när det gäller de 
olika aspekterna då man resonerar om hur man gick in i uppdraget och hur 
man allmänt ser på skolan och lärarna.  

Lärarna om uppgiften 
I lärargruppen finns det flest exempel på resonemang som anknyter till den 
personliga processen då man berättar om hur man kom in på lärarbanan. I 
samband med att man berättar om valet av läraryrket ger två lärare exempel på 
hur de vägde in en metaaspekt i sitt yrkesval; det handlade om att göra en 
insats. Den samhälleliga processen anknyter också några lärare till och det 
finns några enstaka exempel på samhällsförändrarambitioner i gruppen. När 
det sedan kommer till de resonemang som gäller det man gör som lärare, 
kring vad man vill uträtta och försöker utveckla, är självklart kärnaspekten än 
mer dominerande. Det rör möjligheten att både få vara tillsammans med ung-
domar och hålla på med sina ämnen t ex, den personliga processens kärnasp-
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ekt. Få, om någon, lärare ger exempel på ett direkt intresse för pedagogiskt 
arbete i sig då de valde läraryrket. Skolförändringens process anknyter bara en 
av lärarna till då hon nämner att hon ville förändra skolan. Den ambitionen ger 
ingen annan lärare i gruppen explicit uttryck för. 

När det gäller resonemang om hur lärarna försöker utveckla sin undervis-
ning, fokuseras skolförändringens process alltmer, insatser man blivit indra-
gen i och hur man bemöts. Den personliga processen berörs också. För några 
av lärarna handlar det om hur de själva är som personer och för några handlar 
det om elevernas personliga processer. Läraren Gunilla menade att hon vill 
forma skolan så att eleverna tycker att det är roligt att lära sig och utgångsp-
unkten är, menar hon, att alla barn vill lära sig. Hennes resonemang kan utgöra 
ett exempel på i huvudsak kärnaspekten av skolans process och i viss mån den 
egna personliga processen. Hon berättar hur hon kom till ett tungt invandrar-
område i slutet av 1970-talet med mycket trasiga barn:

Sen insåg man att det man lärt på lärarhögskolan inte fungerade i verkligheten. T 
ex köra med läroböcker, de förstod inte orden, förstod inte innebörden … så jag 
och en annan lärare, kristen lärare, började jobba med Pluckrosemetodik, att de 
skulle göra material, jobba självständigt, forska självständigt. Var noga med att de 
inte fick skriva nånting som de inte förstod. Freinet kunde lämpas in i det, men 
samtidigt var det förlegat med tryckerikonsten, den fick inte bli en sak i sig. Är 
lite ute idag, måste hänga med vår nutid. Började jobba ihop sv 2 lärare och 
klasslärare, strök de gränserna. Vi var två. Vi hade läroböcker i matte och engel-
ska, det vågade inte jag släppa. Tyckte det fungerade väldigt bra, hade väldigt 
roligt och ungarna hade stor arbetsglädje. 

Gunilla berättar vidare hur hon flyttade till en mindre skola och fick en mycket 
god föräldrarespons och för in skolförändringens process:

tycker att jag står lite och stampar idag. Gör lite grand som jag alltid har gjort kan 
man säga. … Med nya läroplanen, känner jag att det är det jag gjort under alla år, 
inte förändrat min undervisning så mycket. Om jag bara ser på temaarbeten, kan 
jag göra det mer medvetet och strukturerat än jag gjort tidigare och mer problem-
orienterat. Det är svårt själv att utveckla sig, tycker jag. Men just bollandet med 
en samarbetspartner, gör att det blir så mycket roligare. Har ju vart diskussioner 
med problemorienterad undervisning i lärartidningar, föredrag. Har jag känt att 
det låter rätt. … När vi fick en ny rektor krävde hon att vi skulle skriva arbetsplan 
och verksamhetsberättelser. Det var vi ju jättemotståndare till, men det har varit 
väldigt roligt, ser från år till år hur man tänkt. Första åren skrev jag mer eller 
mindre av läroplanen. Jag kan inte formulera mig. … Började jobba mer genom-
tänkt med tema för fyra fem år sen. Jag kände att jag började bli självkritisk, när 
folk sa att du jobbar ju så, då kände jag att jag skulle vilja utveckla det mer. Lätt 
att man lämnar över ansvaret till barnen och det klarar de inte av. Hur man får in 
det kritiska tänkandet, det är inte lätt. Man måste vara väldigt medveten om hur 
man börjar, hur man ställer frågorna.

Men det finns också flera exempel på hur lärarna tar upp vad de själva speci-
fikt vill åstadkomma med sin undervisning – en metaaspekt av skolans pro-
cess. Ett sådant exempel är följande resonemang som läraren Svante för:  
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Min målsättning här är ju att alla ska få ett arbete. Det kämpar jag för stenhårt och 
det får de ofta också. Kan man lyckas med det känns det skönt, då tar man nästa 
kull. Jag blir förbannad om de sviker mig alltså. Blir jag ledsen på dom om jag 
ordnar en bra praktikplats och sen dom inte bryr sig om den. Då kan jag bli sur.

Men han har ändrat sin uppläggning med åren, kärnaspekten av skolans pro-
cess och även av den personliga processen: 

Jag har lärt mig att de elever som inte vill, de lägger jag mindre tid på, än de 
elever som vill. Så jag har liksom vänt lite grand där. Ok, vill du inte så lägger jag 
inte så mycket tid på dig. Förr försökte jag se till att alla skulle vilja. Rent psykiskt 
tog det mer på en själv, man stressade upp sig, det gör jag inte längre. Jag ska inte 
skada mig själv i alla fall. Det ska va ett bra arbete och de som vill ska få bra 
möjligheter, de som inte vill de får mindre möjligheter. Det kan va fel, men det är 
min syn. De som jag ser är duktiga de får alltid en väldigt bra praktikplats där jag 
är näsan säker på ett arbete också. Bra för mig också. Vi har ett par stora företag 
där de blir garanterat anställda. Skickar du dit en dålig elev som ger ett dåligt 
intryck så är det inte bra, varken för mig eller för skolan. Man kanske sorterar 
eleverna lite mer än man gjorde tidigare.

Läraren Sonja har ett annat mål: 

En av mina käpphästar är att man ska lära sig fråga varför. Man kan analysera 
vilken situation som helst, varför du och jag satte oss på det här sättet, varför jag 
valt den här inredningen. Det finns frågor att ställa om allting, en del elever har 
aldrig lärt sig ställa några frågor till nåt, de bara är. Vill få ungdomarna tänka 
djupare, ifrågasätta och resonera. Egentligen är det ett analytiskt tänkande. … Det 
är jätteviktigt. Tyngdpunkten på det ligger egentligen i filosofin, men jag tycker 
att man ska lära sig det i alla ämnen. Är egentligen inte så stor skillnad, träffar på 
många elever som får filosofi i åk 3, inte vana att tänka så. Hade en elev som sa: 
– det är helt otroligt, jag har lärt mig att tänka på ett helt annat sätt och det har jag 
nytta av i andra ämnen. Sen som svensklärare handlar det om färdighetsträning, 
hitta vägar att träna eleverna i att kommunicera, utveckla sitt språk. 

Metaaspekten inom skolförändringens process ger två lärare exempel på i mer 
skeptiska ordalag kring vad man försöker åstadkomma med skolförändringsin-
satser för dem. Förhållningsaspekten finns också med i några resonemang, det 
gäller att eleverna tar på sig ansvar i skolan, det rör hur man behandlas som 
lärare, i tre fall och hur man bemöter andra människor i ett fall, den personliga 
processen. Exempel på resonemang som riktar in sig på förhållningsaspekten 
både när det gäller skolans process och skolförändringens process ger läraren 
Gunnar uttryck för. Han provade att arbeta inom lärarlag redan på 1960-talet 
och beskriver sin insats som handledande:

I matten är det väldigt stor spännvidd, vilket innebär att jag aldrig går igenom 
några matteproblem på tavlan utan med varje elev. Det känns mer meningsfullt. 
… det är eleverna som bestämmer villkoren och det är min skyldighet att anpassa 
mig efter dom, försöka hitta dom. Det är det som är roligt alltså, även om jag 
tycker att det är meningsfullt jobb och väldigt mycket av det kan jag nog tillskriva 
en av skolledarna som har väldigt tydligt visat att han har förtroende för den 
yrkeskompetens som jag har. Han ska inte styra och ställa och peta i alla detaljer 
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utan litar på att jag gör ett bra jobb. Det är en väldigt viktig bit. … Vi har andra 
skolledare i kommunen som inte frigjort den här tryggheten hos mig att våga 
verkligen spela ut det register som jag har efter ett antal år och veta att inte nån 
kommer och knäpper mig på näsan för det. Jag får förtroende att göra det, medan 
det kanske finns krafter kvar som vill styra och ställa och som inte förstår den 
elevsyn eller kunskapssyn som jag har och inte bara jag. Det finns många som 
delar den att det inte är jag som är allra bäst att komma på svaren på lösningar, 
utan det beror på vart man ska och vem som ska producera. … Den stora utma-
ningen är att eleverna blir respekterade och att de vågar tala om när de inte blir 
respekterade så att man hittar den nivån och problematiken som passar dom, att 
man vågar prata om det.

Gunnar utvecklar detta med respekten inom skolan: 

Jag tror att det finns ganska mycket inom skolans värld att man börjar respektera 
varje enskild individ, inte bara producera akademiker eller människor med massa 
kunskaper som skolan tycker är viktiga, men kanske inte är genuina, inte ens för 
samhället.

Jag har här kort redovisat hur politikerna respektive lärarna fokuserat sina 
resonemang kring olika processer och aspekter då de besvarat frågor om den 
egna insatsen i skolan och om sin syn på skolan. Sammanfattningsvis kan jag 
konstatera att resultatbilden uppvisar ett något oväntat mönster, nämligen att 
inte bara i lärargruppen utan även i politikergruppen riktar man mer in sig på 
kärnaspekter och förhållningsaspekter än på metaaspekter. Inriktningen på me-
taaspekter skulle ha kunnat vara större i politikergruppen jämfört med lärarg-
ruppen. Detta med tanke på hur lärarna vänder sig från den kommunpolitiska 
styrningen av skolan. 

Aspektbilder, möjliga sammankopplingar mellan aspekter och 
exempel på fokuserade aspekter i enskilda resonemang
I detta avsnitt ska jag visa på och illustrera både möjliga sammankopplingar 
och betoningar av olika aspekter och processer och exempel på sådana fokuse-
ringar och eventuella sammankopplingar hämtade från intervjuerna med skol-
politiker och lärare. För att göra detta har jag skapat det jag här benämner 
aspektbilder. Det kan dels röra sig om möjliga aspektbilder, teoretiska kon-
struktioner, som i figur 5.2 nedan och dels exempel på intervjuades aspektbil-
der, där de aspekter de främst kommer in på och ibland även kopplar samman, 
illustreras. 

I figuren nedan illustreras en möjlig koppling som kan finnas mellan förh-
ållningsaspekterna i de olika processerna så att man använder sig av egen 
erfarenhet av hur man blivit behandlad i skolan som barn, hur man menar att 
samhällsdeltagare ska behandlas och hur man ska behandlas som elev i skolan 
eller mer aktivt hur man själv agerar som samhällsdeltagare, hur man agerar 
som medmänniska och hur man agerar som elev. För några intervjuade finns 
den kopplingen mellan åtminstone den personliga processen och den pedago-
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giska processen. I lärargruppen finns ett exempel på en koppling mellan hur en 
lärare behandlar eleverna och hur han blir behandlad av skolledningen. Men 
exempel på resonemang kring förhållningsaspekten finns framförallt i politi-
kergruppen.

De aspekter som betonas särskilt, markeras med fetstil och när jag avser att 
illustrera sammankopplingar mellan aspekter i processerna och mellan proces-
serna, markeras det med streck — . Dessa illustrationer benämner jag här as-
pektbilder.

Figur 5:2. En möjlig aspektbild när det gäller sammankoppling av förhållni-
ngsaspekterna i de olika processerna.

Poängen med att diskutera och illustrera möjliga aspektbilder är att förtydliga 
vad olika fokuseringar och sammankopplingar eller brist på sammankopp-
lingar kan innebära. 

Jag ska också ge exempel på olika intervjuades aspektbilder. Som påpekats 
ovan illustrerar aspektbilderna de aspekter som särskilt lyfts fram av de inter-
vjuade. En annan möjlighet hade varit att markera alla aspekter som nämns i 
intervjuerna och att gradera dem utifrån vilken tyngd de tycks ha för den inter-
vjuade. Men jag har istället valt att enbart markera de aspekter som fokuseras, 
eftersom det bör ge en uppfattning om vilken inriktning den intervjuade ut-
trycker i sitt resonemang, var engagemang och funderingar ligger. En analys 
av LoP-studiens intervjuer visar att i de resonemang jag då fick del av, fanns 
inga entydiga sammankopplingar mellan aspekter inom de olika processerna. 
Istället finner jag ett stort antal variationer på kombinationer i resonemangen. 
De exempel jag tar fram här är i de flesta fall hämtade från samma personer 
som fick illustrera olika rum i kapitel 4. Detta beror på att de i sina resonemang 
ger prov på en stor variation även när det gäller aspektbilderna. 

Den tydligaste inriktningen på förhållningsaspekten ger politikern Astrid 
uttryck för, se figur 5:3.

Astrid är den politiker, som räknar in flest samtida både inom skolan och 
utanför (jfr kapitel 4). En genomgång av de processer som Astrid vidrör i sitt 
resonemang visar att hon kopplar ihop skolans process med den personliga 
processen och den samhälleliga processen; något som är ovanligt bland de 
intervjuade politikerna. Hon kopplar t ex ihop skolans process med den sam-
hälleliga processen, när det gäller vad hon vill uträtta som politiker: 
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Först och främst demokratifrågor, de är nästan helt avgörande, att alla människor 
oavsett var de hör hemma ska ha en möjlighet att påverka sina egna möjligheter. 
Jag kommer ifrån en klass där det inte varit naturligt och därför är det kolossalt 
viktigt när det gäller skolan att alla barn ska ha samma möjligheter. Vet att inte 
alla barn är lika funtade men de ska ha samma möjligheter. … Och rättvisan, det 
ska va rättvisa. Barn som har bekymmersamt i skolan. Vi som är valda och satta 
att bevaka kommunens och barns möjligheter som också ska se till att de inte ska 
behöva söka sig till en friskola eller nåt sånt för att få sina behov tillfredsställda. 
Är inte emot friskolor, vi behöver alternativ. Men om alla barn ska ha lika möjl-
igheter så ska ju kommunens skola kunna bibringa dom det också och idag har du 
ibland en tendens när de startar friskolor att de ska ha bättre, kunna erbjuda bättre 
möjligheter med kommunens pengar än vad vi kan ge våra egna barn i kommu-
nen. Det stöter mig, det är inte rättvist och det är inte demokratiskt, men så är det. 
Så det är för mig oerhört viktigt, jag har vart med på den tiden då det var plus-
poäng att komma med ett kilo smör till skolan eller ett tjog ägg. 

Figur 5:3. Astrids aspektbild, dvs de aspekter Astrid särskilt fokuserar och kopplar 
ihop.

Förhållningsaspekten av den samhälleliga processen och i skolans process är 
viktig för Astrid. Hon känner delvis en sorts ansvar att föra barnens talan eller 
sin egen talan genom tiden, men det är inte skälet till att hon nu har kommit in 
i skolpolitiken. Elevdemokratin är något hon lyfter fram, hon har talat med 
många ungdomar och fått veta att den inte är bra. Efter påpekanden från några 
elever som har blivit besvikna på sin skola, har hon tagit upp frågan med deras 
rektor: 

… då säger han att det här går inte över en natt. Nej det går inte över en natt, men 
jag har ju i gott och färskt minne att vi redan 1974 pratade om hur viktig elevde-
mokratin är och ska va, och nu skriver vi 2000 och fortfarande säger eleverna att 
det är inte så mycket med elevdemokratin. Exempelvis om det ska vara kateder-
undervisning, ja det är inte så lätt för dom att påverka det. Och det här med att 
våga vara frimodig i klassen och tala om vad man tycker och kanske rent av våga 
tala om vad man tycker om läraren. Ungdomarna upplever att det ger stämpel på 
betygen. Det är en mängd såna här saker som är ett fattigdomsbevis att vi har 
detta kvar.

I sitt resonemang om skolan och vad hon kan uträtta tar Astrid upp den sam-
hälleliga processens förhållningsaspekter: 

Jag tror att vi har alldeles för länge låtit skolan vara ett eget samhälle i samhället, 
har lagt näsan i blöt kanske inte brytt oss så mycket. Många av dom som tillhör 
min klass har egna erfarenheter som kanske har gjort att de inte går på föräldra-
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möten. Håller sig utanför. Så då kan man säga att då vi har det som vi har det, 
eftersom ni inte säger hur ni vill ha det. Men det är ju att göra det lite för lätt för 
sig. Det kan väl ha sin del i det hela. … Tror att det har varit så att lärarna kom 
ofta från akademikerföräldrar och de kom ofta ifrån om jag säger bönderna då, 
förstår du vad jag menar då. Sällan från arbetarfamiljer, jag tror att det håller på 
att vända, känsla av att man nu håller på att stimulera människor som varit ute i 
arbetslivet att bli lärare. … 

och skolförändringens förhållningsaspekter:

Vi har ju en viss kader av människor som är lärare som kanske har lagt pappret på 
den hyllan i 30 år och så kommer du och säger till dom att du ska inte lägga det på 
den hyllan, utan på den hyllan. Det går inte, alldeles omöjligt. Man är inte förä-
ndringsbenägen, medan det då finns andra som verkligen är det och ingenting 
högre önskar än att vara med i förändringsarbetet. Och då har man ju bromsklos-
sar och det är ju lätt att de som har ambitioner tröttas av att ständigt, ständigt 
behöva kämpa på två fronter; dels mot kollegor som inte vill förändra, dels mot 
föräldrar som säger nä nä kom inte med det, så var det på min tid. Jag ser svårigh-
eterna. … Jag tror att lärarna förändras till det bättre. Utan att för den skull vilja 
kasta smuts över dom som har varit, många har varit utomordentliga och är 
många utomordentliga krafter, men jag tror att det måste hända nånting. 

Astrid menar att styrningen på den kommunala nivån behövs i skolförändri-
ngsprocessen: 

Ja definitivt, gemene man vet ju vem hon ska ge sig på. Är det nån som sitter uppe 
i Stockholm är det inte lika lätt. Ställer ju lite större krav på oss som politiker, att 
man är på hemmaplan. Ska man va lite grov, vi sitter där och bollar med kronor 
och ören, men så enkelt är det naturligtvis inte. Men visst kan vi känna oss makt-
lösa både uppåt och nedåt. Å andra sidan, tror jag att det gör varenda människa på 
sin nivå någon gång. Men jag tror på samtalet, alldeles bestämt på alla håll. Att vi 
har nära till varandra och pratar om saker och ting och att vi inte hackar på 
varandra, viktigt att inte lärarna säger ja de där politikerna och att inte vi säger: – 
ja se de där lärarna de vill ingenting. Då är det ju inte att vi har respekt för 
varandras profession, jag kan inte gå som lärare det vore ju löjligt, var och en på 
sin läst. Men vi måste lyssna på varandra. …
Skolan måste utvecklas i symbios med lärarna, annars går det alldeles åt skogen, 
det är klart att det går inte att på det enskilda planet tala med varje lärare. Dels det 
och så har de ju sina utsedda, har ju sina grupperingar, är ju viktigt. Vi talar ju med 
eleverna, vi kallar ju in dom och Hem och skola. Det gäller ju att hela tiden hålla 
dialogen. Definitivt, som politiker måste man ju luta sig mot dom som är experti-
sen. … Vi ska inte gå omkring och tro att vi är experter för att vi är politiker, det 
vore det mest förödande vi kunde göra. Det innebär ju inte för den skull att vi inte 
kan ha synpunkter, vi är ju också samhällsmedborgare som politiker. Vi är mödrar 
och mormödrar och allt vad det nu innebär, visst får man lov att ha synpunkter, de 
ska man väl föra fram. Ibland är de bra, ibland är de galna, men det vet jag inte 
förrän jag tagit upp dom. Så att det är kolossalt viktigt med samtalet.

