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statsrådet Ylva JohanssonTill

bemyndigade regeringen statsrådetbeslut den 1995Genom 9 mars
kommitté med uppdrag belysa dettillsättaYlva Johansson attatt en

för barn ungdom och fore-offentliga skolväsendet ocharbetet i detinre
utvecklingen dir.för stimulera den pedagogiskaslå åtgärder att

införbifogas, bilaga Efter föredragningDirektiven1995:19. re-se
fastställdes oktoberYlva Johansson den 12 1995statsrådetgeringen av

Vid sammanträde den januari 1997för Skolkommittén. 9tidsramarnya
1997:2, bilagatilläggsdirektiv dir. 2.beslutade regeringen seom

Till leda kommitténsSkolkommittén.Kommittén attnamnetantog
Holmberg. arbetet deltogutbildningsledaren Olle Iarbete utsågs som

Ehrstrand,rektorn Börjehögskoleadjunkten Kerstin Bergöö,ledamöter
Fellke,mellanstadielärarenEklind, Pia-Lottaadjunkten Katarina orga-

utvecklingsledaren ElisabetKågström,nisationspedagogen Lennart
Peder Sandahl,Nilsson, biträdande rektornNihlfors, adjunkten Lennart

Östman.Marikaoch teknologenAnneli Springefritidspedagogen
frånentledigades augusti 1995Andersson den 25LisbethSlöjdläraren

Aulin-Gråhamnoch högskoleadjunkten Lenaledamotuppdragsitt som
entledigades den lAdjunkten MohnGörantill ledamot.utsågs marsny

Andershögskoleadjunktenledamot ochuppdragfrån sitt1996 som
ledamot den maj 1996.till 15Olsson utsågs ny

Hultinger, skol-kanslirådet Eva-StinaförordnadessakkunnigaSom
och sekreterarenJohanssonprofessorn HenningHörnqvist,rådet Berit

sakkunnig denentledigadesHultingerLindskog. Eva-StinaIngrid som
förordnadesCharlotte Norborgkanslirådetoch Anneaugusti 19957

Skolrådet Hörnqvistoktober 1995. Beritdensakkunnig 30 ent-som ny
Zackariundervisningsrådet Gunillaochoktober 1995ledigades den 30

förordnadesapril 1997till sakkunnig. Den 30dagutsågs nysamma
sakkunnig.Gunilla Olssondepartementssekreteraren som

fram tillsyokonsulenten Mikaela SiganderarbetadesekreterareSom
fram tillSävborg-Lundgrenföredraganden Görelochden juli 199531

därefter kanslirå-förordnadessekreterareseptember 1995. Somden 4
Wallentin denoch Christerden augusti 1995det Hultinger 7Eva-Stina

augusti 1995.21
med parla-referensgrupper,till knutit tvåKommittén har sig en

centrala intresseorganisa-företrädare för dementariker och meden
refe-iförteckning ledamöternaskolans område. Enpåtionema över

finns bilagairensgrupperna
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kommitténsI arbete har rad varit särskilt behjälpligaen personer
bidra med material och läsaatt och lämna rådatt textergenom genom

och synpunkter. bilagaI finns4 förteckning dessaöveren personer.
Kommittéassistent och föransvarig produktionen heloriginal harav

varit Rauni Westin.
Kommittén har tidigare överlämnat delbetänkandena Föräldrar i

självförvaltande skolor, Inflytande på riktigt- Om elevers tillrätt in-
flytande, delaktighet och Krock eller Om den mångkul-möteansvar, -
turella skolan antologin mångkulturellaDen skolan.samt

Skolkommittén ber härmed få överlämna sitt slutbetänkande,att
Skolfrågor Om skola tid.i en ny-

Stockholm den 6 oktober 1997

Olle Holmberg

Lena Aulin-Gråhamn Kerstin Bergöö EhrstrandBörje

EklindKatarina Pia-Lotta ellkeF Lennart Kågström

Elisabet Nihlfors Lennart Nilsson Anders Olsson

ÖstmanPeder Sandahl Anneli Springe Marika

/Eva-Stina Hultinger /Christer Wallentin
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Sammanfattning

sammanfattningen följer indelningen i kapitel. Framställningen kort-är
fattad, det gäller våra förslagnär redovisasutom relativt utförligt.som
Vi hänvisar också till de sammanfattningar inleder ochvart ettsom av
förslagskapitlen, dvs. kapitel 5-13.