När det gäller erfarenheten av politikeruppdraget, som för Astrids del är om-
fattande på flera nivåer i samhället tar hon dels upp vad hon fått ut av uppdra-
get för egen del, den personliga processens kärnaspekt: 
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Det är roligt, intressant, går inte att komma ifrån. För det första lär man sig hela 
tiden, oändligt mycket, skulle inte vilja ha de 15 åren ogjorda, ett kunskapsin-
hämtande som inte varit av denna världen. Jag tror inte den skola finns som skulle 
kunna ge mig dom kunskaperna, sett ur egoistiskt synsätt så har det vart under-
bart. 

och dels tar hon upp politikerbelägenheten i det kommunala systemet: den 
samhälleliga processens kärnaspekt och förhållningsaspekt: 

Sen hade man brinnande tro att man skulle kunna påverka. Men det är ju att 
konstatera att beslutsgången är så lång, så enkelt är det inte. Det var ju lite naivt 
… ett dilemma. Slarvigt sagt, alltid sitter det nån över oss som har sista ordet. Lite 
besvärande. Vi som sitter nära frågorna och ser behoven har kanske ibland lite 
svårt att från nästa instans få respons för de behoven. Och det handlar inte om 
minoritet majoritet utan i presidiet upplever vi alla samma sak. Har vi talat 
mycket om, vi sitter i BUN och är så överens. Det är svårt att gå hem till våra egna 
kommunalråd och kommunstyrelsen. Om man ska uttrycka sig lite lättvindigt 
känns det ibland som om andra vet bäst, trots att vi sitter och har frågorna. Det 
tycker jag är lite negativt. Den här gången bjöd jag in oppositionsrådet när vi hade 
budgetgenomgång i BUN och kamrern hjälpte oss, så att de fått samma informa-
tion som vi fått. 

Astrid tar upp vad hon vill med samhället och med skolan, alltså metaspekter, 
men framförallt tar hon upp förhållningsaspekter när hon poängterar elevinfly-
tandet och resonerar om hur lärare och politiker kan bemöta varandra. 

Andra kombinationer ges det fler exempel på, där man t ex knyter ihop 
kärnaspekten av skolans process med metaaspekten av samma process. T ex 
resonerar flera lärare om hur de försöker arbeta för att uppnå vissa mål i sko-
lan. Mål som ofta anknyter till elevernas personliga processer. En sådan sam-
mankoppling illustreras i figur 5:4:

Figur 5:4. Sammankoppling av kärnaspekten och metaaspekten.

Resonemang där den intervjuade tydligt kopplar ihop t ex den egna personliga 
processens metaaspekt med den samhälleliga processens metaaspekt och där 
metaaspekten av skolans process utgör en naturlig länk är mindre vanliga. 
Med andra ord, lärarna och skolpolitikerna uttrycker inte ofta att de kopplar 
samman vad man vill uträtta i sitt liv med vad man vill uppnå med samhället 
och ser skolan och det man ska uppnå där, som en länk i detta. En sådan möjlig 
sammankoppling illustreras i figur 5:5:
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Läraren och skolpolitikern Lena  

Figur 5:5. Möjlig sammankoppling av metaaspekterna.

blev lärare för att hon ville förändra skolan, 
metaaspekten av skolförändringens process. Att hon skulle försöka förändra 
samhället med hjälp av skolan tänkte hon inte. Lärare blev hon ”för att ungarna 
ska få det så bra som möjligt. Jag hade inte en tanke på att samhället skulle 
kunna förändras genom skolan. Det har tagit lång tid för mig att förstå hur 
samhället funkar.”

Figur 5:6. Lenas aspektbild, dvs de aspekter Lena särskilt fokuserar och kopplar ihop i 
sin egenskap som lärare.

Politiker blev hon för att hon ville förändra samhället, metaaspekten av den 
samhälleliga processen. Läraren och politikern Lena betonar särskilt me-
taspekten av skolans process och metaspekten av samhällets process, men hon 
använder inte metaspekterna av den personliga processen eller skolförändri-
ngens process för att koppla ihop dessa strävanden. 

Figur 5:7. Lenas aspektbild, dvs de aspekter Lena särskilt fokuserar och kopplar ihop i 
sin egenskap som politiker.
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Från sitt politikerperspektiv säger Lena att 

Jag tror att politikerna har en funktion i samhället, annars hade jag inte engagerat 
mig. Men samtidigt är det viktigt, att när man sitter i en nämnd som vi gör, som är 
sammansatt på så konstigt sätt där man inte ens känner till hur det ser ut på 
skolorna och i verksamheten och sen ska bestämma över var man ska lägga 
pengar. Då är det konstigt. Så man måste titta noga på vad det är för människor 
som jobbar politiskt. Man är väldigt mycket i händerna på tjänstemännen, som ju 
är sakkunniga har jobbat med de här frågorna i åratal och vet hur de här slipste-
narna ska dras och talar om för politikerna att så här och så här är det. 

  Ibland kunde jag känna att jag gjorde lite nytta där, jag hade lite kunskap om 
skolan. Jag kunde bli lyssnad på. Då menar jag inte att det bara kan sitta lärarfolk 
där, men det måste åtminstone sitta personer som är intresserade av skolfrågor. … 
Om du inte känner till något om något, så tror du på det. 

Ett politiskt engagemang med en vision av samhället är inte det hon förbinder 
med kommunal politik: 

När jag ser hur jag själv hamnade där, så är det nog slumpen som avgör. Jag blev 
väldigt besviken, när jag hamnade i utbildningsnämnden här, det var också slum-
pen som avgjorde. Vi var inte så många i den här kommunen och när man skulle 
dela upp fick man se vem som var mest lämpad och därför hamnade jag där. Och 
då kommer jag in där och då sitter det en mängd väldigt olika människor med 
väldigt olika bakgrund. En del av dem inte ens intresserade av skolan och dess 
problem och en del av dem är väldigt negativt inställda till lärarkåren och skolan 
överhuvudtaget för att man har varit förälder. Och så fanns det de som var väldigt 
intresserade naturligtvis. En del satt där för att det var ganska hög status att sitta i 
utbildningsnämnden. Det kändes så och då hamnade man där om man hade en 
framträdande position i sitt parti. … Vi har två fina nämnder det är tekniska och 
utbildningsnämnden. Finare är det nog att sitta i tekniska nämnden. Men annars, 
jag tror inte ens att man vet att det inte är tjänstemän som skriver skolplanen utan 
politikerna. Jag visste inte det innan. Jag är ny som politiker också. 

Lenas aspektbilder ser alltså olika ut beroende på om hon resonerar utifrån sitt 
lärarperspektiv eller sitt skolpolitikerperspektiv. 

I politikern och läraren Hans resonemang dominerar två av aspekterna av 
skolförändringsprocessen samt metaaspekten av skolans process: 

Figur 5:8. Hans aspektbild, dvs de aspekter Hans särskilt fokuserar och kopplar ihop.

Hans uppehåller sig vid skolförändringens pedagogiska process, både kärn-
aspekten och förhållningsaspekten. Han har undervisat i grundskolan och de 
122



senaste åren i gymnasieskolan. Han har medverkat i olika utvecklingsprojekt 
och varit handledare för blivande lärare. Hans är mycket kritisk till att alla i 
skolan ska nappa på samma idé och sedan köra den. Det han själv uppskattat i 
läraryrket är kontakten med människor, att kunna väcka ett förtroende och 
skapa en relation. På gymnasiet kunde han se hur eleverna växte intellektuellt 
från åk 1 till 3 då de gick ut: 

Som lärare gäller det framförallt att skapa en relation. Politiker har ingen kunskap 
om hur slitsamt det är. Dom har sett skolan ur elevsynpunkt och den som bara ser 
skolan ur elevsynpunkt han förstår inte. 

Vad är det politikerna behöver förstå?

Ska jag bli riktigt elak, det är som alldeles för många politiker har en alldeles för 
kort skolgång. De har ingen respekt för de kunskaper man måste jobba sig till, 
dessutom ser de ner på lärare. Det tycker jag och det står jag för. Finns här också. 
Eftersom man själv aldrig jobbat sig fram till dom kunskaperna, kanske man 
tycker att det är onödiga kunskaper, som på 70-talet, då sa man att det är inte så 
noga att du kan det, huvudsaken att du kan slå upp det. Man har inte heller kun-
skapen vad som händer med en människa från barn till vuxen. En del problem i 
skolan kan ha med puberteten att göra, det växer vilt i kroppen. Blir man förvånad 
över att nyfikenheten försvinner, försvinner även hos dom som lyckas bra och 
sliter och släpar i skolan. Den okunskapen kan finnas hos lärare, eller så kanske 
man inte orkar med därför att det är så jobbigt.

Man kan inte gå på högstadiet hur länge som helst, menar Hans, man blir trött. 
Och så är det också på gymnasiet. Han talar om sin utveckling som lärare. 

Jag har aldrig låtit det gå ut över eleverna, tyckte så mycket om dom. Arbetet i 
klassrummet var underbart, att få dom med sig. Jag skulle aldrig vilja undervisa 
igen på samma sätt som man gjorde när jag började, om jag pratar som lärare. Det 
betyder inte att det var dåligt, det som var dåligt var att det var alltid på samma 
sätt. Katederundervisning är inte dålig, den är bara dålig om det alltid är kateder-
undervisning. 

Att kommendera lärare att utveckla sig åt något håll, även om det finns lärare 
som verkligen kan behöva förändra sitt arbete, är inte den rätta vägen, menar 
Hans:

Detta kan upplevas som kränkande när man går ut med påbud om sånt folk gjort i 
alla tider. Det finns en del som aldrig skulle ha ändrat sig om man aldrig kommit 
och puffat på. Om man är i skolan, ska man väcka intresse och kunskap, sen får de 
ta ställning. Poesidelen, orden behöver inte upprepas för de är självklara. Om man 
är långt nere i skiten är stora ord ett hån. Folk tar lugnande tabletter för att möta 
eleverna. …

Om man säger att det skall vara arbetslag, men om man säger att om ni har lust 
kan ni jobba i arbetslag. Det får inte vara så att om ni jobbar i arbetslag ni får 
högre lön, om ni inte gör det får ni lägre lön. Det har skapat trist stämning på 
skolorna. Den som sätter lönen är rektor, om rektorn inte vet vilka som är bra och 
vilka som är dåliga. Vet jag rätt så bra hur det blivit. Sen får vi se hur det går, om 
några år kanske man har vant sig vid den nya tiden. Många låser in sig, släpper 
upp ett plank, öppnar sig inte, vågar inte tänka nytt. Man kan försöka komma åt 
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det på ett annat sätt. Inte som Alva Myrdal, när den här generationen dör ut då blir 
det bra. Upprepas i varje generation. Men man säger det även till dom som redan 
jobbar öppet.

Om läraravtalet innebär att man öppnar för lärarna att arbeta fritt, att pröva då 
är det alldeles utmärkt menar Hans. Det finns lärare som behöver förändra sitt 
sätt att arbeta och man lär sig om man prövat olika saker. Dessutom, bland de 
gamla folkskollärarna var inte många dåliga, det var hårda intagningsprov. 

  
Politikern Karin betonar särskilt vad man ska uppnå i skolan, metaspekten, 
hur hon själv har det som politiker, kärnaspekten av den personliga processen
och politikernas roll i förhållande till andra, en förhållningsaspekt av den sam-
hälleliga processen. 

Figur 5:9. Karins aspektbild, dvs de aspekter Karin särskilt fokuserar och kopplar ihop.

Karin resonerar kring metaaspekten av skolans process, att man ska uppnå 
kunskapsmålen. Hon menar att hennes uppdrag är att skapa förutsättningarna 
för detta. Hon oroar sig för de elever som inte klarar nian. Hon tar också upp 
föräldrarnas roll då det gäller att ha grepp om huruvida det egna barnet klarar 
skolan:

Man ska inte tillåta nån att gå ur grundskolan med icke godkänt, det ska inte vara 
så. Men var man ska börja nånstans, har jag ingen aning om. Om det är det här 
nya arbetssättet som nästa generation får prova på och så blir det så här. De får det 
så slitigt de stackars eleverna som inte klarat sig. Om de inte vill gå ferieskolan 
för de är trötta, så blir det individuellt val. Jag tycker det är bra av gymnasiesko-
lans ledare att komma på en sån sak. … i åttan får de reda på att de inte kommer 
att klara betygen, vad gör man då? … De ska ha utvecklingssamtal som är väldigt 
bra och då kan man undra var föräldrarna kommer in i det, om föräldrarna lämnar 
över det till skolan. Känns det som. Det här får skolan sköta och då blir det också 
fel. Jag tror att föräldrarna har en viktig roll. 

När det gäller erfarenheterna av det politiska uppdraget tar hon upp det tuffa i 
att orka och hinna vara politiker och stå för svåra beslut, den personliga pro-
cessens kärnaspekt och den samhälleliga processens kärnaspekter:

Jag tror att man ska vara ute mycket oftare men det går inte. Det är tiden som är 
problemet. Om man bara var med i fullmäktige då har man ett sammanträde i 
månaden, men vi har arbetsutskott, nämnd, yrkesråd, är kontaktperson. Egentli-
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gen skulle man ha halvtid avsatt. Jobbar man heltid dessutom är det mycket kärvt, 
man tröttnar. Ibland det är oöverståndligt, man tänker neej, jag klarar inte det den 
här gången. Före jul tyckte jag det var jättejobbigt, tänkte skriva och säga av mig 
allting. Men jag tror att man får såna svackor Man ska ta beslut som främjar alla, 
men det går ju inte, alla blir ju aldrig nöjda. Men man känner inombords; hur vart 
det idag då. Så kan man tänka ibland.

 
Karins resonemang kring lärarna och skolan rör kärnaspekterna av skolans 
och skolförändringens process: 

… det är att läraren i det ämnet är jättebra och så. Det funkar bra på nåt vis, jag 
inbillar mig det. Jag måste säga att jag vet inte det. Det man får veta nån gång; det 
är den där svenskläraren, det går inte, det har vi klagat på hos rektor och det blir 
ingenting. Men i det stora hela tror jag att det fungerar bra. … De som utbildas 
idag hoppas jag har en helt annan inriktning i sitt arbete än vad som har varit på 
nåt vis. De arbetar ju själva, har ju gjort det. Jag tror att många vill ha det så. ... 
mycket det här, att här jobbar jag och där jobbar du. Men nu är det revolution för 
nu ska fyra stycken jobba i arbetslag, jag vet inte hur den processen ser ut, vad jag 
förstår är den jobbig. Man måste igenom detta eftersom det genomgås ju en sådan 
utveckling i skolan idag. De kan inte vara kvar i det ensamma arbetet, jag tror inte 
det. Men lärarens roll måste fortfarande ha kvar auktoritet. Läraren är ju till för 
eleverna, det är ju inte eleverna som är till för läraren. 

Hon berör också metaaspekterna: 

Eleven ska ju få ut det mesta och bästa utav läraren och eftersom de jobbar självs-
tändigt, jobbar på ett helt annat sätt idag så måste ju lärarna också göra det. Och 
då blir det väl att de måste gå in i arbetslag och det är svårt tror jag. … Att 
eleverna jobbar på ett mer självständigt sätt det är väl ett led i skolplanen som har 
kommit eller i målen på nå vis, för så är det ju i hela Sverige. … Jag tänker nog på 
läroplanen. … Ja, när man har varit på Skolriksdagen t ex, då har vi fått höra att så 
här ska det vara, så det är ju en process i skolan idag som både lärare och elever 
måste igenom på nåt sätt på gott och ont. … lärarrollen idag måste uppvärderas 
mycket. Den är ju illa ute, det kommer att bli en otrolig brist, ingen som utbildar 
sig idag. Hörde en intervju i radio, inga ungdomar tänkte sig det. Lika illa inom 
barnomsorgen, det är låglöneyrken.

Läraren Mona betonar särskilt metaspekten och kärnaspekten av skolans pro-
cess samt kärnaspekterna av den personliga processen och den samhälleliga 
processen:

Figur 5:10. Monas aspektbild, dvs de aspekter Mona särskilt fokuserar och kopplar 
ihop. 
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När det gäller yrkesvalet tar Mona upp den personliga processens kärnaspekt:

Tänkte mig en gång i tiden att bli sjuksköterska, hade jobbat inom vården på 
somrarna. Även med barn och gamla. Var inte helt teoretisk, gillade att göra saker. 
Lärarjobbet inte bara teoretiskt ganska mycket praktiskt också, utföra saker.

Hon berör sin egen utveckling i den personliga processens kärnaspekt i förh-
ållande till den samhälleliga processens kärnaspekt, hur hon vände sig från sitt 
u-landsintresse och istället inriktade sig på att kunna möta eleverna: 

kände mest för geografi, en liten u-landsbit kände jag väldigt starkt för. Träffade 
studenter när jag läste och var nere i Östafrika och hälsade på. Tänkte att det 
kunde man påverka andra att förstå. Hade ett starkt u-landsintresse. … När man 
jobbar med de där avsnitten så försökte man väl få förståelse men sen tycker jag 
att det har ändrats. Det var mycket svårare än jag förstod då. … det blev mer 
komplext, man fick ju mer bitar i arbetet, man såg eleverna just här. Det här med 
ansvar kom in, men inte bara ansvar mot u-länder, mera direkt deras eget ansvar 
för sig själva, ta ansvar för att delta inte bara låta allting gå, ett personligt ansvar i 
den riktningen har jag förändrats. Inte bara mot andra länder utan direkt indivi-
den. … är mer en social insats man gör. 

Mona tar upp skolans process, vad hon vill uppnå med den och vad hon gör, 
alltså metaaspekten och kärnaspekten.

Är inte bara en ämnesinsats längre. Jag är äldre och när man har egna barn förstår 
man ju elever bättre. … Upptäckte det efterhand, dels var det eleverna och sen har 
material och läromedel ändrats också. När AV-medel började komma in blev det 
också annorlunda. Så det har hänt rätt mycket sen slutet på 60-talet. Samarbete 
med andra, fick man ju inte lära sig på lärarhögskolan. Vi var ju inte så många på 
skolan, var ett ganska litet kollegium för då kom man varandra ganska nära, det 
var naturligt att man samarbetade tycker jag och vi var en grupp som var ganska 
unga. … Vi bröt undervisningen, hade temadagar och hade väldigt tidigt på 70-
talet miljövecka och tema om rökning och droger. Vi var väl pionjärer nästan, 
men det hördes väl inte så mycket om det. Det gjorde att vi naturligtvis jobbade 
tillsammans. … vi jobbade ihop på den tiden, mer än på andra skolor.

Nu arbetar Mona på gymnasiet och menar att hon är ”närmare målet nu än jag 
var då, att eleverna ska lära sig. Det hänger inte så mycket på mig, vad jag kan 
som på vad de gör. Det är inte lätt att få igång, men där det fungerar är det 
väldigt bra. Det ser ut som dom får ut mycket mer än om jag hade hållit i det.” 
Förr var det mer att eleverna skulle sköta sig, men nu är det mer sammanhang. 
För Mona är det utveckling av arbete i arbetslag som är aktuellt och att man 
ska koncentrera sig på att uppfylla målen. Här kommer samarbetet mellan 
lärarna in: 

… så att eleverna förstår vad det handlar om, så att de från början förstår vad de 
ska göra. Inte snuttar, utan de vet från början att man går in i en kurs de ska dit 
fram och de vet att är man nöjd att göra lite så kanske man kan få G. VG krävs det 
mer, hur man ska göra. Vad är undervisningen till för nytta sen också och att de 
inte bara går här och skrotar och inte kommer till lektionerna, utan att de ser nån 
mening med det.
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Politikern Lennart betonar olika aspekter i var och en av processerna:

Figur 5:11. Lennarts aspektbild, dvs de aspekter Lennart särskilt fokuserar och kopplar 
ihop.

Lennart vill med sitt uppdrag få till stånd fler friskolor, en metaaspekt eller
kärnaspekt av den samhälleliga processen. När det gäller erfarenheter av poli-
tikeruppdraget berör han den samhälleliga processens förhållningsaspekt, hur 
det är att företräda andra som allmänpolitiker främst, vad man gör i samhället 
och den egna tillfredsställelsen, den personliga processens kärnaspekt:

Känner mig inte som politiker överhuvudtaget. Jag är en med mycket åsikter som 
försöker göra så gott han kan för att sprida dem, ser mig inte som politiker, utan 
som vardagsmänniska som finns i vissa politiska instanser. Förnuftsmässigt inser 
jag att jag räknas in i politikerskaran men att det är så pass informellt det hela, jag 
ser inte de andra i fullmäktige som politiker heller. Det är en diskussionsklubb. ... 
jag har förbaskat roligt. … Det är ett förtroende. Det var en hel del folk som 
kryssade för mitt namn. Folk jag inte känner och det känns bra, lite förvånande. 
… ser mig lika mycket som företrädare för dom som röstat på mig än som politi-
ker. Tror att jag företräder dom mer än vad jag företräder partiet. 

När det sedan gäller synen på lärarna och skolan och vad man kan göra där, 
berättar han bl a om en lärare som han uppskattade under sin egen skoltid: 

Hon fick oss att tänka, uppmanade oss att tänka själva. Att inte bara okritiskt suga 
in allt vad hon sa, försökte få oss att försöka tänka efter vad som var viktigt för oss 
var och en. … mycket hennes sätt att fråga. Satte inte bara kunskapsfrågor, a + b 
= c, utan det var inte mycket skriftliga prov, mest muntliga förhör. Tvingade en att 
redovisa hur vi kommit fram till en viss slutsats. Mycket debatter. Det var kul, 
hon tog jordnära vardagsexempel. Skapade debatt kring det. Hon var med i debat-
ten. Deltog, kom med egna inlägg och stod för det. Hon tog inte politisk ställning. 
Men väldigt tydlig med vad hon tyckte och inspirerade oss. 

Han berör sin egen erfarenhet som vikarierande lärare och som förälder, en 
kärnaspekt av den personliga processen. Det är engagemanget, som avgör om 
man är en bra lärare menar han. ”Man kan inte göra ett bra jobb med 50 % – ig 
insats.” Han har sett hur skolan blivit bullrigare och bullrigare och menar att 
det är svårt att bedriva adekvat undervisning idag. Det var lugnare förr. Skolan 
bör vara mer individualiserad, säger han utifrån egen erfarenhet där skolan 
brustit att möta hans egna barn på rätt (hög) nivå. Han tar upp förhållni-
ngsaspekten av skolförändringens process och menar att som politiker vill han 
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inte blanda sig i skolan, men menar att man i skolplanen kan uppmuntra lär-
arna att jobba på ett visst sätt. Lärarna måste få incitament för att kunna vara 
engagerade genom löner och möjlighet att påverka sin situation. En del lärare 
hamnar fel och har svårt att sadla om, de blir kvar och det är ett problem. När 
det gäller frågan om vart man strävar i skolan menar han: ”tror jag till syvende 
och sist att de värderingar som skolan förmedlar, det är borgerliga värderingar. 
Kan man säga generellt, men finns säkert en del lärare som står på vänsterkant-
en ”. Lennart tar upp metaaspekten när det gäller vart man strävar i skolan, 
men också kärnaspekter, som t ex innebär att lärarna känner sig engagerade 
och att han själv som politiker har roligt. 

Läraren Gunnel betonar kärnaspekterna:

Figur 5:12. Gunnels aspektbild, dvs de aspekter Gunnel särskilt fokuserar och kopplar 
ihop.

Gunnel behövde byta yrke mitt i livet, och valde läraryrket av intresse för vad 
man gör i skolan, kärnaspekten av skolans process och för att hon ville arbeta 
självständigt, den personliga processens kärnaspekt. 

Vet inte, alltid varit intresserad av skolan, mycket vart med mina barn här. Varit 
klassmamma i alla år. Ofta med i skolan med flickan. … Tyckte det var roligt. 
Tycker om att arbeta med människor, aldrig tänka mig att sitta på kontor, skriva 
fakturor, tycker om att  påverka mycket själv, lägga upp saker själv. 

Gunnel resonerar också om sin insats i skolan utifrån hurdan hon är som per-
son, den personliga processens kärnaspekt och utifrån vad som får henne att 
utveckla arbetet, t ex studiedagar, kärnaspekten av skolförändringens process. 
Hon lyssnar mer på barnen, vad de arbetar med än hon brukade göra tidigare: 
 … Då hade man sina pedagogiska lådor. Vi var tvungna att arbeta med det. … 

lådorna åkte mellan skolorna då. … Har alltid vart sån, det är som det är, jag 
förändrar inte så mycket, jag förändrar mig själv. Jag är som en kameleont. … jag 
tycker att jag får göra det bästa av det jag har och så är det bra med det. Det finns 
dom som ska protestera mot allting, det känns jobbigt för mig. … så mycket som 
ger sig. När dom kommer med idéer och man jobbar med det, eller att vi kanske 
kastar fram en idé och nån nappar. Så är det inte alla som nappar på det. Men när 
nån har börjat, så drar de ju fler med sig och så får man spinna vidare på det. Men 
nu har vi större projekt och då får vi försöka, få barnen med oss, försöka få dom 
att tro att det är deras egna idéer, men vi kastar fram lite agn, lite maskar. … 
jättekul … Ibland är det helt stopp, då känns det väldigt jobbigt. … Ja, jag är 
nyfiken på allt. Jag är inte kreativ i mig själv. Så jag är så nyfiken på allt vad andra 
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gör. Den första praktiken jag hade här, var en gammal lärare, hon var nog 63 år. … 
hon sa: – det är så roligt med alla nya idéer, men tro inte att jag tar allt, men jag är 
nyfiken och jag tar det gottaste. Har man rätt att göra det, så gör jag det. Men det 
är inte alltid jag gillar det och då tar jag inte med det. 

… Tidigare grejade vi mycket med oä-slöjd, vi integrerade ämnen, oä, svenska. 
Vi hade en slöjdlärare, textil och metall, som var intresserad av att jobba inne i 
klasserna. Det var efter idéer på studiedagar, vi nappade. Nu har jag nån annan att 
bolla idéer med, att det stämmer mellan oss. Det är inte konfliktfritt det här, men 
högt i taket. Det brukar gå över.

Även läraren Nils betonar framförallt kärnaspekter: 

Figur 5:13. Nils aspektbild, dvs de aspekter Nils särskilt fokuserar och kopplar ihop.

I yrkesvalet tar Nils upp att han ville ha roligt själv i arbetet med ungdomar, 
den personliga processens kärnaspekt och möjligheten att kombinera det med 
att hålla sig ajour med samhällsutvecklingen, den samhälleliga processens 
kärnaspekt. Nils utbildade sig först till civilekonom, men hamnade i läraryrket 
via ett kortare vikariat. Även för honom blev kombinationen av det starka 
ämnesintresset och arbetet med ungdomar ett bärande koncept:

Upplever samarbetet med ungdomarna som stimulerande. Trevligt att vara med 
ungdomar i den åldern. Det är väldigt spontant, händer mycket, är liv och rörelse. 
Det som har gjort att jag blev kvar. Kan aldrig bli gammal själv, även om jag 
åldersmässigt är betydligt äldre. Jag trivs ju. … hade aldrig tänkt att bli lärare, det 
var inte därför jag utbildade mig, det var ekonomi som var mitt intresse. Tyckte 
att det var där saker och ting hände och det var där man fattade besluten och det 
ville jag vara med om. Därför utbildade jag mig till civilekonom, haft möjlighet 
med eget företag vid sidan om, haft möjlighet att odla detta. Tyckt att det var en 
bra kombination att jag ändå kunnat vara med och hänga med och utveckla mina 
kunskaper i detta området. Det är klart en förutsättning när jag är ekonomilärare 
att jag hänger med och utvecklar mig hela tiden.

Nils vill med sin insats göra det roligt för eleverna ”Det är budskapet nummer 
ett jag har som lärare, att det ska vara skoj. Är det inte skoj gör jag nåt annat. 
Jag ändrar på lektionerna, inte bara för att eleverna ska lära sig så mycket som 
möjligt utan också för att jag ska ha roligt”. Han berättar spontant om en 
förebild från sin universitetsutbildning ”att vara sig själv, lite annorlunda, med 
glimten i ögat, ha roligt när man undervisar, det fick jag av honom. Han hade 
roligt och det märktes och han vågade vara sig själv.” Men det handlade också 
och kanske framförallt om att: 
129



De kunde föra samman de här tankarna hur besluten fattades i företagen, de gav 
mig svar på frågorna. Dessutom var de väldigt både engagerade och originella. 
Man glömde inte dom, de hade ett sätt att förklara och ett sätt vi jobbade på som 
gjorde att det blev väldigt intressant. Hur besluten fattades ute i företagen, hur det 
gick till i hjärtat i företagen. Strategisk planering. … fick göra analyser av verk-
liga händelser, gjorde ett budgetsystem för ett företag och jag fick ju veta att man 
gjorde inte ett budgetsystem med den teknik man lärde sig i skolan, man gör det 
efter de människor som ska ingå i det, för annars spelar det ingen roll hur fina 
tekniker man använder. Bara det var en lärdom som var viktig. Man kan inte köra 
över människor, som man kanske trodde i början när man var ny, genom en fin 
modern teknik. 

Denne lärare arbetade med s k LUVA-projekt12 på 1980-talet. ”Och där skulle 
jag vara med i allting och fick ganska mycket pengar. Och jag var ung och 
hade ambitioner, skulle göra mycket då. … Det finns ju, mycket jag skulle 
vilja göra, som jag inte kunnat göra pga att skolan är för stor, för mycket styrt.” 
Nils tar upp skolförändringens process ur dess kärnaspekter och metaaspekter 
och menar att det som driver lärarna i hans arbetslag att utveckla, är deras eget 
intresse: 

Vi har jobbat med våra egna mål på ekonomiavdelningen. … Är ju olika kun-
skapssyner, det är ganska intensiva diskussioner ibland. … om man ska jobba 
med sånt här projekt måste man ha en kunskapssyn som är liknande. … I slutet av 
diskussionen brukar det bli att man ska ha mer kunskap och mer kompetens, alltid 
de här två som går emot varandra. Katederundervisning och social kompetensun-
dervisning, man kommer ju dithän. Vi verkar ju som vi är rätt lika i alla fall, vi vill 
gärna diskutera ganska mycket, vi vill gärna känna på varandra. Det är roligt.

Det är inte mål och planer som driver utvecklingen av utbildningen: 

I och med att man känner att målen inte riktigt är ens egna ändå så har man inte 
brytt sig så mycket om dom egentligen, för man jobbar som man gör ändå. … 
Som kursledare sitter jag på kursledarkonferens en gång i månaden. Och där dis-
kuterar vi bl a utvecklingsmålen. En del av utvecklingsmålen har jag tagit till mig. 
Det här med kommunikationsprocessen som jag tycker är viktig själv, delaktighet 
för eleverna det är så självklart för mig så det behöver inte stå där. Om det står där 
eller inte står där, det har varit så hos oss i så många år. … om de kommit på det 
nu att, eller sen några år tillbaka, det är väl bra att man skrivit ner det. Men jag 
hade jobbat på det viset i alla fall. Var ingen förändring för mig, vet ju att det 
passar så väldigt bra. Men jag har inte sen påverkats av målen i nån större omfatt-
ning. … har man kommit överens om en sak får man ju försöka jobba efter det. 
Det är svårt när man har lärare här som har jobbat i 20 år och duktiga lärare, 
väldigt duktiga. Man vill ju inte hämma dem i sin lärarroll, för de ska ju ha roligt 
de också precis som jag har. De är väldigt kreativa människor som är väldigt 
olika, som skulle bli sämre lärare om man band dom i nån sorts lina. Det hade de 
nog inte tyckt det va roligt om de nu fått den regeln. Vi har nåt mål som är 
övergripande, som man kan använda olika tekniker för att nå. …

Jag tror att det är många kreativa människor som sitter och diskuterar från olika 
håll, som har lite olika sätt att se på utbildningen men som har lyckats med olika 

12 LUVA står för lokalt utvecklingsarbete.
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metoder. Alla vill så mycket och jag tror att förändringarna kommer inte så 
mycket uppifrån att man ska göra på ett visst sätt, utan man ser att det håller inte 
att göra på sitt sätt, eleverna blir inte motiverade. Eleverna accepterar inte. Sam-
hället är annorlunda, eleverna är annorlunda och kräver en annorlunda utbildning 
och vi måste hela tiden vara så dynamiska så vi förändrar vår skola så den är en 
bild av det samhälle vi har idag. Och får motiverade elever. Elever som hänger 
med huvet och tycker att det här är skittråkigt och kanske inte kommer till lektio-
nen, då kanske man ska undra det är kanske inte eleven det är fel på. Det är 
kanske vi. … Förr kunde man köra på det gamla. … men de kräver en mer varie-
rad undervisning, dels att få vara mer delaktiga, dels att få en bättre förståelse vad 
de sysslar med, en helhetsbild.

Aspektbilderna och rumsfigurerna som illustrationer  
av resonemang
Jag har här prövat att använda process- och aspektmodellen för att analysera 
och illustrera några intervjuades resonemang. Därvid har jag gett exempel på 
hur olika aspektbilder framträder i intervjuerna med lärare och skolpolitiker. 
Jag har också gett exempel på några möjliga aspektbilder. Innan jag går in på 
dels modellens användbarhet och dels dess värde när det gäller att fånga upp 
intentioner och mönster i resonemang ska jag ge exempel på ytterligare två 
möjliga aspektbilder. I figur 5:14 är samtliga aspekter både inom och mellan 
processerna är sammankopplade:

Figur 5:14. Illustration av kopplingar mellan aspekter mellan och inom de olika pro-
cesserna

Det är troligen ovanligt och kanske också ganska orimligt med sådana konse-
kvent ordnade resonemang, där alla aspekter kopplas samman med varandra 
och därmed också förmås hållas levande samtidigt. Ytterligare en typ av as-
pektbild kan man finna tendenser till i intervjumaterialet. Det är när en process 
dominerar över de andra eller omsluter de andra processerna. T ex fokuserar 
man skolförändringens pedagogiska process och inordnar allt sitt resonemang 
där eller man ser till den personliga processen och låter den omsluta de andra 
processerna. Detta illustreras i figur 5:15.  

Vad jag gjort här, är att dels pröva att använda analysinstrumenten på inter-
vjumaterialet i LoP-studien och dels att använda analysinstrumenten för att 
visa på vilka möjliga, om än extrema, aspektbilder som skulle kunna fram-
träda. Vad har process- och aspektperspektiven kunnat bidra med som analys-
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instrument? Användningen av process- och aspektverktygen kan ses som 
orienteringsinstrument i resonemangen. 

Figur 5:15. Den personliga processen dominerar och omsluter de andra processerna.

Jag tror alltså att användningen av as-
pektanalysen kan vara fruktbar, men jag är mer tveksam till försök att defini-
tivt fastslå exakt vilka aspekter som finns och hur de fördelar sig och sedan 
påstå att detta är en absolut och klart tydliggjord kunskap om resonemang. 
Instrumenten har kunnat fungera för att ordna vilka sammanhang lärare res-
pektive politiker resonerar utifrån då det gäller den egna insatsen i och i förh-
ållande till skolan. Aspekterna har också kunnat hjälpa till med att identifiera 
vad man riktar in sig på, om man enbart är intresserad av hur en verksamhet 
bedrivs oavsett vad den är tänkt att uppnå eller hur människor agerar i den eller 
om man för ett sammanhängande resonemang kring dessa ting. När man pröv-
ar att analysera olika resonemang utifrån de aspekter jag har funnit uppstår 
naturligt valsituationer mellan aspekter i de olika processerna. Vissa aspekter 
överlappar också delvis varandra. Tydliga hopkopplingar av olika aspekter och 
processer har bara kunnat påvisas i några av aspektbilderna. Jag menar dock 
att det är en viktig del i analysen av resonemang, som borde kunna utvecklas. 
Som har framhållits tidigare, är ett syfte med avhandlingen att skapa instru-
ment för att underlätta analysen av och underlätta meningsutbyten om de peda-
gogiska processernas innebörd och sammanhang, inte att kartlägga en kom-
plex värld med hjälp av heltäckande kategorier. Jag ser den redovisade analy-
sen av olika resonemang med hjälp av process- och aspektverktygen som ett 
första försök, som en utprövning av en analysmodell. Här finns utrymme att 
fördjupa analysen och att arbetar vidare med instrumenten. 

Det som lyfts fram här är, som har påpekats flera gånger, enbart resonemang 
från ett enda samtal med var och en av de intervjuade. Det är möjligt att dessa 
aspektbilder skulle ändra utseende om de skulle återspegla flera återkomm-
ande intervjuer med var och en av lärarna respektive politikerna. Men, 
poängen här har varit att pröva att använda analysinstrumentet för att under-
söka om det kan illustrera att vi riktar in oss på olika eller kanske samma saker 
då vi resonerar om skolan. I materialet finns det exempel på en rad kombina-
tioner av aspekter. Ingen kombination sammanfaller helt och hållet med en 
annan. Det finns också en språklig dimension i detta som har att göra med 
vilka ord man vill ta i sin mun och vilka ord man som t ex lärare kan förol-
ämpas av. Och att diskutera frågor om vad man vill med sitt liv och med 
samhället kan lätt bli alltför pompöst och okonkret. Andra skäl till att en sådan 
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diskussion blir svår kan vara att den rör komplexa och svårgripbara frågor, 
som man dessutom vet är föremål för avancerade filosofiska och politiska 
utläggningar. Det finns också ett allvar i sådana diskussioner eftersom de berör 
fundamenten för våra liv och kommer nära. Men för läraren Viveka handlar 
det om en kränkande språkanvändning:
 

Man får inte förväxla etiketten med det som faktiskt händer och jag har gått en 
lärarkurs där man sa att ni måste skaffa er ett vokabulär så att ni kan hävda er mot 
politikerna. Då tänker jag; jag undrar det, jag undrar om vi ska lägga tid på det. 
… Så allergisk så det står mig hit. Vi faktiskt går på knäna, vi är helt slut. Har 
kollegor som är sjukskrivna och andra som stapplar omkring som skuggor av sig 
själva och jag ser det som en produkt av att politiker är som barn i en godisbutik, 
de vill ha alla sorterna i sin påse. Å, titta en ny sort nu måste jag smaka den också, 
så är de inte beredda att betala för sig eller slänga ut nåt som de redan plockar i 
den påsen. De tycker att vi ska göra allt.