1 Inledning

Vårt uppdrag har varit stödja den pedagogiska utvecklingenatt i skolan,
identifiera hinder för denna utvecklingatt och föreslå regering ochatt

riksdag undanröja sådana hinder. Viatt uppdrag detatt ettmenar av
slaget får särskild inriktning i decentraliserat Vi skaett styrsystem.en
inte tala för skolans personal vad vi tycker ska i undervis-görasom
ningen, på försöka dialogutan tror medatt Sverigesatt upprättamer en
skolor, dess lärare och skolledare, elever föräldrar.och

I inledningen redovisar kortfattatvi vilka delbetänkanden harvisom
Detgett är:ut.

SOU 1995: Föräldrar103 i självförvaltande skolor
SOU 1996:22 Inflytande på riktigt Om elevers till inflytande,rätt-

delaktighet och ansvar
SOU 1996: 143 Krock eller Om den mångkulturellamöte skolan-

Böckerna finns låna på många skolor och bibliotek. kan köpasatt De
från Fritzes, 106 47 Stockholm, fax 08-690 91 91, tel. 08-690 91 90.

Föreliggande slutbetänkande består två delar. den förstaI delenav
beskriver förändringarvi i samhället har betydelse för arbetet isom
skolan, och behandlar särskilt hur barn och ungdomar socialiseras i dag
jämfört med tidigare. Vi belyser lärandets kontext, det sammanhang

lärandet meningsfullt ochgör engagerande för barn och ungdomar.som
Sedan diskuterar vi förstrategi skolutveckling, och utför-motiveraren
ligt varför vi på decentraliseringen.tror

I betänkandets andra del finns våra förslag. Flera förslagen ärav
förberedda dei tidigare delbetänkandena, andra Det har inteär nya.
varit vår ambition heltäckande katalogatt pekarpresentera uten som
åtgärder på de flesta problemområden. Varje kapitel förslagsdeleni
inleds med däravsnitt förvi bred diskussion,ett delvis med ut-en
gångspunkt vårai tidigare betänkanden. Efter det inledande avsnittet
följer sedan förslagen med motivering.
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vilka avgränsningar vimed redovisainledningenavslutarVi att som
det huvudsak harvilken inriktning iocharbete,i vårthar gjort som

haft.

tidSkola i2 nyen

det sammanhanglärandets kontext,framkapitlet lyfter videt härI som
finnaoch ungdomar kanbarnmeningsfullt ochlärandet gör attgör som

angelägetdetutmanande. Vioch änroligt ärskolanlivet i tror att mer
bl.a. på barnberordenna kontext. Detuppmärksamma atttidigare att
pådag. lär sigannorlunda i Desocialiseras sätt,annatoch ungdomar ett

lärare påochpåframtiden på ett annatpå sätt,annatett ser vuxnaser
sätt.

funk-Skolanstidigare.detsammahellerintelärareAtt är somvara
ochsviktarinstitutionella auktoritetDesssamhällettion i är annan.en
ochhar formattradition,givnagrundas i denlängreyrket kan inte som

bred-läraruppgiftemaharlärare. Dessutomgenerationerstidigarestött
årtiondenför någraföreställa sigkundeingendats på sättett se-som

kunnaökad utsträckningbehöver i argumente-läraredan. Dagens t.ex.
dia-iochundervisningskola, dessför sinsakför sin resurser enra --

utanför skolan.andraochföräldrarpolitiker,medlog

skolutvecklingförStrategi3

lokaladetdecentraliseringen. Detpå ärvislår fastVi tror samman-att
måsteske eller ej. Detkommerförändringar atthanget avgör omsom

hända någon-det skalokaltutvecklingförbetingelserfinnas goda om
statli-helst i demålönskvärdahur mångainkan skrivating. Man som

utvecklingsmiljö ochlokaldynamisk,styrdokumenten, utan enmenga
faller dessamedverkan,engageradeochaktivaskolpersonalensutan