Politikern Erik uttrycker å sin sida problem med att hantera språket: ”man kan 
inte precis bladdra för bladdrandets egen skull”. Han menar också att han 
många gånger känner att han inte riktigt räcker till med en kort skolgång på sju 
år bakom sig, även om han har ett långt yrkesliv med många aktiviteter i 
ryggen: 

Jag har ett helt livs erfarenhet, men hur jag ska uttrycka det i ord och skrift, det är 
en annan femma, är inte så akademiskt lagd. Men jag får fram mina synpunkter. 
Fattigdom och så, det släpper jag inte, det har jag som en röd tråd. Det kan vara ett 
handikapp för mig att använda det språk jag lärt mig, andra kan svänga sig med 
fina ord. Det är precis som dom förväntar sig att varenda politiker måste vara 
akademiskt skolad och kan alla de senaste termerna. ... om vi använder aldrig så 
fina ord, så hjälper vi ju inte barna med det. Huvudsyftet är att vi kan påverka så 
att det blir bättre för barnen, oavsett om jag säger det ena ordet eller det andra. 
Oavsett om jag pratar eller kommunicerar.

Om man skulle gå djupare i analysen av några lärares och politikers resonemang 
utifrån ett mer omfattande underlag från varje intervjuad, är det möjligt att man 
skulle finna att ett resonemang, som tycks inriktat på kärnaspekter och me-
taspekter i skolans pedagogiska process, också innesluter förhållningsaspekter 
i samma process och kanske också flera aspekter i de andra processerna. Detta 
skulle då ligga implicit i resonemanget. Och skälet till att detta inte framkom-
mer i intervjuerna skulle kunna vara, antingen att dessa aspekter från den inter-
vjuades perspektiv skulle antas vara så självklara att det inte behöver uttalas i 
intervjuerna eller också skulle det mer handla om hur man som intervjuad 
använder språket och hur man som intervjuare uppfattar det de intervjuade 
säger. Att därför slå fast att någon har en komplex bild av skolan i dess vidd och 
djup utifrån ett eller några samtal är svårt. Språket vibrerar av skiftande bety-
delser. Huruvida en persons resonemang grundar sig på en komplex och bear-
betad genomtänkthet är svårgenomskådat. Men en ungefärlig uppfattning av 
hur mycket någon tycks ha att säga om t ex skolan, vad hon tar upp och vad hon 
inte alls tycks associera till kan man förhoppningsvis få genom intervjuer. 
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Hur mycket man har funderat över de processer om diskuteras i denna av-
handling kan bero på vilken position man finns i. Vad avskärmar man sig ifrån, 
vad skalar man bort och väljer att bortse från i djup och bredd? När det gäller 
relationen mellan vad lärare respektive skolpolitiker ser och uttrycker, kan det 
vara så att något som en politiker ser som komplext och mångfacetterat och 
kanske ur ett initierat övergripande styrningsperspektiv, ser läraren på ett mer 
förenklat sätt. Och omvänt, läraren kanske ser något ur ett pedagogiskt erfaret 
perspektiv med många nyanser och vinklingar där politikern ser något mycket 
mer endimensionellt. Kan vi se att lärarnas respektive politikernas rum är för-
djupade och utvidgade på samma sätt på samma ställen eller har detta inget 
samband med vilket uppdrag man tagit på sig i samhället? Är det andra fakto-
rer som spelar in? Finns det överhuvudtaget någon möjlighet att skapa rum för 
olika typer av grupperingar eller är allt flytande och individuellt? Figuren 5:16 
kan ses som en möjlig modell, som skulle kunna användas för att sammanfatta 
i vilka processer de intervjuade lärarna respektive politikerna ger uttryck för 
ett fördjupat eller breddat rum och var det verkar ytligare eller snävare.

Figur 5:16. Möjlig modell för att illustrera djup och bredd i lärarnas respektive skolpo-
litikernas rum när det gäller de olika processerna. 

Jag avstår dock från att använda denna modell här för en analys. Istället vill 
jag se figuren som en illustration av mitt resonemang om komplexitet, som ett 
tankeredskap, snarare än som ett handgripligt instrument för att kategorisera 
grupper. Jag har i inledningen till detta avsnitt sammanfattat hur resone-
mangen inom lärargruppen och politikergruppen fokuserat processer och as-
pekter, när det gäller några av intervjufrågorna. 

  Liksom jag avstår från att försöka skapa specifika och sammanvägda rums-
bilder för respektive grupp enligt figur 5:16, avstår jag också avsiktligt från att 
försöka skapa sammanvägda aspektbilder för lärargruppen respektive politi-
kergruppen, även om det skulle vara möjligt. Jag undviker detta av två skäl. 
Dels eftersom det rör sig om en utprövning av analysinstrument, men dels och 
viktigare eftersom syftet här inte är att fastslå hur politiker och lärare resonerar 
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på något mer generaliserande eller kategoriserande sätt. Syftet har istället varit 
att ge exempel på vad som fokuseras i resonemangen kring skolan vid ett 
samtal. Avsikten med att identifiera de olika processerna och deras aspekter 
och att benämna dem, är att något försöka belysa och hitta ord för centrala 
punkter där vi som samhällsdeltagare eller aktiva i skolan skulle kunna finna 
varandra, men också tydligare bli varse på vilket sätt vi inte alls är i linje med 
varandra då vi resonerar om skolan. En sådan genomlysning av de pedago-
giska processernas sammanhang och innebörd för dem som finns i dem och 
berörs av dem, anser jag vara välgörande i en diskussion om vad vi gör i 
skolan och med skolan. I nästa och avslutande kapitel ska jag samla ihop 
resonemangen i avhandlingen och också något beröra möjligheten att pröva 
analysinstrumenten i andra processer.
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KAPITEL 6

Avslutande diskussion och fortsatt forsk-
ning 

I detta kapitel ska jag kort sammanfatta avhandlingens innehåll, kommentera 
avhandlingsarbetet, vidga diskussionen dels när det gäller användningen av de 
skapade analysinstrumenten och dels när det gäller skälen för att ta reda på 
vilka ”de andra” är i de pedagogiska processerna. Jag ska slutligen skissa på 
avstamp för fortsatt forskning. 

Sammanfattning 
Avhandlingen är disponerad i sex kapitel. I kapitel 1 angav jag mina utgångsp-
unkter och skäl för att undersöka hur aktörer i och kring skolan ställer sig och 
resonerar om skolan ur sina olika perspektiv. Jag förde också ett resonemang 
kring hur egna tidigare genomförda studier och pedagogiskt arbete kunde an-
vändas som en grund för avhandlingens problemområde. I kapitel 2 redovisa-
des tre av de åtta tidigare genomförda åberopade studierna närmare. Studierna 
rörde skolans, lärarutbildningens respektive skolförändringens processer. Ge-
mensamt för de tre studierna var frågor om de pedagogiska processernas rele-
vans och meningsfullhet för de intervjuade. I kapitel 3 diskuterade och utveck-
lade jag ett rumsperspektiv som analysinstrument. I kapitel 4 redovisade jag en 
ny intervjustudie med kommunala skolpolitiker och lärare i fyra svenska kom-
muner, LoP-studien. Frågeställningen här gällde hur lärare och skolpolitiker 
resonerar kring sina egna och varandras uppgifter. Svaren redovisades bl a 
med hjälp av rumsmodellen. I ett fristående appendix finns också intervjusvar 
återgivna ordnade utifrån studiens frågeområden. I kapitel 4 finns även en kort 
genomgång av bedömningar av intentioner och utfall av den statliga skolförä-
ndringsstrategin. I kapitel 5 introducerade jag ytterligare en form av analys-
verktyg – aspektinstrument. Dessa prövades på intervjumaterialet från LoP-
studien. 

  De övergripande syftena har varit: 

– att skapa analysredskap för att undersöka och diskutera hur olika aktörer i de 
pedagogiska processer som rör skolan, resonerar om dessa processers sam-
manhang och innebörd. 
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– att bidra med kunskap om hur sådana resonemang kan se ut.

Ett delsyfte har varit 

– att pröva att använda och strukturera egna tidigare studier och erfarenheter 
av pedagogiskt arbete och undersöka på vilket sätt de tillsammans kan bidra 
med någon kunskap kring avhandlingens frågeställningar. 

Jag har använt nio studier av olika karaktär som jag har genomfört ensam eller 
i samarbete med andra under perioden 1981–2001. Ur dessa studier har jag 
utvecklat och prövat att använda ett par analysinstrument: dels rumsmodellen 
och dels aspektmodellen. Jag kan här göra följande sammanfattning: Det finns 
en rad aktörer i eller kring skolan. Jag har benämnt dessa aktörer samtida. I 
grundskollärarstudien (Henningsson-Yousif, 1997) utvecklades en modell 
med händelserum och relationsrum. Rumsmodellen har kunnat vidareutveck-
las till att användas som ett intervjuinstrument i studien med lärare och kom-
munala skolpolitiker i LoP-studien. Utifrån denna modell och utifrån en dis-
kussion av Schutz’ livsvärldsteori1, har jag kunnat beskriva ett rumsperspektiv 
med händelserum och samtidarum. Dessa rum har också diskuterats med avse-
ende på djup och bredd. En analys av framförallt vidden i lärarnas och skolpo-
litikernas rum har genomförts och redovisats genom illustrationer av några av 
de intervjuades rum. Detta har inneburit en möjlighet att diskutera vilka sam-
tida och vilka händelser som de intervjuade räknar med i ett resonemang om 
skolan.

Utifrån en sammansmältningsprocess av empiri, frågeställningar och analy-
ser i tidigare studier samt LoP-studien, fann jag att det jag studerat och disku-
terat kunde ordnas och sammanfattas under rubrikerna: 

– de pedagogiska processerna (skolans, lärarutbildningens och skolförändri-
ngens pedagogiska processer) 

– den personliga processen, som rör det egna livet 
– den samhälliga processen, som rör samhället 

Jag fann också att tre olika aspekter av de pedagogiska processerna, den per-
sonliga processen och den samhälleliga processen framträdde i de intervjuades 
resonemang i de olika studierna, nämligen: 

– en metaaspekt som har att göra med processens syfte och förmåga att påv-
erka förhållanden i sammanhanget bortom (meta – över) den egentliga pro-
cessen, t ex skolans påverkan på samhällets utveckling.

– en kärnaspekt som rör den mer konkreta och egentliga processen, organisa-
tion och innehåll i själva undervisnings- eller utvecklingsprocessen. Exem-
pelvis vad man gör i det dagliga skolarbetet.

1 Här har Bengtssons livsvärldsansats och Schutz’ livsvärldsteori nämnts. Det finns flera; t ex gör 
Dahlberg, Drew och Nyström (2001) en genomgång av livsvärldsforskning.
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– en förhållningsaspekt som t ex rör hur man agerar som och blir behandlad 
som en studerande i ett utbildningssystem i förhållande till lärarna. Exem-
pelvis huruvida man blir lyssnad på eller tar aktiv del i undervisningsplane-
ringen. Men förhållningsaspekten rör också hur man agerar som eller bli 
behandlad som lärare i förhållande till de studerande.

Dessa aspekter har jag beskrivit som synvinklar som framträder och har fram-
trätt i de studier som jag har företagit och som har framstått som väsentliga i 
resonemangen om pedagogiska processer. Jag har prövat att använda proces-
serna och aspekterna som analysinstrument i en intervjustudie med lärare och 
kommunala skolpolitiker, LoP-studien. Med hjälp av dessa analysinstrument 
har jag kunnat illustrera vad de intervjuade tycks fokusera på i sina resone-
mang om skolan. Jag fann att de olika personerna riktade in sig på olika aspek-
ter i sina resonemang om skolan. Kombinationerna av vilka aspekter man rik-
tade in sig på varierade mycket. För att illustrera dels vilka aspekter de inter-
vjuade särskilt riktade in sig på och dels vilka aspekter de kopplade samman 
med varandra har jag konstruerat s k aspektbilder. Aspektbilderna illustrerar 
sammankopplingar mellan aspekter inom processerna och mellan processerna. 
Här har jag kunnat ge exempel på aspektbilder med varierande utseende från 
de intervjuade i LoP-studien. Jag har också gett exempel på möjliga aspektbil-
der. I ett appendix2 finns också en rad citat från LoP-studien ordnade, inte 
utifrån analysinstrumenten utan utifrån frågeområdena. Avsikten har varit att 
ge en inblick i hur man formulerat sig både i politikergruppen och i lärargrupp-
en kring studiens frågeställningar. I övrigt har kortfattade sammanfattningar 
från de tidigare studierna av vad jag funnit när det gäller de återkommande 
frågorna, återgetts i kapitlen 2, 4 och 5 samt i bilaga 1.  

Kommentarer och retrospektiva synpunkter
I detta avsnitt ska jag ytterligare kommentera avhandlingsarbetet under rubri-
kerna, Om det genomförda avhandlingsarbetet, Om individinriktningen, Om 
analysinstrumenten.

Om det genomförda avhandlingsarbetet
I detta avsnitt ska jag kort ta upp några reflektioner kring det genomförda 
avhandlingsarbetet. En ambition är att visa hur avhandlingens frågeställningar 
har genererats. I en motivering och argumentation finns alltid någon som man 
skriver emot, förhåller sig till, en tänkt mottagare som man måste försöka 

2 Henningsson-Yousif (2002): Sammanställning av skolpolitikernas respektive lärarnas resone-
mang fråga för fråga – horisontell redovisning. Appendix till studien Lärare och skolpolitiker i 
skolförändringens pedagogiska process – LoP-studien. Pedagogiska institutionen, Uppsala univer-
sitet. Arbetsrapport nr 226.
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uttrycka sig inför, så att hon får möjlighet att följa resonemanget och ta ställn-
ing till det. I detta fall har jag inledningsvis fört en diskussion kring genere-
ringen av frågeställningar utifrån utgångspunkten att läsaren förväntar sig att 
frågorna ska utgå från någon teori eller att en praktisk skolfråga ska konfronte-
ras och analyseras med hjälp av en viss teoretisk ansats. Jag har därför avsett 
att visa hur frågeställningarna vuxit fram både ur egna undersökningar och ur 
pedagogiskt arbete. Avhandlingsarbetet har bara sporadiskt skett i en forsk-
ningsmiljö. Kontinuiteten i samtalen kring de pedagogiska frågorna har sna-
rare funnits i de samtal med lärare, rektorer, förvaltningstjänstemän och skol-
politiker, i någon mån elever, som jag haft möjlighet att föra. Men eftersom jag 
anser att dessa aktörer – samtida – har fonder av erfarenheter och perspektiv 
att ta tillvara menar jag att denna pedagogiska gemenskap varit en nyttig miljö 
att bedriva avhandlingsarbete i och ett viktigt komplement till den vetenskap-
liga miljö jag bara begränsat kunnat vistas i och haft tillgång till i form av 
litteratur, deltagande i seminarier och samtal med forskare. Dessa förflyttn-
ingar mellan miljöer och perspektiv har ibland känts mödosamma och långs-
amma. Samtidigt som möjligheten att föra över perspektiv och frågeställningar 
mellan dessa olika sätt att vara i och resonera om världen finns och kan vara 
värdefull att ta tillvara. Schutz (1962) beskriver dessa olika sätt att vara som 

olika former av spänningar hos ett och samma medvetande: det är ett och samma 
liv, det världsliga livet, obrutet från vaggan till graven, som är föremål för varie-
rande uppmärksamhet. Som vi tidigare påpekat kan mitt medvetande under en 
dag eller rent av under en enda timme passera genom hela skalan av medvetande-
spänningar – allt från verksamhetsakter till dagdrömmar, konstnärliga bilder och 
teoretiska kontemplationer. (Schutz 1999, s 134) 

Om individinriktningen i studierna
I figur 6:1 illustreras vilka samtida som jag särskilt har studerat i de under-
sökningar som redovisats i denna avhandling. De samtida kan ses som uttryck 
för det samhälle de finns i och deras resonemang kan, som i detta fall då de 
intervjuats i olika studier, sägas ha lyfts upp tillfälligt och fragmentariskt ur 
samhället. (Detta sker mot en relief av historia och en horisont av framtid.) 
Alla har sina personliga processer och sina sätt att resonera. Hur dessa olika 
samtida samspelar har jag inte illustrerat. 

I exemplen i analysen av de intervjuades resonemang har jag visat att alla 
aspektbilderna skiljer sig åt sinsemellan, dvs de olika intervjupersonerna beto-
nar olika aspekter av de fyra processerna (den personliga processen, skolans 
respektive lärarutbildningens pedagogiska processer samt den samhälleliga 
processen) olika mycket och kopplar även ihop dem på olika sätt. De intervju-
ades händelse- och samtidarum har också sinsemellan olika utseende. Även 
om man inte ska överbetona det originella i de olika enskilda resonemangen, 
så finns ändå ett mått av oförutsägbarhet och unicitet i varje individs resone-
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mang.

Figur 6:1. De samtida som intervjuats i de redovisade studierna.

 Att försöka leda i någon sorts bevis att alla människor är olika kan 
tyckas som en överloppsgärning och det är inte heller avsikten här. Däremot 
har jag undersökt och kunnat påvisa möjligheten att analysera olika samtidas 
resonemang med hjälp av process- och aspektinstrumenten och också kunnat 
visa på varierande aspektbilder. 

Det finns en given invändning mot denna bild och den rör individinrikt-
ningen, dvs att jag resonerar utifrån personliga processer. Därmed tycks jag 
bortse från en rad andra perspektiv: gruppens betydelse, skolkulturens3 och 
skolkodens4 dimensioner osv. Eleverna finns i klasser eller andra gruppe-
ringar, lärarna finns i arbetslag och/eller andra konstellationer, politikerna 
finns som uttryck för och deltagare i politiska partier och nämnder osv. Vad 
som sker i dessa grupperingar och hur dessa formas och blir vad de blir i olika 
komplicerade relationer, genom olika förhandlingar eller andra händelser5, kan 
jag inte reda ut här och det är heller inte föremålet för mitt resonemang. Jag 
avser inte att förklara varför skolor är som de är eller varför skolförändring 
äger rum eller ej. Däremot avser jag genom mitt bidrag att hjälpa till med att 
belysa dessa frågeställningar. 

Om analysinstrumenten
I detta arbete har jag använt mig av olika analysverktyg, rumsinstrumenten 
och aspektinstrumenten. I några fall har jag också använt termen modell, t ex 
rumsmodellen. Modell får då stå för en beskrivning av hur jag väljer att analy-
sera ett resonemang, med hjälp av vilka instrument och detta har kunnat illust-
reras i olika figurer. Innebörden i detta är att jag prövat att ordna, beskriva och 
illustrera resonemang om skolan på olika sätt. 

Rumsmodellen som jag arbetade med i grundskollärarstudien (Hennings-
3 Berg, 1994.
4 Arfwedson, 1983, Arfwedsson & Lundman, 1984. 
5 Lindblad (1995) diskuterar skolan ur ett mikropolitiskt perspektiv: ”Mikropolitik handlar om den 
’mörka sidan’ hos organisationer – om maktkamp och strategier för att förverkliga särintressen. (s 
90)
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son-Yousif, 1997) skiljer sig från de tre aspekterna såtillvida att jag har prövat 
att analysera och illustrera hur rummen tycks te sig ur olika intervjuades per-
spektiv. Detta har jag gjort med hjälp av begreppen samtidarum och händelser-
um. Jag resonerar också om rummen i termer av vidd och djup. Analysen har 
skett enbart utifrån hur man besvarat vissa frågor i enstaka intervjuer och jag 
har därmed inte gjort anspråk på att kunna kategorisera människor och deras 
resonemang i allmänhet med hjälp av rumsterminologin. Samtidarummen är 
de som huvudsakligen har behandlats och diskuterats i denna avhandling efter-
som mina studier främst inriktats på olika aktörer i och kring skolans process 
och också på vilka samtida dessa parter räknar med som relevanta för denna 
pedagogiska process. Här har den varierande vidden i rummen påvisats. Hur 
djupen i rummen har varierat har varit svårare att påvisa. Händelserummen har 
berörts framförallt när det gäller den politiska styrningen av skolan, dvs huru-
vida införandet av nya skolplaner eller olika skolreformer tar plats eller ej i 
lärares eller blivande lärares händelserum. 

Även om händelserummet kan omfatta t ex utrikeshändelser eller politiska 
beslut med olika konsekvenser kortsiktigt och långsiktigt, så har jag upp-
märksammat och riktat mitt intresse mot de samtida som utsätts för konse-
kvenser av dessa händelser, eller möjligen påverkat dem, snarare än händels-
erna i sig.6 Som påpekats tidigare har gymnasieelevers, lärarstuderandes och 
lärares intresse att påverka samhället och deras syn på skolan i det samman-
hanget funnits med som en grundfråga i de tidigare studierna, men har sedan 
alltmer kommit att utvecklas till att utgöra enbart en fond för den fortsatta 
diskussionen. Dvs samhällsförändrarfrågor i allmänhet har kommit att ersättas 
av frågor som gällt på vilket sätt den politiska styrningen av skolan tar plats i 
lärarnas rum. Schutz (1962) diskuterar världar inom räckhåll, alltså en riktning 
utåt. I rumsresonemanget har jag kommit att betona vad jag ser riktas mot mig 
från de yttre regionerna och som kanske påverkar mina livsvillkor. Så länge 
jag inte lever i det rum där dessa fenomen ingår kan jag heller inte medvetet 
påverka dessa villkor, bara upplevelsen av mitt liv. 

När det gäller de tre aspekterna – meta-, kärn- och förhållningsaspekten – 
har jag begränsat mig till att konstatera att de fokuseras olika mycket och jag 
har också gett exempel på detta. Jag har inte försökt att ytterligare analysera 
och karaktärisera på vilket sätt dessa aspekter tar sig olika uttryck eller vad de 
innehåller. Det kan vara en uppgift för fortsatt forskning och särskilt metaspek-
ten inbjuder till möjliga analyser och beskrivningar när det gäller vidd och 
kanske djup. Exempelvis kan ett resonemang om vad eleven i förlängningen 
ska uppnå med hjälp av skolan, sägas vara en första metanivå, dvs man resone-
rar om vad eleven ska uppnå bortom det hon gör i det vardagliga skolarbetet – 
skolprocessens kärnaspekt. Nästa metanivå kan återfinnas i ett resonemang 
om vad man vill uppnå med skolan för den samhälleliga processens räkning. 

6 I grundskollärarstudien (Henningsson-Yousif, 1997) lyfte jag också in nationella och internatio-
nella händelser i ett försök att skapa och visa på ett möjligt händelserum runt den intervjuade 
gruppen under utbildningstiden.
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Här finns alltså ett möjligt samband mellan rumsperspektivet och metaaspek-
ten, så att olika nivåer på skolprocessens metaaspekter kan hänga samman 
med vidden i samtida- och händelserummen. Sådana analyser har dock inte 
utvecklats här, men de borde kunna utvecklas i kommande studier av resone-
mang om t ex skolans pedagogiska process. Hur de tre olika aspekterna och 
rumsperspektivet ytterligare kan beskrivas och hur de eventuellt kan haka i 
varandra kan alltså bli föremål för fortsatta analyser.

I kapitel 5 diskuterades att flera aspekter än dem som tydligt framträder i en 
intervju kan ligga implicita i resonemanget och jag har inte gjort någon värder-
ing av aspektbilderna. Däremot har jag antagit att förutsättningarna för samtal 
kring skolan och därmed också ändamålsenliga förändringar av skolan bör öka 
om man som lärare, politiker, elev eller medborgare förmår urskilja varandras 
aspektbilder. Jag antar också att en förmåga att koppla samman olika aspekter 
bör gynna en nyanserad syn på och diskussion kring skolan. Huruvida vissa 
personers aspektbilder skulle vara mer konsistenta och kunna återfinnas även i 
andra resonemang än dem som gäller skolan, har inte undersökts. Istället har 
intresset riktats in på vilka aspektbilder som framträder i resonemang kring 
skolan.

Som avslutning i detta kapitel ska jag dels utveckla ett resonemang om 
skälen för och användningen av kunskap om dem som finns i de pedagogiska 
processerna och dels diskutera olika sätt att ta tillvara lärarnas resonemang i de 
pedagogiska processerna.

Kunskap om andra samtida som en förutsättning  
för meningsfulla pedagogiska processer 
I denna avhandling och i de studier som föregått den har jag intresserat mig för 
det jag här benämnt personliga processer, samhälleliga processer och pedago-
giska processer:

– Utifrån intresset för de personliga processerna har frågor om vad stude-
rande, elever, lärare och politiker bedömer vara viktigt i livet fokuserats. 

– Utifrån intresset för den samhälleliga processen har frågan om framförallt 
skolans pedagogiska process bedömts hänga samman med en förändring av 
samhället och om man räknar med vidare kretsar även utanför Sveriges 
gränser. Här har även frågor om t ex gymnasieelevers vilja och upplevda 
möjligheter att påverka samhället berörts.

– Utifrån de pedagogiska processerna har frågan varit huruvida de pedago-
giska processerna upplevts relevanta och meningsfulla för dem de riktar sig 
till. Det har rört elever i gymnasieskolan, studerande i lärarutbildning och 
verksamma lärare i skolan i skolförändringsprocessen. 

Jag har kopplat samman de personliga processerna med den samhälleliga pro-
cessen utifrån att de båda processerna betingar varandra. Särskilt i gymnasie-
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studien (Henningsson 1981) diskuterades denna koppling utifrån ett menings-
fullhetsperspektiv. Jag har också sett skolan som en möjlig strategisk länk 
mellan den samhälleliga processen och de personliga processerna. Jag har an-
tagit att möjligheten att skapa meningsfulla, angelägna pedagogiska processer 
borde öka om man tillägnar sig kunskap om varandra i de pedagogiska proces-
serna. Här har jag t ex kunnat undersöka hur skolförändringsprocesser inom 
åtta skolor tagit sig uttryck och uppfattats av olika aktörer på skolorna över tid 
(Blossing m fl, 1998). Vad jag då har funnit är att ett flertal av lärarna inte 
upplevt skolförändringsprocesserna som särskilt relevanta för deras egna ar-
betsinsatser i skolan och att olika aktörer i skolan (lärare och skolledare fram-
förallt) i flera fall har gått i otakt i sina strävanden. Här ska jag ytterligare 
diskutera behovet av kunskap om andras inriktning i resonemang som en föru-
tsättning för att en pedagogisk process, vare sig det rör elever i skolan eller 
lärare i skolförändringssituationer, ska upplevas som relevant och meningsfull. 

En utgångspunkt för mina studier har varit att man som deltagare i en peda-
gogisk process behöver vara insatt i hur de andra i processen resonerar om 
processens sammanhang och innebörd. Pedagogen behöver en viss kunskap 
om sin elev, men även eleven, den lärarstuderande eller läraren i en skolförä-
ndringsprocess behöver kunskap om hur pedagogen, ledaren eller den styrande 
politikern resonerar. Men hur den kunskapen ska se ut och hur den ska uppnås 
är en delikat fråga. Vilka uppgifter och erfarenheter är relevanta och vilka ska 
silas bort? Här tror jag att en generell kunskap om olika sätt att resonera och en 
kunskap om specifika personer och förhållanden behöver kombineras med 
varandra. Ett annat perspektiv på detta är att det är svårt att hålla all kunskap 
om t ex elever i huvudet samtidigt i processer där flera personer deltar. Istället 
bör det i en pedagogisk process handla om att kunna pendla mellan det speci-
fika och det allmänna. Den allmänna kunskap som jag som pedagog kan ha om 
hur elevgrupper kan fungera och vad de brukar ha med sig in i de pedagogiska 
processerna kan förstelna till en onyanserad kategorisering. En möjlighet att 
nyansera och återfå blicken för det komplexa, är att försöka ta reda på mer om 
eleverna och hur de resonerar, t ex hur deras aspektbilder framträder i olika 
sammanhang. Att bry sig om vilken bakgrund en människa har och att ta till 
sig något av hennes erfarenheter innebär att man kan få en aning om vilka 
händelserum och samtidarum hon i sin tur befinner sig i. Pedagogen kan också 
genom detta få glimtar av det som eleven tar för givet. Allt detta borde rimli-
gen ha betydelse för hur elevens intresse är riktat, för vad hon urskiljer där och 
för vad hon ser som möjligt att uppnå. Vad man då som pedagog får till sig kan 
förhoppningsvis integreras med den allmänna livsupplevelse man har och be-
tyda något för hur man resonerar och för hur man bemöter eleverna. Men en 
fullständig medvetenhet och överblick är omöjlig.7 

Jag har ovan diskuterat händelserum och samtidarum som centrala begrepp 
i en pedagogisk process. Jag har konstaterat att det är av vikt att för att man 
7 Jfr Merleau-Ponty (1962) “If I am at all times and everywhere, then I am at not time and 
nowhere”. (s 332)
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inom en pedagogisk process som lärare ska kunna kommunicera med elev-
erna, behöver ta reda på något om dem, deras händelserum och deras samtida-
rum. En god pedagogisk insats kan definieras som en insats som upplevs ange-
lägen för den, den riktas till. Och om den upplevs vara angelägen för eleven 
bör således bero på vem hon är, vart hon menar att hon är på väg och på vad 
hon finner vara mest angeläget att ta itu med. Colaizzi (1978) talar om det 
genuina lärandet. Det genuina lärandet är autentiskt, menar Colaizzi, och som 
sådant är det ovanligt eftersom man sällan är sitt autentiska själv. Resone-
manget om ett autentiskt själv, tolkar jag som besläktat med vad jag menar 
skulle kunna benämnas det ”egentliga” hos varje människa. Detta ”egentliga” 
utgörs, enligt mitt sätt att resonera, av den unika erfarenhetskombination, som 
varje människa besitter och det uttryck den skulle ta sig i konfrontation med 
och i möten med andra människor eller i andra skapande situationer. Jag upp-
fattar Colaizzis beskrivning av det genuina lärandet som ett sätt att uttrycka 
hur en god pedagogisk process verkligen berör och respekterar de inblandade 
och kan upplevas som relevant för det som är viktigt för dem. 

En god pedagogisk process förmår också skapa förutsättningar för upplevel-
ser av att verkligen få leva i det levande nuet ”the vivid present”, som Schutz 
(1962) uttrycker det, i full vakenhet och med fullständig uppmärksamhet. Ett 
perspektiv på en pedagogisk process är att den kan utgöra ett tillfälle för en 
fullödig kommunikation. Van Manens (1991) beskrivning av intresse, ger en 
god bild av hur en ideal upplevelse i en pedagogisk situation skulle kunna 
vara: 

”Interest” is rather a word that describes a person’s way of being in the world. To 
be interested in something is to stand in the ’midst’ (inter esse) of something, to 
take part in, to maintain a caring relation to something. To be interested is to be 
intensely present to something or somebody. By being intensely present to some-
thing I experience my personal orientedness in a more defined way, as well. As I 
focus on a subject of interest, my focus allows me to concentrate and to be atten-
tive. Thus, in being intensely with something or somebody I gain an awareness of 
possibilities, the indefinabililty, the openess of the subject. A subject that interests 
me is a subject that matters to me. (van Manen, 1991, s 196)

Inledningsvis angav jag två skäl till att jag har gett mig in i forskningsarbetet: 
ett nyfikenhetsskäl och ett skolförändringsskäl. Jag angav också att jag hade 
ett lärandeintresse med min insats. Resonemanget om skäl kan också anknytas 
till vilka skäl som överhuvudtaget kan finnas för att studera och ta reda på hur 
en annan person resonerar i och kring en pedagogisk process, hur hennes rum 
och aspektbilder framträder. Jag har här diskuterat behovet av att skapa föruts-
ättningar för att pedagogiska processer ska upplevas som relevanta och me-
ningsfulla för dem de är till för. Jag har också diskuterat att en förutsättning för 
lärare att engagera sig i, eller i alla fall ta till sig av en skolförändringsinsats, är 
att man som lärare räknar med det samhälle man arbetar och lever i och känner 
till och att man räknar med de styrarrangemang som finns kring skolan.

Man skulle kunna säga att det finns både egenvärdesskäl och instrumentella 
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skäl för att ta reda på hur andra resonerar inom och kring de pedagogiska 
processerna. Egenvärdesskälen har dels att göra med utbyte av resonemang 
som något värdefullt i sig för stunden och kan ses som ett allmänt tillskott till 
de egna perspektiven, dels har de att göra med kartläggningar av världen, som 
genomförs i form av forskning eller kanske i form av författande eller journa-
listik. Även här handlar det om tillskott till de egna perspektiven som en upp-
levelse i sig, men det rör sig om mer systematiska och ordnade processer. De 
instrumentella skälen kan dels vara direkt handlingsinriktade och gäller plane-
ring och åtgärder. Det kan röra allt från klassrumsarbetet till övergripande 
planering av skolan. Dels kan de syfta till påverkan, dvs man använder kun-
skapen om en person för att få henne att ändra sig. Den kunskap man får med 
utgångspunkt i egenvärdesskälen kan successivt och på olika sätt utvecklas till 
instrumentella skäl. Hur man behandlar den kunskap man får om en annan 
människa i en pedagogisk process och vilka bevekelsegrunder man har för att 
utröna mer om en annan person är givetvis en etisk fråga. 

  De bevekelsegrunder jag har haft i mina studier för att ta reda på vilka det 
är som finns i de pedagogiska processerna och hur de resonerar, har pendlat 
mellan egenvärdesskäl och instrumentella skäl. I utvärderingssammanhang har 
det funnits uppdrag som inneburit att den kunskap som tas fram ska kunna 
användas instrumentellt. I de mer nyfikenhetsbaserade studierna har egenvärd-
esskälen varit mer framträdande men med en allmän tanke om att en allmänt 
breddad kunskap om och synliggörande av olika samtidas resonemang i sin tur 
bör kunna användas för att underlätta och kanske fördjupa kommunikationen 
inom och kring de pedagogiska processerna. Att ta reda på mer om en annan 
människas aspektbilder och händelse- och samtidarum kan vara ett sätt att 
försöka skapa en så relevant pedagogisk process som möjligt ur pedagogens 
och/eller den deltagandes perspektiv. Tanken är att en pedagogisk process bör 
kunna bli mer meningsfull för deltagaren om man sätter sig in i varandras 
perspektiv. 

Olika sätt att ta tillvara lärarnas resonemang 
Ett underordnat syfte i denna avhandling har varit att pröva att använda tidi-
gare genomförda studier samt gjorda yrkeserfarenheter för att undersöka vad 
ett sådant huvudsakligen empiriskt underlag kan bidra med när det gäller per-
spektiv på frågeställningar som oftare i forskningen behandlas ur ett teoretiskt 
tydligare grundat perspektiv. Här har jag framförallt kunnat använda erfaren-
heterna från tjänstemannainsatserna i det kommunala skolförändringsarbetet. 
Och utifrån ett skolförändringsperspektiv kan man konstatera att politiker be-
höver kunskap om verksamheten eftersom de ska styra den, alltså ett instru-
mentellt skäl. Hur skolpolitiker får denna kunskap har inte uttömmande under-
sökts i LoP-studien, men de styrande skolpolitikernas möte med lärarna kan 
delvis sägas ske via dokument som läroplaner, skolplaner, arbetsplaner och 
145



kvalitetsredovisningar8, där man har fångat in och strukturerat en del av alla 
resonemang och överväganden som finns i och kring de pedagogiska proces-
serna9. Det går bara att delvis genomskåda och härleda de processer som lett 
fram till dokumentens innehåll. De mellanliggande instanserna media10 och 
den statliga respektive den kommunala förvaltningen fyller också funktioner 
här. En strukturell beredskap11 i förvaltningar och hos skolledningar skulle 
delvis kunna bestå i att fånga upp och ta tillvara lärares resonemang och analy-
ser. Arfwedson (1994) påpekar att: 

Lärare vet redan mycket av det som skolforskarna med stor möda nu så sakta har 
börjat upptäcka. Om lärarna inte, när de börjar forska, tvingas in i en metodisk 
tvångströja, sammanhållen av krav på statistiskt bearbetbara data (och andra) 
falskt naturvetenskapliga forskningsideal så kan det nog visa sig, att möjlighet-
erna att dokumentera lärarkultur(er) och lärare(n)s sätt att tänka återfinns – just 
bland de yrkeskunniga lärarna.12 (s141)

Andersson (1997) menar att lärarna behöver en teoretisk och metodisk skol-
ning för att kunna nå djupare förståelse av sin egen praxis. Dessutom ska de 
kunna sprida sina kunskaper och låta dem prövas kritiskt av andra. Hon ser att 
det kan bli svårt för lärarna att skolas analytiskt då de är yrkesverksamma 
eftersom de skolats normativt i sin utbildning. Man skulle kunna invända mot 
Anderssons resonemang, att skolningen av lärarna har sett olika ut och att även 
bevekelsegrunderna för lärarnas val av yrke och deras syn på och vana att 
resonera kring den egna uppgiften varierar. Den variationen bäddar i sin tur för 
möjligheten att lärarna på olika sätt kan bidra med fördjupning och breddning 
av våra kunskaper om de pedagogiska processerna13. 

Municio (1996) framhöll som slutsats av en studie av bl a hur staten legiti-
merat skolförändringen genom de diskurser som formulerats kring skolan, vik-
ten av att även lärare, elever och föräldrar tillerkänns auktoritet när skolans 
verklighet ska beskrivas. Lindblad, Linde & Naeslund (1999) menar att det har 

8 Se även arbeten utförda inom Varbergs kommun: Kvalitetssnitten (Varbergs kommun, 2000, 
2001 och 2002) samt f-9 vandring (Henningsson-Yousif, 2000), där avsikten har varit att just lyfta 
fram och ta tillvara pedagogers resonemang och bedömningar.
9 Mötena med de styrandes uttolkade intentioner, grundade i sin tur på uttolkningar av skolans 
praktik, sker också i informella eller strukturerade samtal, via kompetensutveckling, aktionsforsk-
ningsinsatser mm. 
10 Lindensjö & Lundgren betonar att ”Det går inte att förklara relationen mellan formuleringsare-
nan och realiseringsarenan annat än som en medierad och transformerad relation.” (2000, s 175)
11 I en mindre utvärdering av Nordiska Ministerrådets stipendieordning, Nordplus junior, prövade 
jag att använda termen strukturell beredskap (Henningsson-Yousif, 1995). Den strukturella bered-
skapen är det som ska finnas för att möta uttalade behov i skolor hos lärare eller initiativ från 
politiker. En strukturell beredskap kan sättas i relation till sådana fenomen som skolplaner, arbets-
planer och kvalitetsredovisningar. Kan lärare se t ex systemet med arbetsplaner och kvalitetsredo-
visningar som former av strukturell beredskap som är till för att möta deras önskemål och behov? 
Som någon sorts ändamålsenlig service för systematisk utveckling av de egna insatserna? 
12 Jfr även Arfwedson, 1995. 
13 Goodson, 1996, pläderar för ett forskar – lärarsamarbete. I detta samarbete bör utrymme ges för 
hela personen. Han menar vidare att det är viktigt att återinföra en teoretisk analys för att skapa en 
uttalad motkultur mot den syn på läraren som tekniker som gör sig alltmer gällande.
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uppstått en klyfta mellan en vetenskaplig praktik och lärares arbete i skolan. I 
kapitel 1 redovisade jag fyra nivåer i erfarenhetsunderlaget för denna avhand-
ling och påpekade det svåra i att avgöra från vilken erfarenhetsgrund en forsk-
ningsprocess startar. Den diskussionen är relevant för på vilket sätt lärares 
kunskap, resonemang och perspektiv kan tas tillvara och tillerkännas ett värde 
utanför den egna yrkessituationen. Lärare uppmanas i den pedagogiska pro-
cessen14 att stanna upp och reflektera, att samtala med varandra om vad man 
gör och att dokumentera detta, allt för att stärka yrkesskickligheten. Det finns 
också en diskussion som går ut på att lärare saknar en vana att uttrycka sig, 
åtminstone skriftligt, och att de behöver ett gemensamt yrkesspråk för att 
kunna tala om vad de gör med varandra och med omvärlden. Med en annan 
utgångspunkt, nämligen att det är berikande att få skolan beskriven eller kan-
ske med Rorty (1997) ombeskriven, med olika personliga språk, blir perspek-
tivet på lärares bidrag annorlunda. Även om det troligen är praktiskt att förs-
öka hitta gemensamma uttryck och referenser för det man arbetar med gemen-
samt så är det i ett utforsknings- och ombeskrivningsperspektiv ännu mer in-
tressant att försöka lyssna till vad enskilda säger om skolan, samhället och den 
egna uppgiften där utifrån det egna språket15.