förvad kanmarken.löv till Frågan göraärskrivningar statentorrasom
skolmiljutvecklingsbetingelsema iförbättra ön.bidra till attatt

och tåla-tidprojekt. kräverlångsiktigt DetDecentralisering är ett
ochför uppföljningväl utveckladeocksåkräver ut-mod. Det systern

friheten,lokalabeskär dende inteutformadesåvärdering, attärsom
samhällsuppdrag.sköter sitthur skolangod bildändå avger enmen

lokaladenligga pådet intressetkommerMed vårt största attsynsätt
lokala arbets-och denskolplanenkommunalafram denlyfterVinivån.

för utveckling.verktygviktigatvåplanen som
Å sidandecentraliseratutvecklingslinjer itvå system.Vi ett enaser

självständigavidga sittde kanlärarna, såstöd till ut-måste attgeman
Å blinärsamhälletandra sidan måstesjälvkänsla.stärka sinochrymme
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delaktigt arbete.i skolans inre Föräldrarna och andra utanför skolan ska
delta i samtalet undervisningen med frågor,sina sina synpunkter,om
behov detta ligger betydande utvecklingsmöjligheter förI skolan.osv.

4 Dialog kring betänkandentre

delbetänkanden harVåra tryckts i upplaga och skickats tilltre storen
gick de till skolförvaltningaralla skolor. och många lokalaDessutom

fickorganisationer, alla dem kostnad. På det ville visättetutansom
kontakt med lärare, skolledare, elever, föräldrar och andrakomma i

skolintresserade. ville föra idéer och förändringar,Vi våra tankarut om
framför allt vi intresserade få del reaktioner på våraatt tamen var av av

texter.
redovisardet här kapitlet vi de skriftliga synpunkter vi har fåttI som

från skolledare, elever, föräldrar och andra.lärare, Dessa utgörsvar en
del underlaget för våra ställningstaganden i detta slutbetänkande.av

inflytandeElevernas5

ianknyter till vårt tidigare betänkande Vi motivVi ämne.samma ger
undersökningarför ökat elevinflytande och redovisar hur ele-ett om

föränd-upplever sin situation i skolan och vilka önskemål omverna
ringar de har.som

för demokratin skolan eleverna deltar aktivt be-viktigt i iDet är att
slutsfattandet, styrelser, klassråd och arbetsgrupper. deti Ment.ex.

kunnamed sådant formellt inflytande. Eleverna måsteräcker inte ett
verk-dagliga arbetet och ha makt sitt lärande.påverka det Ettöver eget

grad innehållet undervisningenligt elevinflytande gäller därför i hög i
den bedrivs.och vilketpå sätt som

utvecklingen lokala elevforum stimuleras.Vi föreslår Ettatt av
elevforum ha till uppgift i vid mening stödja eleverna. Regering-ska att

mellanSkolverket uppdrag underlätta kontakternabör i atten ge
elevforum olika kommuner landet.i i

föreslår också elev har arbetat aktivt för skolans bästaVi att somen
rimligt begära elev- ska ha fåvad varjeutöver är rättatt attsom avw

detta slutbetyget liksom få beskriver vilketinskrivet i intygatt ett som
arbete gäller.det

6 Föräldrarnas inflytande

första betänkande diskuterade föräldrarnas roll skolan ochI vårt vi i
behovet vidga föräldrarnas inflytande. fram-betonade starkt Viattav
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höll det finns både utbildningspolitiska och pedagogiskaatt argument
för ökat sådant inflytande. Vi lade fram förslag försöks-ett ett om en
verksamhet lokalamed styrelser med föräldrar i majoritet. Islutbetän-
kandet följer vi det tidigare förslaget, redovisar läget i försöksverk-upp
samheten sammanfattaroch vår föräldrainflytandet.på Däremotsyn

förslag.vi ingapresenterar nya
Vår utgångspunkt föräldrar har delaktiga i sinaär att rätt att vara

barns skola och ha inflytande på verksamheten. förutsätterDettaatt ett
samarbete mellan hem och skola under hela skoltiden. viktigtDet är att
föräldrarna får delta skolans verksamheti medverka i rådgi-attgenom
vande och beslutande den vardagliga och informellaorgan, men mer

skolankontakten med väl så viktig.är
Föräldrarna betyder mycket för bam.sina kan också till-De vara en

för personal bidragång skolans och till vidga diskussionen sko-att om
lans uppgifter. Föräldrarna bör också med och diskutera de lokalavara
styrdokumenten, dvs. kommunens skolplan och den lokala arbetspla-
nen.

7 Statlig styrning och lokalt ansvar

för finnspotentialen utveckling hos lärare och skolper-Den stora annan
sonal och hos elever och föräldrar. fortsatt skolutveckling detFör ären
därför, viktigt hålla fast vid decentraliseringstan-enligt vår mening, att
ken.

formeninflytande skolan ska ha övergripandeStatens målöver av
grundläggandeoch riktlinjer. ska ha karaktär och utformasDessa en

Ändåunder lång fortlöpandemed sikte på stå sig tid. måste deatt en
statliga och kommunala styrdokumenten ska stadgaDeöver.ses ge

skolans verksamhet, får inte hinder för dess utveckling.utgöramen
Uppföljning och utvärdering hög kvalitet förutsättning förärav en en

och ska kunnakommun utveckla skolans verksamhet.att stat
föreslår skollagen ändrasVi så det klart framgår utbild-att att att

ningen dels ska utgångspunkt barnssin i och ungdomars tidigareta er-
farenheter, språk och kunskaper, dels ska syfta till främja deras lä-att
rande och kunskapsutveckling.

föreslår vidare den centrala förVi timplanen grundskolan avskaf-att
fas. totalablir den garanterade timtiden, dvs.Kvar 6 665 plustimmar

för förskoleklass.525 de sexåringar går i centrala regleringenDensom
grundskolans timplan avskaffas medsuccessivt början den julilav

1998, för helt avskaffad den l juli 2001. Kommuner och skoloratt vara
får de vill lämna den centrala timplanen. dettaViavgöra när ger om-
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råde också alternativt förslag, innebär regeringen i ställetett att tarsom
initiativ till försöksverksamhet.en

Skolverket har regeringens uppdrag kurspla-göra översynatt en av
föreslår uppdraget, såväl vad gäller grundskolansVi attnerna. som

gymnasieskolans kursplaner, punkter.preciseras på några vikti-Den
leder till förändringar kursplanernaär översynen görgaste att som mer

det gäller behandla karaktärstringenta och innehåll.när ämnesatt ett
undervisningens utformning eller stoffFormuleringar valetstyrsom av

bort.bör konsekvent tas
behandlar rektorns roll i skolan och föreslår ökade formellaVi möj-

för rektorema delegera och befogenheter andraligheter tillatt ansvar
skola. föreslåreller på Vi också utredningpersoner grupper en en om

bl.a. förslagledarskapet skolan, ska hur skolledarutbild-i som ge om
ningarna ska utvecklas.

gäller betygsättningen i grundskolan föreslår för-det viNär att en
söksverksamhet med andra former för urval, bedömning ochstartas

till föräldrarskriftlig information elever och graderade betyg. God-än
kändgränsen ska särskilt uppmärksammas. Försöket ska underpågå

fem omfatta begränsat antal skolor.högst år och ett
det viktigt undervisningen i gymnasieskolanVi är att ut-attanser

ökad helhetssyn. led detta arbetevecklas i riktning Som imot etten
nationella för gymnasieskolans bör utarbetas.vi att programanser prov

utvärdering8 Uppföljning och

uppföljning utvärdering skolans verksamhetVi beskriver och av som
väl fungerande uppföljning ochviktig del En utvär-styrsystemet.en av

verksamhet förutsättning för det mål- ochdering skolans är attenav
ska fungera. Verksamheten på alla ni-resultatorienterade styrsystemet

skolsystemet måste följas kontinuerligt och utvärderas.våer Deti upp
följadet möjligt utvecklingen, bedömabör ske på görsätt attett som

värdera resultatet och utveckla kvaliteten.processerna,
med uppföljning och utvärdering bör fokus flyttas från denarbetetI

nationella till kommun- och skolnivå. Dialogen väsentlignivån iär ar-
betet med uppföljning och utvärdering.