Lärarna verkar i skolans pedagogiska process och jag har i kapitel 5 fört ett 
resonemang om den pedagogiska processen som en möjlig länk mellan den 
personliga processen och den samhälleliga processen. Skolans pedagogiska 
process kan betraktas som en del i utbildningsväsendet. Utbildningsväsendet, 
liksom vetenskapssamhället och det politiska systemet kan också ses som 
möjliga länkar mellan de personliga och de samhälleliga processerna. (Även 
de juridiska, massmediala och de religiösa systemen kan räknas in som länkar 
mellan de personliga och de samhälleliga processerna, men jag avstår från att 
diskutera dessa här.) Och liksom det finns pedagogiska processer inom utbild-
ningsväsendet, finns det forskningsprocesser inom vetenskapssamhället och 
styrningsprocesser inom det politiska systemet. Detta kan åskådliggöras som i 
figur 6.2. 

I figur 6:2 finns tre system med tillhörande processer angivna mellan de här 
konstruerade polariteterna de personliga processerna och de samhälleliga pro-
cesserna. Samhällets behov och intressen bedöms och definieras givetvis olika 
beroende på vem man frågar och detsamma gäller individens behov och intres-
sen. Poängen här är att notera att åtminstone dessa tre system existerar och att 
de på något sätt hanterar relationen mellan en enskild och samhället. 

Som lärare kan man placera sin insats i flera olika processer.16 Man kan t ex 
ingå i en forskningsprocess utan att tillhöra vetenskapssamhället, man kan 
medverka i en politisk process utan att vara politiker. Ett analogt resonemang 
kan föras när det gäller politiker och forskare. Därmed skulle man kunna skilja 

14 Se LoP-studien, kapitel 4. 
15 Jfr Hargreaves (1998).
16 Aktionsforskning kan ses som exempel på forskningsprocesser som överskrider skolans pro-
cess, se t ex Axelsson (1997) och Rönnerman (1998). 
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ur de pedagogiska, forsknings- och styrningsprocesserna ur deras respektive 
formella system. Här skulle det vara möjligt att upprätta matriser för de olika 
systemen och deras processer som en hjälp för analys av var de olika aktörern-
as insatser skulle kunna placeras.

Figur 6:2. Tre system som möjliga länkar mellan de personliga processerna och den 
samhälleliga processen.

 
Alla tre områdena, utbildning, forskning och politisk styrning, kan sägas 

innehålla element av kunskapsutveckling och av påverkan. Aspekterna bör 
kunna prövas för att identifiera vad som fokuseras även i resonemang kring 
forskningens respektive den politiska styrningens processer. Vilka aspekter 
som fokuseras i forskningen och hur den genomförs är bl a beroende av vilka 
forskare som är inblandade och i vilka sammanhang de menar att dessa proces-
ser försiggår. Forskningsprocessernas inriktning och genomförande skulle 
kunna påverkas av forskarnas samtidarum och händelserum när det gäller det 
aktuella forskningsområdet. I LoP-studien har jag undersökt och analyserat 
lärares och skolpolitikers resonemang utifrån en aspektanalys och jag menar 
att även forskares resonemang borde kunna bli föremål för en liknande analys. 
Men här är det givetvis möjligt att andra aspekter än de jag funnit när det gäller 
resonemangen kring skolan, skulle kunna framträda i intervjuer om vad forsk-
ningsarbetet respektive det politiska arbetet rör sig om och försiggår i för sam-
manhang.  

Forskarna, politikerna och lärarna har också i ett samhällsperspektiv, mer 
eller mindre och på olika sätt, bidragit med att sätta upp villkoren för varandras 
liv och arbete. Detta har skett och sker delvis på en retorisk nivå så att t ex 
lärare kan hamna i en situation där de förväntas att hitta rätt i och får ordning 
på sin grumliga värld av eftersläpande begrepp och tankekonstruktioner uti-
från nyare språkliga uttryck17. Ytterligare ett perspektiv på detta är frågan vad 
det innebär när lekmän påpekar att det är självklarheter som forskare kommit 

17 ”Den sociologiska kunskapens utveckling parasiterar på lekmannaaktörers föreställningar, och å 
andra sidan vandrar begrepp som myntats i samhällsvetenskapernas metaspråk rutinmässigt till-
baka till det handlingsuniversum som de ursprungligen formulerades för att beskriva och förklara. 
Men detta leder inte omedelbart till en transparant social värld. Sociologisk kunskap går i en spiral 
ut ur och in i det sociala livets universum och rekonstruerar både sig själv och detta universum 
som ett led i processen.” (Giddens, 1996, s 24) 
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fram till.18 Liksom skolpolitikerna med sina aspektbilder och sina samtidarum 
och händelserum borde kunna ha utbyte av att ta del av lärarnas resonemang 
utifrån deras aspektbilder och rum och vice versa, borde forskarna med sina 
aspektbilder och lärarna med sina aspektbilder kunna ha utbyte av varandra i 
sin respektive kunskapsutveckling och kunskapsförmedling19.

Avstamp för fortsatt forskning
I detta kapitel har jag sammanfattat avhandlingens innehåll i korthet, visat hur 
jag svarat mot de övergripande och det underordnade syftena, gjort några re-
trospektiva reflektioner samt vidareutvecklat en diskussion om skäl att ta reda 
på mer om de som finns i de pedagogiska processerna samt slutligen föreslagit 
försök att pröva analysinstrumenten även på andra sammanhang än skolans. 

Jag har prövat att bygga ett resonemang utifrån utgångspunkter och fråges-
tällningar som grundats i egna tidigare undersökningar och i pedagogiskt ar-
bete. Har jag kunnat använda dessa undersökningar och erfarenheter på ett 
fruktbart sätt? Har jag fått syn på frågor och kunnat föra resonemang om sko-
lans sammanhang på ett annat sätt än om jag enbart grundat mina frågeställni-
ngar i andras forskning och teori? Vilka väsentliga associationer och infalls-
vinklar har jag missat genom att så till den grad koncentrera min arbetsinsats 
på att reda ut det egna materialet? Dessa frågor är svåra att besvara utan dis-
tans till det just genomförda arbetet. I skrivande stund ser jag det som att jag 
utifrån det empiriska materialet i möte med den litteratur jag ändå kunnat till-
godogöra mig och de samtal i forskningsmiljö jag kunnat ha kring problemom-
rådena, skapat några strukturer för frågor och analyser när det gäller resone-
mang om skolan.20 En sådan struktur finns i figur 6:4. Här återfinns centrala 
aktörer i och kring skolan. Genom att undersöka deras personliga processer, 
aspektbilder och rum när det gäller skolan och genom att dessutom söka upp 
och koppla ihop motsvarande eller liknande forskning kring aktörerna i skolan 
borde kunskapen om resonemang om skolan kunna berikas och fördjupas yt-
terligare.

En annan struktur som skapats är den som illustrerar de olika processerna 
med tillhörande aspekter, se figur 5.1 i kapitel 5! Den figuren kan ses som en 

18 Hultman och Hörberg diskuterar i en genomgång av forskningsanvändning i skolan relationen 
mellan forskningsrön och skolförändring. “It is unimaginably vital that the power – holders re-
spect the thoughts, motivation and feelings those people, which are very deeply into their work, 
have. What seems simple and rational from one perspective can seem to be complex and hazy 
from another perspective. It does not work to force a person to think in one way or to use a certain 
type of knowledge. Real change happens when people themselves feel convinced that the changes 
are good and necessary.” (1995, s 192) 
19 Med förmedling menar jag här delgivning och spridning av förvärvade insikter med hjälp av de 
metoder man finner mest lämpliga i varje situation. 
20 Litteratursökningar i olika databaser på liknande angreppssätt när det gäller utvecklande av 
analysverktyg utifrån de olika perspektiv som de empiriska studierna har, har genomförts utan att 
ge några resultat. 
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illustration av en struktur utifrån vilken en forskningsöversikt skulle kunna 
ordnas där man får belyst forskning om de olika pedagogiska processerna med 
inriktning på de olika aspekterna men också i förhållande till varandra. T ex en 
översikt över vilken forskning som finns genomförd när det gäller förhållandet 
mellan skolan, lärarutbildningen och skolförändringsinsatser ur olika perspek-
tiv. En fortsättning på detta avhandlingsarbete skulle vara att fylla på dessa 
strukturer med den forskning och den teori som berör dessa områden. Ett annat 
steg vore att pröva att utveckla de skapade analysinstrumenten och också att 
pröva att överföra dem på andra sammanhang än skolans. 

Figur 6:4. Översikt över centrala samtida vars personliga processer, aspektbilder och 
rum skulle kunna kartläggas mer systematiskt med hjälp av befintlig forskning och nya 
undersökningar.

I inledningen till denna avhandling lyfte jag fram frågan om på vilket sätt 
det går att förena enskilda behov och önskemål med det som vi bedömer vara 
gemensamt viktigt i samhället. Jag antog att hur vi ställer oss till dessa frågor 
bör ha betydelse för det arbete som utförs i skolorna. Och inte minst menade 
jag att det borde vara av betydelse för det som sker i skolan hur de som arbetar 
i och med skolan, elever, lärare, skolledare, förvaltningstjänstemän, skolpoliti-
ker osv ställer sig till dessa frågor. Jag har i mina studier koncentrerat en hel 
del intresse på vilka lärarna är och också hävdat vikten av att inte bara känna 
till utan också ta tillvara de bidrag lärares skiftande resonemang utgör. I sko-
lans pedagogiska process blir den problematik som finns i den samhälleliga 
processen i stort och i dess samspel med de personliga processerna särskilt 
tydlig. I skolans och skolförändringens pedagogiska processer aktualiseras 
övergripande frågor som: Hur kan man förena rörligheten och det oförutsägba-
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ra skapandet hos enskilda med det gemensamt överenskomna? Hur kan vi 
förmå att ifrågasätta och att utnyttja våra egna erfarenhetssammansättningar 
och skapande bedömningar när vi finns i system som styrs av politiska beslut 
eller i system som bygger på eller tycks bygga på redan tänkta tankar och 
fastlagda ”sanningar”? Hur kan vi förena poängen med mångfalden av per-
spektiv och rörlighet i resonemangen med någon sorts medvetenhet och hand-
lingskraft när det gäller våra gemensamma samhällsangelägenheter?21 Det 
finns ingen konfliktfri lösning på hur individens behov och samhällets gemen-
samma behov ska kunna förenas. Bäck (2000) finner utifrån sin forskning om 
kommunal demokrati att 

Eftersom allmänintresset och särintressena alltså måste samexistera, måste man i 
politiken finna arbetsformer som är både problemlösande och konfliktlösande. (s 
198) … På samma sätt som vi samtidigt har gemensamma problem och klassmot-
sättningar, så är det av vikt både att demokratin uppnår sina mål och på vilket sätt 
det sker. De demokratiska institutionerna måste utformas på ett sådant sätt, att de 
kan härbärgera såväl motsatsen mellan samarbete och konflikt som motsättningen 
mellan demokratisk procedur och handlingskraft.22 (s 199) 

Rorty (1997) menar att vi ska släppa ”kravet på att finna en teori som förenar 
det offentliga och det privata och nöjer oss med att anse kraven på självskap-
else och solidaritet som lika giltiga, men för evigt inkommersurabla”. (s 13) 
Solidaritet, menar han, ska istället uppnås genom fantasin att sätta sig in andra 
människors lidande, snarare än att ägna sig åt filosofiska undersökningar. ”Det 
finns ingenting som kräver att vi först ska komma på det klara med språket, 
sedan med försanthållanden och kunskapen, sedan med individualiteten och 
slutligen med samhället. Det finns ingen ‘första filosofi’ – varken metafysiken 
eller språkfilosofin eller vetenskapsfilosofin är en sådan”, menar Rorty vidare. 
(s 72–73, 1997)

Inledningsvis angav jag som övergripande syfte med denna avhandling att 
jag ville bidra med att utarbeta instrument för att kunna diskutera och analy-
sera hur de som finns i skolans, skolförändringens och lärarutbildningens pe-
dagogiska processer resonerar om dessa processers sammanhang och inne-
börd. Jag ville också bidra med kunskaper om hur sådana resonemang kan se 
ut. Här har framförallt exempel på resonemang från lärare och kommunala 
skolpolitiker synliggjorts, men jag har även avsett att lyfta fram glimtar av rön 
från tidigare studier av de samtida i de pedagogiska processerna. Jag hoppas 
att detta tillsammans med de analysinstrument som jag har utformat och pröv-
at, har kunnat hjälpa till att belysa olika resonemang om skolan, vad vi har den 
till och vad vi ska göra med den. 

21 Jfr även Hargreaves (1998). 
22 Jfr Premfors (1993) ”Om man däremot lägger störst vikt vid postmoderniseringens tendens att 
bryta ner senmodernitetens mest stelnade system och strukturer, om man alltså betraktar den som 
en mindre demokratisk utveckling i decentralistisk riktning, då finns utrymme för demokrati, ja till 
och med för en starkare demokrati än den reellt existerande demokratin idag.” (s 340) 
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English summary 

The question of the manner in which satisfying the needs and desires of the 
individual can be combined with the evaluation people make of what is impor-
tant to people as a whole in society is of basic importance. My assumption is 
that how one views this matter is relevant for how work is conducted in the 
schools. The views of those directly involved in the functioning of the school 
system - students, teachers, school principals, administrators of local school 
systems and political leaders concerned with the educational system - should 
be important in this respect. From my own experience in many discussions 
regarding schools, both in my work within the educational system and in con-
nection with various studies I have conducted, I have seen there to be a clear 
need of analyzing and taking account of that which different actors within the 
school system or associated with it direct their attention at. 

Pegagogical work1 is carried out in the schools. It can be described in terms 
of different processes. These processes are influenced by the world around and 
interact with it. For persons who carry out work in a school setting - such as 
pupils, teachers and persons with a  leadership function - there are many differ-
ent ways of evaluating the tasks one carries out, as well as the events that occur 
and the context in which they take place. That which in fact occurs can be said 
to be influenced in part by the context or contexts in which those engaged in 
the pedagogical process consider it to occur, and in part by what they regard as 
being the aim of the process. In a broader sense, I feel there to be a need of 
taking account of what each human being with her unique combination of 
experiences represents and expresses regarding the world. We need to know 
something about each other's views of what is important for society and of 
what is important in terms of one's own individual interests. Work on the thesis 
took as its point of departure considerations of this sort.

1 Ahlström and Wallin (1996) define pedagogic in terms both of education and of upbringing.
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The major aims of the thesis were

– to create tools for investigating how different actors who participate in ped-
agogical processes that concern the schools reason about the context and 
purpose of these processes and 

– to contribute to knowledge of the reasoning involved.   

A further aim, of subordinate character, was to utilize and structure as a whole 
the results of eight different studies conducted by the author earlier, either 
alone or in collaboration with others, during the period of 1981 - 1999, as well 
as the relevance here of my own experience in pedagogical work  Common to 
all these studies was a concern for the degree of relevance and meaning that 
these pedagogical processes have for the persons such processes are directed 
at. In methodological terms, use was made here primarily of interviews, com-
plemented in some cases by questionnaires. 

In addition, as part of the thesis work, a study concerning teachers and 
school politicians was carried out. This will be referred to as the LoP-study of 
the year 2002.  

The earlier studies
Three of the eight earlier studies are taken up in greater detail than the others2: 

– At the crossroads – upper secondary pupil in the global society. A study of 
the viewpoints of 227 upper secondary pupils on society and their own lives, 
1981. This is referred to as the upper secondary level study. 

  
– To govern and to create, 1995, referred to as the local authorities study.

– In the room of the teacher of the 1990’s. A conversational study. This is 
referred to as the compulsory-school teacher study. 

The upper secondary study was an investigation of what upper secondary 
school pupils considered to be important in life generally, and in society at 
both the local and the global level, as well as of their confidence in being able 
to influence both their own lives and  society. The pupils indicated that ques-
tions of a fundamental nature that they pondered on continually concerned in 
part their own future and in part the meaning of life and death. What they 
considered to be the most important things in life were their relationships with 
other people, finding meaningful work, keeping in good health and being inde-
pendent. Most of them also declared themselves to have a task in life, such as 
helping others, taking care of themselves, taking care of their family, and do-

2 The five other studies are dealt with in appendix 1.  
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ing good things in everyday life in a small scale. There was a difference in how 
pupils in different study programmes answered the questions. Those in the 
university preparatory programmes more often mentioned political and ideal-
istic aims than the others did. Those in vocational programmes appeared to 
feel to a lesser extent that they had an idealistic task to perform. They were 
also more sceptical regarding their possibilities of influencing society. For the 
students as a whole, war and the arms race were regarded as being particularly 
important global problems. From the results it appeared that upper secondary 
school pupils in both types of programmes considered very much the same 
things to be important in life, but that they differed in their motivation to try to 
influence society and in their confidence in being able to do so. It was not clear 
how meaningful and relevant from their own point of view pupils considered 
the topics to be that they took up in school. In a later study of upper secondary 
school pupils (Skolöverstyrelsen, 1985), however, a clear discrepancy could 
be shown between what pupils wanted from school and what they felt they 
actually got out of it in terms of the role it could play in their lives. Included in 
the study was also a critical assessment the pupils made of their influence on 
the school. Both that study and the previous one suggested that there was a 
need for taking measures to make school more relevant for pupils in terms of 
what they considered important and to strengthen their readiness to make ac-
tive efforts to change society for the better.     

The local government study consisted of two parts. One was an evaluation 
of the steering process within a specific local government during the year 1994 
and the other was a follow- up of this (unpublished). The evaluation of the 
steering process was carried out from the standpoint of a civil servant within 
the local government concerned with improving the local school system. The 
study  was conducted in steps. First, members of the local schoolboard dis-
cussed the process of regulating and directing the educational process and 
what their own contributions were to this, certain historical writings on the 
governing process serving as the starting point for discussions. A similar ap-
proach was used with school principals and preschool directors. Question-
naires were also distributed to school administrators and to all personnel 
within the school organisation. The members of the board were satisfied with 
the discussions they had within the political parties to which they belonged 
and with school representatives. They were sceptical of goal governance 
working well within the organisation and felt the need of emphasizing more 
than they had the importance of the active participation of personal. The board 
members also stressed the importance of politically formulated goals and did 
not appear to be interested in changing their basic approach to goal govern-
ance. The school personnel appeared to be only moderately interested in and 
familiar with either processes by which the school was steered locally or local 
documents concerning the goals of education. One conclusion drawn was that 
the teachers and educators had only a limited interest in what they may possi-
bly have considered to be bureaucratic processes and that their chances of 
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becoming familiar with the complexities of what occurred were often limited, 
and that it perhaps was not necessary for them to do so. 