Ändringarnaskollagenföreslår ändras på några punkter. gårVi att
förtydliga krav på kommunernas för uppfölj-på statensut att system

föreslår ocksåning och utvärdering. Vi utökade möjligheter för rege-
ringen kommun inte följer skollagen.ingripaatt om en
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9 Lärares yrkesutveckling

Vårt uppdrag handlar skolans utveckling. med den bakgrun-Det ärom
frågorden vi diskuterar personalens utbildning, vidareutbild-som om

och fortbildning. behandlarning Vi i huvudsak lärare i grundskolan och
gymnasieskolan. gäller tillämpliga delarResonemangen i också för fri-
tidspedagoger, förskollärare och skolledare.

förFörutsättningarna lärarnas arbete har ändrats mycket under några
decennier. Lärarjobbet i dag tidigare, och behovetär änutsattmer av
samarbete mellan lärare har ökat. behandlar lärarnasNär vi kompe-
tensutveckling perspektiv det enskildavårt arbetslaget. Viär attanser

skolan börutvecklingsarbete i lokalt förankrat högre grad hit-i änvara
försöksverksamhettills. bra modell för lärare, forskareDet är nären

och andra arbetar tillsammans.
kapitlet lyfter fram problemslutet vi vi i dagensI ettav som ser

grundutbildning lärare, nämligen kopplingen mellan skola och lärar-av
olika möjligheter kommautbildning, och till medrättaattresonerar om

det.
föreslår kommunerna ska kunnaVi inrätta tjänst,att typen ny av

avsedd förs.k. rekryteringstjänst. Tjänsten inte harär personer som
fyllt intresserade arbeta förskolan,år, och i30 prövaär att attavsom

gymnasieskolan.skolbarnsomsorgen, grundskolan eller Anställningen
månader, får inte längre år.bör omfatta minst Sta-än ettsex men vara

för debidrar med del kommunernas personalkostnaderten perso-en av
anställs rekryteringstjänst.påner som

skollagen ändras så medföreslår ocksåVi attatt ut-personen en
ska kunna få fast anställning lärareländsk lärarutbildning somen om

kunskaper i svenska språket med hänsynhon eller han har tillräckliga
lärarutbildningen ska ha sketttill nuvarande regelntjänsten. Den attom

bort.i vissa länder tas

10 skolanDen öppna

utveckling denSkolans sig närsamhället. Ge-öppnaratt motgynnas av
människor och institutioner i skolans blir delaktigaomgivning iattnom

livskolans arbete och perspektiv frågan hur skolanpåöppnas nya om
ska verksamhet.organisera sin

för skolan vidga kontakterna med omvärlden funge-Ett sätt att är att
kulturellt i närområdet, bl.a. så skolans lokalerett centrum attra som

de omkringboende för aktiviteter viktiga för dem.utnyttjas ärav som
föreslår det skrivs grundskolans läroplan skolan börVi in iatt att se

uppgift kulturellt inärsamhället. börsin Detatt ett centrumsom vara
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rektoms eller den lokala styrelsens till skolan haratt attvara ansvar se
denna inriktning.

11 Skolan och kulturen

Vi kulturarbetet i skolan fråga kulturell yttrandefri-att ärmenar en om
het, lust och arbetsglädje. ochBarn ungdomar har kultur. Denen egen
spelar viktig roll det gäller stärka deras självständighet för-när iatten
hållande till vuxenvärlden.

Skolan ska respektera barns och ungdomars erfarenheter och sätt att
uttrycka också derassig, föreställningar och andravisa påutmanamen
kulturerfarenheter, konstnärliga språk och kulturmöten.

och ungdomar fåBarn ska möjlighet utveckla skapande för-sinatt
måga arbeta med många olika medier. börMåletatt attgenom vara
skolan på självklart tillämpar vidgat språkbegrepp. Bild,sättett ett
slöjd, film, musik, drama och dans har viktiga kommunikativa sidor

betydelse för elevers lärande.är storsom av en
stödja ochFör utveckla kulturarbetet skolan föreslåri läro-viatt att

planernas avsnitt skolans värdegrund och uppgifter kompletteras.om

12 Skolan och arbetslivet

det här kapitlet skriverI vi aspekt den skolan: kontak-öppnaom en av
med arbetslivet. Olika former arbetslivskontakter tycks ha mins-ten av

kat under diskuterarår. Vi tänkbara tillorsaker detta, och pekarsenare
bl.a. på kopplingen skola-arbetsliv har ned dei statligaatt tonats styr-
dokumenten.

Alla elever går allt längre skolan, och derasi möjligheter till extra-
jobb och feriearbete har minskat. Därför behovet någonsinär större än

skolan eleverna många möjligheter få erfarenheter frånatt attav ger
arbetsplatser. Studiebesök, projektarbeten, praktik, arbetsplatsförlagd
utbildning variation i studierna. Skolarbetet blir roligare, ele-osv. ger

motivation ökar och de lär sigvernas mer.
lärare och skolledare innebär kontaktenFör med människor företagi

och organisationer andra perspektiv och kunskaper förs in iatt nya
skolan. arbetsplatsernas synpunkt kanUr skolkontaktema motsva-ge
rande vinster.

föreslårVi grundskolans läroplan kompletteras för det tydligtatt att
ska framgå samverkan med arbetslivet viktig för bra utbild-att är en

föreslår ocksåning. Vi elever detpå samhällsvetenskapliga,att natur-
vetenskapliga och estetiska ska ha del sin utbildningprogrammet en av
förlagd till arbetslivet. Omfattningen den arbetsplatsförlagda utbild-av
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börningen successivt till vad gäller för elever på övrigaanpassas som
program.

13 En jämlik skola

Vi behandlar frågor klass, kön och etnicitet med utgångspunktrörsom
från begreppet "en skola för alla. återkommerVi till den diskussion

vi förde vårt betänkande deni mångkulturella skolan, försökersom om
ochvidare flera konkreta förslag.att ta ett steg presenterar

Frågor klass, kön och etnicitet komplexa, och griper djupt in iärom
skolans pedagogiska arbete. Jämlikhets- och jämställdhetsfrågorna kan
inte lösas formuleringar skollageni eller läroplanema, ellergenom nya

fram enkla handlingsmodeller. gällerDetatt tar attgenom man snarare
hävda skolans värdegrund dag ochvarje attityder, kunskaper ochom
medvetenhet skolans personal.hos illustrera frågornas karaktär,För att
och de kunskapskrav de ställer, har vi tagit med exempel hand-ett som
lar jämställdhet mellan flickor och pojkar skolan.iom

föreslår modersmålet, för den harVi modersmål änatt ett annatsom
svenska, får helt ställning och i utbildningssammanhang jämställsen ny

elev medmed svenska modersmål. Varje modersmål änett annatsom
svenska får till undervisning sitt modersmål under hela skoltiden.irätt

utvidgas till omfatta flera främmandeoch C-språksbegreppenB- att
invandrarspråken ska, vid sidan franska,språk i dag. Deän stora av

alla språk-spanska och tyska, kunna erbjudas intresserade elever som
val.

föreslårgäller jämlikhetsfrågor vi europeisktNär det att ett resurs-
förlagt till ska, enligt försla-inrättas, Sverige. Dettacentrum centrum

arbeta utveckling och forskningmed rörande barns och ungdomarsget,
likvärdiga möjligheter barnomsorg, skolbarnsomsorg.i skola och

föreslår också utfärdar föreskrifterVi regeringen det skaatt attom
finnas generell skyldighet belysa konsekvenser med hänsyn tillatten
klass, kön och i alla förstudier, formeretnicitet utredningar och olika av
planeringsarbete samband med reformeri på skolområdet.
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Inledning1

med ledamöter verksam-expertkommittéSkolkommittén ärär somen
skola eller lärarutbildning.skolbarnsomsorg,huvudsakligen ima

skolan,stödj den pedagogiska utvecklingen iuppdragVårt är attatt a
föreslå ochför denna utveckling och regeringidentifiera hinder att

slaget fårsådana hinder. uppdrag detundanröja Ettriksdag att enav
fördecentraliserat Utrymmetsärskild inriktning i ett styrsystem. upp-

tillarbetet skolorna ska harpåbud hur iifrån kommande uteom
hur verksamhetensak bestämmakraftigt. inteminskat Det är attstatens

vilka metoderinnehållet ska ochvad det konkretaska organiseras, vara
undervis-vad eleverna ska kunnalämpliga. Staten närär angersom

skolornastill kunskapslutförd. Hurningen ärutär ser ansvar.resan
därför försöka tala för skolansinteSkolkommittén kommer att per-om

hadeoch med eleverna.undervisningen Detvad ska isonal görassom
Utvecklingmeningsfullt alldelesheller varitinte oavsett styrsystem.