The situation of working in a politically directed organisation was dis-
cussed, four extremes of the attitudes possible being considered: a democratic 
and creative attitude, a democratic and conformist attitude, a non-democratic 
and creative attitude, and a non-democratic and conformist attitude. How a 
more extended dialogue between educators and popularly elected school offi-
cials can best be achieved was discussed. One conclusion was that if one is not 
acquainted with how the school administrative system works or if one fails to 
accept it, one can scarcely experience that which is generated by the system as 
being meaningful. In a later survey (Blossing et al, 1998) the lack of agree-
ment between the views of school leaders and of various teachers regarding 
initiatives taken to bring about changes in the schools were discussed.

In the compulsory-school teacher study (Henningsson-Yousif, 1997) seven 
teachers in training were interviewed before, during and after their teacher 
education. The questions concerned primarily their interest in the teaching task 
as seen from various perspectives. In the last interview carried out, when the 
teachers had had one year of experience in the teaching profession, they were 
questioned about how they experienced decentralised goal governance and 
what their views were toward it. The overall question was: What interest do 
teachers have in the school in which they teach and what interests and views 
are they expected to have in order to be able to work satisfactorily in a political 
goal governed organisation of this sort?  The seven teachers were largely lack-
ing in knowledge and in interest concerning local goal governance, but ap-
peared to be alert to national goals in this respect. They also displayed an open 
and creative attitude towards their task as teachers. In analyzing the results of 
the study, I devised a system of describing what teachers appear to take into 
account when they teach and what they seem to be unaware of or to ignore. 
This led to creation of the terms relational space and event space.

These studies inspired a research project which teacher trainees at the 
Teachers´ College in Kalmar took part in, the so-called Kape Project (Elgqvist-
Saltzman - Henningsson-Yousif, 1999) and also to a study in which local 
school politicians and teachers were involved. A recurring theme in the studies 
was the question of how relevant and meaningful pedagogical processes are 
for those they are directed at. Another underlying theme was the question of 
the interest different school actors have in becoming involved in societal de-
velopments. The space perspective was developed further in this connection. 
The term space is a very common one and represents an almost banal meta-
phor, being used here in a broad sense. It can represent anything from a very 
wide range of persons to a close circle of persons. The terms relational space 
and event space are intended to cover a certain amount of this variation. These 
spaces can also be considered in terms of broadening and deepening. When 
one broadens one's relational space or event space, one takes a broader spec-
trum of persons or events into account as being relevant to one's life. When 
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one deepens one's event space or relational space, one endeavours to find out 
more about the background of different occurrences and more about the per-
sons who are involved. Education can be seen as a way of broadening and 
deepening one's relational space and event space. This manner of reasoning 
can be associated with Schutz’ theory (1967)

Figure 1: The average space (genomsnittsrum) which the various teachers who were 
interviewed appeared to occupy. The actors who are placed closest to the teachers and 
pupils are those the teacher trainees who participated in the study  considered to be of 
greatest relevance to them.

 of the lifeworld. Schutz speaks 
of contemporaries rather than of relations, and in the further discussion and 
use of the space perspective I have chosen to use what appears the more appro-
priate term space of contemporaries but to retain the term event space. 

Involvement of teachers and school politicians in the 
pedagogical process of school change - the LoP-study
Although the background to this study has been partly outlined above, it was 
the experience of working in a local government council endeavouring to 
launch a goal governance system in collaboration with local school politicians 
and educators that was the real starting point to this study. These politicians 
and their delicate task intrigued me. They aimed at canalizing and representing 
the political will of the people and wanted people to have confidence in their 
ability to make what were sometimes very tough decisions and to stand by 
them. I saw the idea of goal governance as appealing from the standpoint that 
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it could give the pupils, teachers and school administrators the opportunity 
they needed for creating a school system and a way of working that suited 
them. They needed at the same time to achieve results that were consistent 
with the goals of society. From this experience and various of the earlier stu-
dies I concluded that, in order to be able to work within a locally goalgoverned 
school system, teachers and politicians need not only knowledge of each oth-
ers' judgements and intentions, but need also to accept each other and have 
confidence in their respective functions in the system. Three main questions 
are posed in the study: 

– How do teachers and school politicians reason about the task and their own 
contribution to it?

– In their reasoning about matters concerning the schools, what role do the 
space of contemporaries and the event space play in the case of teachers and 
of politicians?

– How do the teachers and school politicians speak about each other in terms 
of these two different spaces? 

Four municipalities were selected. In each of them, four school politicians and 
four teachers were interviewed. The results are analyzed horizontally, the ans-
wers to each question being listed without reference to which persons had 
given them. A more exhaustive horizontal account is provided in a separate 
appendix (Henningsson-Yousif, 2002). The results are also analysed from a 
space perspective. The politicians saw their task as being to arrange for how 
the work of the schools should be conducted generally, to provide the schools 
the financial and other means needed, and to evaluate the extent to which the 
schools achieve the goals intended. They also spoke of the importance of co-
operation between the different parties and of its being their aim to look after 
that the interests of the ”little” person, such as children in need of special 
attention. There were various cases in which the politicians showed a clear 
consciousness and understanding of the problems with which the teachers 
were faced. They also emphasized the advantages of teachers' working in 
teams and showed an interest in encouraging them to work more in this way. 
The teachers, in turn, gave clear evidence of making frequent efforts to perfect 
the approach they took toward their pupils, so as to teach in as stimulating a 
way as possible and encourage pupils to be creative and to analyze problems 
thoroughly. Neither they nor the politicians suggested that the politicians could 
affect matters such as these to any extent, but rather it was felt that the politi-
cians could provide the prerequisites needed for teachers working in such a 
manner. The teachers and the politicians did not appear to speak categorically 
about each other, and the politicians declared their having trust in the work of 
the teachers generally. The teachers, on the other hand, were more sceptical 
about the work of politicians. The two groups differed in the possibilities they 
had of being closely acquainted with the work of the other group, all of the 
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politicians having gone to school earlier and many of them being parents, 
whereas the teachers were far more limited in their knowledge of political 
work, noted the negative effects of cutdowns in the schools, and had only a 
limited conception of the sort of person a politician is and the task with which 
politicians are faced. 

In applying a space perspective to the interview material, spaces of differing 
width can be noted, there being many variations between the individuals 
within each group and also between the two groups - some individuals taking 
only a few actors close to them into account, and others a much broader range 
of actors, including those at the political level. The thesis endeavours to inte-
grate results of the earlier empirical studies referred to above which the author 
carried out earlier and observations the author has made in her work within the 
educational system. The questions of school change are also discussed from 
the standpoint of results of a brief survey (Henningsson-Yousif, 2001) involv-
ing interviews made with three persons concerned with educational questions 
at the national level and from the standpoint of research reported elsewhere 
concerning strategies at the national level for school change. 

Elaboration and exploration of a model of different 
processes and aspects of these 
The earlier studies reported on have been grouped into three categories: peda-
gogical processes of the school, pedagogical processes of  teacher education
and  pedagogical processes of school change. In reanalyzing results of the 
earlier studies I also find them to have dealt with the reasoning of the various 
parties involved in connection with both personal processes and societal pro-
cesses. Taking into consideration too the results of the LoP-study reported on 
here for the first time, I find as well there to be three separate aspects3 of these 
processes which can be noted in the reasoning about matters concerned with 
the schools: 

Meta-aspects, which have to do with the aim a process has and the ability the 
person conceives herself to have of influencing the process itself
 
Core aspects, that have to do with everyday work in the school and with the 
teaching process generally, with measures aimed at influencing how teaching 
is conducted or at influencing societal matters, measures in the sense of politi-
cal steering, or matters of everyday life. 
   

3 It should be noted here that the three aspects that are discussed here don’t cover everything that 
concerns school and pedagogical work. 
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Approach aspects, which have to do with how one as a student acts or behaves 
toward teachers or treats them, and how teachers act or behave toward pupils 
or treat them, with how one acts or is treated as a person generally, and how 
one acts or is treated as a citizen. 

In analyzing the material obtained in the LoP-study, marked individual differ-
ences could be noted in the patterns of these various aspects of the processes 
involved which appeared for different individuals occurred. The example be-
low shows what aspects that dominate the line of reasoning that is carried out 
of one of the teachers and also indicates what aspects in the process that she 
seems to link together: 

Figure 2:  The pattern of the different aspects of the different patterns involved found 
in one of the teachers participating in the LoP-study. Those aspects that are marked are 
those which she appears to be concerned with most in her reasoning about school. Two 
of these aspects also appear to be closely linked in her reasoning. 

The different patterns of these aspects of the different processes vary consider-
ably. The aim in analyzing them is to capture what individuals focus on in 
reasoning about school or about schools in general. The thesis concerns exam-
ples of such reasoning and these different patterns of reasoning. I argue that 
the tools these approaches to analyzing reasoning processes here - tools con-
nected with what can be called the space model and the process and aspect-of-
process model - serve to capture and describe the reasoning shown by teachers 
and school politicians in considering their own position within the school sys-
tem and context in which they place the school. Although I consider use of 
these tools to be fruitful in investigating the issues dealt with in the thesis, I am 
more sceptical of efforts to use them for categorizing different groups of actors 
and how they tend to reason. The aim has been to create tools to facilitate the 
investigation and discussion of educational issues in connection with schools, 
the use made of them and to what purpose. The question of how the insight 
gained into the forms of reasoning shown could best be utilized is discussed in 
a brief way. The tools  developed and studied here can be seen as in need of 
further development. They could be elaborated on and characterized further. 

It should be possible to apply tools of this sort to other areas of reasoning 
that concern the relationship between society and the individual, such as in the 
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case of the scientific community with its research processes and the research 
community with its steering processes. In connection with the thesis one can 
express the hope that the tools created can be used to facilitate and enrich 
discussions regarding education in the schools. At the same time, it should be 
stressed that the conflicts between different interests evident within the school 
system, just as in the case of conflicts of interests in society as a whole, will 
never be solved but have to be dealt with continuously.
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Bilaga 1

 

Redovisning av fem studier som refererats i 
kapitel 2 

 

I denna bilaga redovisas de fem studier som jag refererat till i kapitel 2. Stu-
dierna är ordnade efter vilken process de belyst.

 

Studier av skolprocessen

 

Tre studier har gällt skolans pedagogiska process. Av dessa redovisades
gymnasiestudien som genomfördes inom gymnasieutredningen (Henningsson,
1981) se närmare kapitel 2. Nedan sammanfattas resultaten från en mindre
teoristudie (Henningsson, 1982) och SÖ-studien (Skolöverstyrelsen, 1985). 

 

En mindre teoristudie

 

Gymnasiestudien följdes upp av en mindre 

 

studie av teorier kring identitets-,
moralutvecklings- och medvetandebegreppen

 

, 1982, här benämnd teoristu-
dien. Teorigenomgången genomfördes som en del i planeringen av en studie
på en gymnasieskola kring frågeställningen: På vilket sätt tar sig elevers olika
sociala bakgrund och linjemiljöer uttryck i verbaliserade tankar kring a) den
globala verkligheten b) de egna livsmöjligheterna c) förhållandet mellan den
globala verkligheten och de egna livsmöjligheterna. Med livsmöjlighet me-
nade jag upplevelsen av vad man tror sig kunna uppnå i sitt liv, vilket infly-
tande man kan få, vilka drömmar som man kan klara av att förverkliga. Livs-
möjlighet användes som ett arbetsbegrepp i avvaktan på vad en genomgång av
begrepp som medvetenhet, identitet, mognad, moralutveckling och egoutveck-
ling skulle kunna bidra med. Studien byggde vidare på den forskning och de
teorier jag hade refererat till och använt i gymnasiestudien (Henningsson,
1981). Jag ska här inte närmare gå in på vad jag fann i denna mindre studie.
Men jag lyfter fram några punkter som illustrerar vad jag sedan gått vidare
med i resonemangen i efterföljande studier. En av de teorier jag tog del av var
Jane Loevingers (1970) åtta stadier för egoutveckling. Det högsta stadiet i en
egoutveckling enligt Loevinger, är det integrerade som utmärks av att man kan
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försona sina inre konflikter, avstå från det som är ouppnåeligt och ta ansvar.
Detta stadium utmärks dessutom av ömsesidighet, kommunikation och respekt
för självständighet samt uppskattning av individualitet. Loevinger menade vi-
dare att vi lever i en konformisternas värld och att en utveckling genom hennes
stadier sker genom att man måste ta itu med allt djupare problem. Loevinger
kritiserades för att blanda ihop personliga egenskaper, skillnader mellan män-
niskor med olika stadier i utvecklingen. Gorman (1977) tyckte sig finna att
människor behöver provoceras av händelser och andra sorters människor för
att utvecklas. Utvecklingen av identiteten, av egot, av moralen är inte obero-
ende av det omgivande samhället. Jag fann också att Pernemans (1977) diskus-
sion, baserad på Freire, om medvetandestrukturer

 

,

 

 till skillnad från stadier

 

,

 

 var
intressant och mest nyanserad i sammanhanget. Denna mindre teorigenom-
gång innebar att jag lämnade resonemang om egoutveckling och moralutveck-
ling och istället tog till mig tankarna om olika personliga förhållningssätt till
det egna livet och till världen. Några sådana skilda förhållningssätt kunde uti-
från Perneman och med anknytning till Loevinger beskrivas som en konform
inställning respektive en egen genomtänkt inställning. Pernemans beskriv-
ningar av t ex alienerande respektive kritiserande medvetandeformer verkade
också fruktbara. 

 

Figur 1

 

. Översikt över de tre studier som rört skolans pedagogiska process.
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Främjar gymnasieskolan elevernas individuella och sociala ut-
veckling?

 

Den planerade studien om linjemiljöernas påverkan kom aldrig att genom-
föras, men en del av frågeställningarna kunde istället användas i studien
"

 

Främjar gymnasieskolan elevernas individuella och sociala utveckling

 

?".
(Skolöverstyrelsen, 1985) Det var en omfattande studie som berörde många
aspekter av gymnasieskolan i början av 1980-talet. Främst innehöll studien
frågor som utvecklats ur dels gymnasieelevsstudien, 1981, och dels en elevde-
mokratistudie i Sörmland (1984). Den här kort redovisade studien finns som
kompendium och genomfördes på uppdrag av dåvarande Skolöverstyrelsen
och en grupp länsskolnämnder.

 

1

 

 Den refereras här eftersom vi prövade de frå-
geställningar som formulerades i den tidigare gymnasiestudien (Henningsson-
Yousif, 1981) på ett stort antal gymnasieelever samt även mer systematiskt tog
med skolledare och lärare i resonemangen. 

I enkäter och gruppintervjuer med lärare, skolledare och elever vid tio gym-
nasieskolor i fem län ställde vi frågor om hur man såg på gymnasieskolans
mål, hur mycket man kände till om det formella inflytandet, hur man värde-
rade medinflytandet samt hur man bedömde arbetsklimatet på skolan. Ur re-
sultatredovisningen av en enkät med drygt 1500 gymnasieelever som genom-
fördes på tio gymnasieskolor i landet kan följande lyftas fram: En fråga gällde
elevernas bedömning av skolans roll i det egna livet. Man fick fasta svarsalter-
nativ att ta ställning till. De fasta svarsalternativen var formulerade utifrån en
analys av svar på de öppna frågorna i gymnasiestudien 1981. Huvudfrågan
formulerades så här:

a) Vilken roll skulle Du vilja att skolan kunde spela i Ditt liv? (det önskade
läget) 

b)Vilken roll spelar skolan i Ditt liv? (det bedömda faktiska läget)

Tabell 1 visar på den tydliga diskrepans som eleverna anger sig uppleva mellan
vad de önskar av skolan och vad de menar att de får ut. Vi jämförde också två
av svarsalternativen – ”Utveckla mig som människa” respektive ”Ge mig lust
att ta itu med samhällsproblemen” - när det gällde linjetillhörighet och kön.
Eleverna på de treåriga linjerna hade högst anspråk i båda fallen. För speciellt
naturvetar- och teknikergruppen svarade verkligheten dåligt mot önskning-
arna. De manliga yrkeseleverna tycktes mest nöjda med den personliga ut-
vecklingen. När det gäller skillnaden mellan flickor och pojkar fann vi att
flickorna genomgående ställde högre krav på eller vågade önska mer av sko-
lan. De var mindre nöjda i förhållande till sina önskemål än vad pojkarna var.
Flickorna tycktes också vara något mer intresserade av samhälls- och demo-

 

1

 

 Studien genomfördes av en utvärderingsgrupp bestående av fem länsskolnämndsinspektörer, två
experter från SÖ och med Torsten Odmark, FS-projektet, som sammankallande. Jag var knuten till
gruppen som expert. 
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kratifrågor än vad pojkarna var. Dessa rön följdes sedan upp i de gruppinter-
vjuer vi genomförde. Vi fann även att närmare hälften av eleverna var miss-
nöjda med sitt inflytande i skolans dagliga liv. 

Drygt 500 gymnasielärare besvarade en enkät. Några rön ur det materialet
var:

 

De ’demokratiska’ värdena tycks lärarna anse vara svårast att ge i den egna under-
visningen, samtidigt som dessa funktioner placeras högre på listan över skolans
uppgifter. Att ge eleverna stöd att utvecklas personligt värderas också högt men
anses vara svårt att tillgodose i undervisningen. Man kan notera att eleverna själva
i ganska stor utsträckning anser att de får ut just detta av skolan. Lärarna är i stort
mycket blygsamma eller försiktiga i sina svar när det gäller vilka uppgifter det är
lättast för dem att fylla i den egna undervisningen. Det mesta tycks svårt, speciellt
det som ligger till synes utanför de direkta ämneskunskaperna. (s 41)
…

Lärarna är mest angelägna om att vara med och påverka sin arbetsmiljö och
minst angelägna om att påverka budgetarbete. Allmänt tycks dock lärarna vara
mycket angelägna om att få vara med och påverka planeringen i skolan. Lärarna
är mer nöjda (eller mer realistiska) än eleverna när det gäller det egna medinfly-
tandet i skolan. … Det ideala förhållandet att de flesta skulle känna sig nöjda och
delaktiga finner vi alltså inte heller i lärargruppen. (s 41–42)
…

Den ganska översiktliga bild vi får av lärarna i denna enkät är bilden av en
grupp nöjda människor. Inga överord, men heller inget utpräglat missnöje kom-
mer fram i enkätsvaren. Man är mycket modest när det gäller att framhäva sin
egen roll vad beträffar måluppfyllelsen. Man är rätt säker på den egna rollen
gentemot eleverna även om man står på god och kamratlig fot med dem. Attityden
att ’det är nog så bra det kan bli’ är förmodligen typisk för denna grupp. (s 45-46)

 

SÖ-studien gav bilden av gymnasieskolor där elever var mycket kritiska till
sina inflytandemöjligheter och också självkritiska till hur de tog tillvara de
möjligheter som fanns. 

Här grundlades en bild av en, utifrån skolans mål, otillfredsställande situa-

Tabell 1. Gymnasieelevers bedömning av skolans roll i det egna livet, år 1982.
(Tabellen är omkonstruerad för överskådlighetens skull, 818 elever besvarade
frågan.) 