goda rådplacerad thinktank delarcentraltnågoninte utattgynnas av
Rollfördel-till dem ska jobbet.anvisningareller preciserade görasom

haroch utförare där inte itänkare-planerare" därningen nereuppe
utveckling.för verkligskolhistoriskt skede utgjort incitamentnågot

dialog med Sveri-försöktdelbetänkanden har viI våra upprätta en
Dialogenelever och föräldrar.och skolledare,skolor, dess lärare ärges

de delbe-decentraliseradedet Ikonsekvensför styrsystemet.avoss en
skolproble-påpublicerat har vi vårtidigaretänkanden vi gett synsom

tillskisserVi harskolorna sin.och presenteratattuppmanat gemen
proble-framför allt har försöktvireaktioner. Menförslag och bett om

utgångspunkt frånarbete medskolans inreaspekterviktigamatisera av
det materialkommittén frånfinns isamlade erfarenheterde samtsom

uttaladhär talar också idialogiska hållning visamlatvi in. Den ärom
frågorstimulera offentlig debattKommittén bördirektiv.våra omen

uppgift förut-och sådandirektiven,arbetet,det inre sägerrör ensom
dialog.sätter

kommittétexterenkelt med hjälpså alldelesdet inteNu är att av
första delmål hararbetar skolan.med dem i Ettkomma till tals som

kan tyckaspersonal läsa det vi skriver.få skolans Detdärför varit attatt
Statliga utred-ambition. det inte.formulerad Detförsiktigt ärvara en

listor angelä-längst på läraresåterfinns knappastningstexter överupp
det tilltalberor fönnodligen pålitteratur.nyutkommen Det somgen

inbegripna i någonkänner sig inteoftast sådana Lärarepräglar texter.
och de känner absolut inteproblem,kommunikation gemensammaom
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de har möjlighetatt påverka kommittésatt arbete och utveckla dessen
förslag. Elever och föräldrar känner sig inte kontaktade. Det allt-ärens
så svårt företag försökaett bli lästatt dem saken gäller. Och detav som

inte i första handär språklig frågasnävt betänkandetextersen ord-om
val och struktur. Det författarnasrör fönnåga byta perspek-snarare att
tiv; problemen från läsarensatt synvinkel. Det gällerse inte skrivaatt
slutet och tvärsäkert atti ställetutan för läsarenutrymme i texten,ge att
visa på motsägelser och ofullständigheter det angelägetgör för densom

läser bygga medatt erfarenheterut ochsom synpunkter. Det gäl-egna
ler beskriva problemenatt i skolan på insiktsfulltsättett ochär isom
grunden solidariskt med dem arbetar där. Det har varit vår ambi-som
tion skriva så.att

konsekvensI med detta mål har våra delbetänkanden tryckts i stora
upplagor för kunna nå alla skoloratt i Sverige. Varje betänkande har
mycket konkret visat sina avsikter inleda dialog.att Vi har formule-en

frågor vi vill harat på, bett reaktioner på problembeskriv-som svar om
ningar och skisserade förslag och sedan Skolkommitténssatt ut-
adress, telefon- och faxnummer tydligt i tillsammanstexten med en
uppmaning kontakt. Dennaatt ta uppmaning har också resultat. Igett

jämn har brev och faxström flutit in, alltifrån omfattandeen resone-
och analyser till lakoniska förändringsförslag. kortastemang Det fax-

meddelandet kommer från rektor: konsekvens arbeta enligtatten av
Lpo 94 måste följa: Timplanen avskaffas. Kursplanen avskaffas.- -
Betygen avskaffas. Läxor avskaffas. I särskilt kapitel i dettaett- -
slutbetänkande vi del dessa dialogsvar.presenterar en av