Svarsalternativ Önskat läge Faktiskt läge

Utveckla mig som människa 61 % 43 %

Ge mig tillfälle att diskutera det som är viktigast för mig 46 % 10 %

Öva mig att fungera demokratiskt 51 % 18 %

Ge mig lust att ta itu med samhällsproblemen 54 % 18 %

Få en helhetsbild på världen 54 % 13 %
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tion och en skillnad i lärares och elevers bedömning. Frågor om elevers möj-
lighet till och intresse för delaktighet har jag sedan burit med mig i fortsatta
studier.

 

 

 

Studier av lärarutbildningens process

 

Tre undersökningar har rört lärarutbildningens pedagogiska process. Av dessa
har grundskollärarstudien (Henningsson-Yousif, 1997) redovisats närmare i
kapitel 2. Här sammanfattas utvärderingsstudien (Henningsson-Yousif, 1988)
samt erfarenheter från Kape-projektet (Elgqvist-Saltzman & Henningsson-
Yousif, 1999). 

 

Röster om lärarutbildningen

 

År 1987 utvärderade jag den sammanhållna förskole-, låg- och mellanstadielä-
rarutbildningen (FLM-utbildningen) vid högskolan i Kalmar, 

 

Röster om lärar-
utbildningen

 

 (Henningsson-Yousif, 1988). Detta skedde på uppdrag av dåva-
rande linjenämnden vid högskolan. Huvudsyftet var att studera hur en ny lärar-
utbildningssatsning slagit ut och bedömdes. Ett stort antal personer, lärarstu-
derande på väg ut ur utbildningen, lärarutbildare, handledare, rektorer och

 

Figur 2

 

. Översikt över studier som rört lärarutbildningens pedagogiska process.
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områdeschefer inom barnomsorgen, intervjuades (44 personer) eller besvarade
enkäter med öppna frågor (106 personer). Utvärderingen analyserades med
sparsamma referenser till teoretiska resonemang, men däremot i samman-
hanget av andra utvärderingar av lärarutbildning i landet. 

Studien fokuserar frågor som rör budskapet i utbildningen, innebörden i
läraryrket (den viktigaste uppgiften och lärarens roll i samhället), beredskapen
inför den kommande yrkesutövningen, delaktigheten i utbildningen, visioner
av en idealutbildning samt innebörden i att studera på högskolan.

 

 

 

I utvärde-
ringsrapporten sammanfattas eller citeras svaren framförallt utifrån hur de
olika parterna bedömer utbildningen i förhållande till varandra och till den
kommande yrkesutövningen. 

I analysen av resultaten byggde jag vidare på de analysinstrument som jag
hade använt tillsammans med Susan Opper i en studie med universitetslärare,
1979,

 

2

 

 och som avsåg att identifiera vilka funktioner lärare räknar med att
utbildningen har: bl a en medvetandegörande funktion, en ämnesteoretisk
funktion, en didaktisk funktion och en personlighetsutvecklande funktion.

 

Den

 

 

 

medvetandegörande funktionen

 

 gällde att utbildningen inriktades alltmer
mot att göra de studerande medvetna om den komplexa samhällsbilden och
lärarens många fundamentala uppgifter i detta samhälle till stöd för barnens
personliga utveckling. Jag fann att den funktionen tycktes vara mest påtaglig
för de unga förskollärarstuderandena. Målmedvetenheten hos de låg- och mel-

 

2

 

 I studien Universitetslärares funktion och vision. En intervjuundersökning med inriktning på
universitetslärares globala och pedagogiska perspektiv (1979) intervjuades sammanlagt ca 65 uni-
versitetslärare vid de tre universiteten i Umeå, Uppsala och Stockholm. Intervjuerna i Uppsala och
Umeå genomfördes tillsammans med Susan Opper (Opper, S, 1979, Henningsson, A. & Opper, S.,
1979). Frågorna i studien rörde universitetens roll i det globala samhället, universitetens organise-
ring, universitetslärarens undervisning och utbildning och motiv för att undervisa. Perspektivet
härrörde i mycket från en diskussion om universitetens internationalisering och ett kanske tidsty-
piskt engagemang för globala rättvisefrågor. 

Figur 3. Olika perspektiv på lärarutbildningen som analyserats i den redovisade utvär-
deringen.
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lanstadielärarstuderandena var stor, men utbildningens medvetandegörande
aspekt var man i många fall inte riktigt mottaglig för. Jag antog att dessa stude-
rande antingen redan hade fått upp ögonen för mycket av det man ville påvisa
i utbildningen och/eller att man inte ville ägna sig åt denna typ av diskussion
utan att man istället ville lära sig lärarhantverket. En annan möjlighet var att
man ganska snart hade uppfattat budskapet i utbildningen och med viss otålig-
het velat gå vidare. 

 

Den ämnesteoretiska funktionen

 

 uppfattades som viktig av
de flesta lärarstuderande. Genom gedigna ämneskunskaper menade man att
man blir fri att undervisa kreativt och roligt. Då ämnena samordnades till att
belysa ett problemområde för att ge ett helhetsperspektiv kunde detta ibland
uppfattas som ytligt. 

 

Den didaktiska funktionen

 

 var något som förespråkades i
planeringen av den utbildning som utvärderades och den tycktes också central
för de studerande. Praktiken upplevdes som verkligheten och handledarna fö-
reträdde i sin tur denna verklighet. 

 

Den personlighetsutvecklande funktionen

 

lyftes fram av flera lärarutbildare och var nog mest framträdande för de för-
skollärarstuderande som nyss hade flyttat hemifrån. En annan diskussion
gällde att lärarutbildningen av många upplevdes som alltför kravlös och gym-
nasielik. 

Lärarutbildningsstudien gav mig bilden att lärare utbildas lika mycket för
att skapa trygghet för elever och träna dem att klara sig socialt som för att ge
dem kunskaper. Barnen växer upp i en allt tuffare värld och lärarna måste ha
många sorters kompetenser för att klara detta. Utvärderingen aktualiserade
frågor som: Vilken bild av lärarrollen bär förskollärar-, lågstadielärar- och
mellanstadielärarstuderande med sig till utbildningen? På vilket sätt försöker
man i utbildningen påverka denna bild? Är påverkan enhetlig? Vilka lärarut-
bildargrupper är mest trovärdiga för de studerande? Hur mycket av utbildning-
ens innehåll avfärdas som ideologi och flum? Hur ser de utexaminerades yr-
kesutövande ut efter några år? Några av dessa frågor följdes upp i den studie
av blivande grundskollärare (Henningsson-Yousif, 1997) som redovisas nedan
och erfarenheterna följde också med in utformandet av det s k Kape-projektet

 

3

 

som redovisas längre fram. 

 

Kalmarpedagoger i tid och rum – Kape-projektet

 

Åren 1995 - 1998 genomförde jag tillsammans med Inga Elgqvist-Saltzman
det s k 

 

Kape-projektet

 

 vid lärarutbildningen i Kalmar, 

 

Kalmarpedagoger i tid
och rum - ett utbildningsvetenskapligt projekt 

 

(Elgqvist-Saltzman & Hen-
ningsson-Yousif, 1999). Tillsammans med elva lärarstuderande avsåg vi att
genomföra en sammanhållen forskande insats om skola och lärarutbildning i
Kalmar, samtidigt som vi också intervjuade och dokumenterade deltagarnas
resonemang kring lärarutbildningen, yrket och projektet. Projektet syftade till
att bygga vidare på den forskning om lärarutbildningen i Kalmar, Rostadpro-

 

3

 

 Kape står för Kalmarpedagoger i tid och rum och var ett projekt med grundskollärarstuderande
som genomfördes vid Högskolan i Kalmar åren 1995–1998. 
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jektet, som fanns och till att ytterligare använda historiskt arkivmaterial och
dokumentation. Detta försökte vi åstadkomma i förening med utforskande av
olika skolfrågor i det samtida Kalmar. Projektet byggdes upp kring temaår
med särskilda temapersoner som har spelat en särskild roll i Kalmars pedago-
giska utveckling. De deltagande lärarstuderande genomförde sina examensar-
beten inom projektet. Vi arbetade med seminarier och bjöd in forskare till
projektet. Tre konferenser anordnades. 

Det som redovisas här rör hur projektet föll ut enligt vår bedömning som
projektledning och ur deltagarnas synvinklar såsom de förmedlats till oss i
intervjuer. Vi hade flera ambitioner med projektet. Jag var främst intresserad
av att med hjälp av Kape-projektet skapa ett meningsbärande sammanhang i
utbildningen, bidra med att stärka de blivande lärarna att ta ansvar för den egna
utvecklingen och det egna lärandet samt att förbereda dem för samarbete med
andra lärarkategorier. Det är dessa aspekter som jag särskilt redovisar här. I
projektet använde vi oss av en bild för att åskådliggöra för oss själva, delta-
garna och omvärlden vad vi försökte studera i projektet. 

Detta s k hus symboliserar skolväsendet idag med de olika relationerna
mellan lärare och elever, lärare emellan och mellan pojkar och flickor place-
rade i huset (Elgqvist-Saltzman & Henningsson-Yousif, 1999). Utanför huset
finns relationerna till staten, till kommunen, till föräldrarna och omvärlden i
största allmänhet markerade. I ett mindre hus finns också skolväsendet i mitten
av 1850-talet inlagt. Projektet har arbetat med att föra in perspektiv från den
tiden och framåt och de studerande har i sina examensarbeten på olika sätt
blickat tillbaka jämförande i historien, följt den historiska utvecklingen inom

Figur 4. ”Huset” en bild över Kape-projektets perspektiv.
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sitt område i Kalmar eller enbart fokuserat sig på något i historisk tid. Ämnes-
områdena för de examensarbeten som deltagarna valde att arbeta med är an-
givna inom husets väggar. Vi talade återkommande om att vi i Kape försökte
lägga ett kunskapspussel och huset fick då illustrera sammanhanget. Projekt-
deltagarna såg inte automatiskt att projektet handlat om att jämföra nutid med
dåtid i det lokala Kalmar eller att vi inom projektet försökte lägga bitar i någon
sorts forskningspussel om vad som varit och vad som nu är i utbildningskal-
mar och hur vägen sett ut mellan de båda punkterna, 1800-talets mitt och sent
1900-tal. Men flera deltagare menade att Kape utgjort den röda tråden i utbild-
ningen. Genom att vid projektträffar och seminarier diskutera frågor om lära-
rens uppgifter och hur man kan möta eleverna, försökte vi inom projektet hålla
de pedagogiska dimensionerna levande för deltagarna, även då de i den övriga
utbildningen samtidigt helt och hållet ägnade sig åt rena ämnesstudier. Projek-
tet tycks också ha fyllt en viss social funktion som en fast punkt i utbildningen. 

När det gäller hur väl vi lyckades medverka till att bemyndiga deltagarna är
det mer tveksamt.

 

 

 

Deltagarna upplevde att de blivit hårt styrda, bekvämt ser-
vade och samtidigt fått stor frihet i val av examensarbete. Vi fann att motivatio-
nen för att ta till sig reformer eller pågående utvecklingsdiskussioner på sko-
lorna var tydligt begränsad. På frågan om man hade lagt märke till de försök vi
gjort att informera om nya betänkanden och nationella skolutvecklingshändel-
ser blev svaret att man noterat detta, men inte mycket mer. I några av examens-
arbetena har emellertid aktuella betänkanden och måldokument använts och
lärare i Kalmarskolorna har intervjuats om sitt arbete.

Deltagarna visade alltså ett begränsat intresse för

 

 

 

pågående reformer och
interna diskussioner om skolutveckling inne i skolorna.

 

 

 

Jag fann flera skäl till
detta. Den grupp som sökte sig till och stannade kvar i Kape-projektet var
speciellt attraherad av det historiska perspektivet och av att få ägna sig åt det.
Men även andra orsaker kunde urskiljas; t ex upplevdes det pågående reform-
och utvecklingsarbetet inte som relevant förrän man närmade sig slutet av
utbildningen och man började se vilken yrkesverksamhet man egentligen
skulle ut i. Tidigare i utbildningen hänger sådana diskussioner i luften, särskilt
om man är ung och inte har någon tidigare yrkeserfarenhet. Troligen var det
också så att vår grupp blivande lärare inte skiljer sig så mycket från andra
lärare när det gäller intresset för den egna uppgiften i skolan. Det handlar i
första hand om mötet med eleven, själva undervisnings- och utvecklingssitua-
tionen. Denna kopplas inte automatiskt ihop med mer övergripande och ab-
straherande diskussioner om skolans uppgift i samhället och den demokratiska
styrningen av skolan. När det gäller förberedelse för samarbete blev projektet
en naturlig mötesplats för studerande med olika inriktning åldersmässigt och
ämnesmässigt, även om vi inte systematiskt kunnat studera historien bakom de
olika skolformerna i syfte att kartlägga olika inriktning och kanske syn på
skolan.

 

 

 

Kape-projektet kan ses som ett försök att ge perspektiv på den egna lärar-
uppgiften från olika håll och att stärka tilltron till och utveckla förmågan att
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analysera och handla som en myndig person i ett system som styrs av mål
snarare än av regler. Som ledare i Kape-projektet hade vi många ambitioner
och intentioner. Men hur många perspektiv och hur mycket självreflektion en
ung lärarstuderande orkar med är tveksamt. Går det att som lärarstuderande
ladda sig med instrument för analys och perspektiv på arbetet i skolan med alla
dess relationer, sammanhang och samarbetsinsatser? Jag kunde här anknyta
till grundskollärarstudien där jag fann att de studerande kunde plocka fram
sådan tillägnad diskussion från utbildningen flera år efteråt då de var ute i
lärarutövningen. 

 

Studier av skolförändringens process

 

Fyra undersökningar har rört skolförändringens pedagogiska process. Av
dessa har grundskollärarstudien (Henningsson-Yousif, 1997) samt kommun-
studierna (Yousif, 1995a och b) redovisats närmare i kapitel 2. Erfarenheterna
från Kape-projektet redovisades ovan under lärarutbildningsstudierna. Här
sammanfattas skolverksstudien (Blossing, m fl 1998).

 

Figur 5.

 

 Översikt över de fyra studier som rört skolförändringens pedagogiska process.
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Samtal i sammanhang

 

Åren 1996 - 1998 deltog jag som rapportör i Skolverkets projekt Skola i ut-
veckling. Vi var fem rapportörer som följde arbetet med mål och resultat på 43
skolor. Vår uppgift var att så förutsättningslöst som möjligt följa och doku-
mentera de projekt man arbetade med på de olika skolorna. Därvid rapporte-
rade jag från fyra grundskolor och fyra gymnasieskolor i landet. Det vi skrev
grundades på observationer av möten i arbetslag och konferenser, intervjuer
med skolledare och lärare mm på respektive skola under en tvåårsperiod. För-
utom de skolrapporter som skrevs (utlagda på Skolverkets hemsida på inter-
net

 

4

 

) gjorde vi en arbetsfördelning inom gruppen, så att vi tog ansvar för och
författade varsitt avsnitt med olika inriktning i den gemensamma slutrapporten
(Blosssing m fl, 1998). Jag ska här redovisa något från avsnitt 6, Samtal i
sammanhang - överblick och inblick, där jag diskuterar lärarnas ingång i och
upplevda meningsfullhet i de olika samtal som initieras på skolorna kring
olika utvecklingsfrågor. I figur 6 skissas olika skeenden som kunde före-
komma parallellt runt lärare och elever. Det var bl a ur det perspektivet jag
analyserade de åtta skolornas arbete under tvåårsperioden. 

Vilka av de nivåer, som illustreras i figur 6 och insatser som läraren känner
till och räknar som relevanta för det egna arbetet varierar. Man kan vara okun-
nig om eller vilja bortse från det som händer på de olika nivåerna. Samtidigt
kan man säga att lärare alltmer sätter sig in i och tar med i beräkningen det
arbete som andra lärar- och elevgrupper bedriver. Flera satsningar inom mål-

 

4

 

 www.skolverket.se

Figur 6. Skiss över satsningar och händelser som kan förekomma på och kring en skola
samtidigt på olika nivåer och i olika sammanhang. Perioden ”1996 – 1998”, markerar
den period vi följde skolornas arbete. Figuren fanns inte med i rapporten 1999.
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och resultatprojekten syftade också till att utvidga samarbetet mellan lärare
som arbetar med olika åldersgrupper eller mellan lärare inom olika ämnen och
program. Tidsperspektivet finns inlagt i figuren för att markera att man som
lärare varit med om en del och ser en del framför sig. Vokabulären har inte
varit konstant över tid för likartade fenomen och insatserna har naturligtvis
också varierat. 

Det jag fäste mig vid framförallt var hur hemmastadda eller förfrämligade
lärarna tycktes vara i de olika utvecklingsinsatser skolorna arbetade med. Jag
kunde konstatera att mycket pågår samtidigt på skolorna. Arbetsgrupper och
projektgrupper samtalar och utvecklar. Villkoren man arbetar under ändras
också genom kommunala målskrivningar och förutsättningar. Som lärare kan
man ha mer eller mindre möjlighet och intresse att överblicka allt detta. Om
processer och planer hänger ihop i huvudena på en grupp personer på skolan,
men upplevs i fragment av de lärare och elever som berörs av dem, har det
säkert betydelse för hur arbetet framskrider och hur relevanta insatserna upp-
levs av dem som berörs. På en skola uttryckte t ex en lärare väldigt tydligt hur
skolledningens och kanske förvaltningens och nämndens uppfattning om att
projekt pågår, är helt lösryckt från lärarnas eller elevernas egentliga upple-
velse. De återkommande besöken på skolorna gjorde det tydligt hur olika lä-
rare ställde sig till alla de utvecklingsinsatser man aktivt eller passivt deltog i.
En del äldre lärare kände sig kränkta av att behöva använda nya termer på och
delta i ålagda gruppdiskussioner kring saker de menade att de arbetat med
sedan länge. Andra lärare välkomnade möjligheten att få sitta ner och penet-
rera viktiga frågor osv. Ibland kan det nog vara så att man som ledare och
initiativtagare försökte omvandla sin egen iver och lust att göra något till an-
dras angelägenhet. Ledarens (en skolledare eller projektledande lärares) lust
fick bli lärarens struktur. Ledarens uppfattning om vad som är spännande och
rätt att göra just nu, kanske inte alltid stämmer överens med lärarens uppfatt-
ning om vad som behöver göras och/eller hur det ska gå till. 

Jag tyckte mig finna tre olika typer av ambitioner som ledaren kunde ha för
de arrangerade samtalen: ett fostrande, ett förlösande och ett problemlösande
syfte. Det fostrande handlade om att få lärarna att granska sig själva och att
ändra sig, bättra sig. Det förlösande handlade om att få lärare att öppna sig för
varandra så att de kan utveckla sin undervisning och sitt tänkande. Det pro-
blemlösande syftet var just att se till att konkreta frågor skulle få sin lösning.

Det var svårt för en utomstående att bedöma vad som var relevant för vem
och vad som var ytskeende, som ett skyltfönster, som en lärare uttryckte det,
och vad som på ett mer genomgripande sätt hade betydelse för arbetet med
eleverna. Jag kunde också notera att flera av skolorna upplevde sig ganska
oberoende av den kommunala styrningen, men det fanns också exempel på hur
mål- och resultatarbetet delvis styrdes av och samordnades med kommunen.
Rektor var den som tydligast genom sina möten med de andra rektorerna,
förvaltningsledningen och kanske nämnden fanns i det kommunala samman-
hanget.
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De erfarenheter jag fick möjlighet att göra under denna tvåårsperiod stärkte
mitt intresse ytterligare för den pedagogiska process som politiker, förvalt-
ningar, ledare och lärare på olika sätt finns i. Frågan om vem som formulerar
problemen och vem som initierar diskussioner och med vilket språk framstod
som central. Liksom de svårigheter rektorer har att leda arbetet i denna stora
komplexitet och i den intrikata mellanställning som flera lärare påpekade att
en rektor har.
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