Själva livsnerven i förtroende. Rektorerstyrsystemet är måste ha
förtroende för sina lärare och för de bra jobb. Politikeratt gör ett måste
ha förtroende for alla dem arbetar i verksamheten.samma Mensom
lärare måste också ha förtroende för rektorn fattar klokaatt beslut och
för politikernas avsikteratt med och krav på skolan välgrundadeär och
legitima. Och i decentraliseratett byggt på förtroendesystem dialo-är

det självklara instrumentet för nå överenskommelser.gen att Det gäller
för alla inblandade verklighetsbeslcrivningarparter att göra och argu-

så tydliga och gripbarament den andre förståratt och sammanj ämk-att
ningar kan ske i offentligt samtal.ett

Våra delbetänkanden

Vart och våra delbetänkandenett har belyst aspekt verksam-av en av
heten i skolan. IFöräldrar självförvaltandei skolor diskuterade vi för-
äldrainflytande, ilnflytande på riktigt elevinflytande och iKrock eller

mångkulturalitet.möte Vi har gått in i diskussionerna utifrån skilda as-
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synfältetharvidaredestokommit,viskolanpekter, närmaremen
Mycket hängerrenodla.det svårtkonkretadet attblivit. är samman.I

detgrundläggande drag idelbetänkandenaalla tarbetyderDet att upp
belysningar.olikaframträder idragdessaarbetetinre även om

betän-våraförts idiskussionerbredatill deförhållandeiMen som
fåvaritriksdagochregeringnåttdeförslagvårakanden har som --

barnsdelaktighet i sinaföräldrarsHela frågansmala.tilloch omsynes
förvissolösesskolan,demokrati iochbrukarinflytandeskolgång, om

majoritet.föräldrar imedskolstyrelserlokalaskaparmedinte att man
gällerdeminstelevinflytande intefrågornasvåraOch de somom -

de-innefattarochlärande storasittinflytande egetöverelevernas som
lösesåren50deunderdiskussionen senastepedagogiskadenlar -av

ochgymnasieskolan sätterstyrelser ilokalainrättarinte att mangenom
hade viskolanmångkulturelladenbetänkandetmajoritet. Ielever i om

hurfrågorviktigaochförsöktealls. Vi storaförslag ta ominga upp
ochkönetnicitet,till sådantförhöll sigundervisningenochskolan som

villeutvecklinggodstödjaförkundevad göra attklass, staten enmen
till.återkommavi

sådanaochhittillsförslagskataloger vi presterat,ingaalltsåDet är
Närdecentraliseratmed system.svårförenligaockså ettkataloger är

självlokalaoch det attregler utrymmetfärreallthärskar överstaten
däref-förslagsproduktionkommittéemasblirskabestämma stort,vara

såläggsverkligenförslagdeutfominingenblirDäremot somavter.
viktigare.mycket

delsförslagen:krav atttydligatvådel finnsSkolkommitténsFör
förändringar,reellagenomföraförutnyttjas attkommerverkligende att

frågordebattoffentligstimuleraägnade somdedels att omäratt en
påverkas.kommersiktpåsakfrågoma attsåarbetet",det inre attrör

medförsöksverksamhetiskolor gått in50cirkahardatodagsTill
ochiskolor liggermängd startgroparnaochstyrelser,lokala storen

med lo-försöksverksamhetFörordningigång.fåpå sättaatt omväntar
gälla denbörjadegymnasieskolan attelevmajoritetimedstyrelserkala

1997.augustil
har intres-Massmediernaintensiv.varithardebattenoffentligaDen

ocksåtid. Detunder ärskolaninflytande iförmycketsig senareserat
för-ocheleverbland lärare,skolan-idiskussionenintryck utevårt att

överdrift säga attingen attomfattande. Det ärvaritharäldrar nog- igrundskolorflestapå dediskuteratsharföräldrainflytandefrågan om
infö-möjlighetentagit attalldelesoch det oavsettSverige, uppmanom

människorsmångalagt harviförslag utmanatDeellerstyrelserra
Säkertskolan.inflytande i äroch eleversföräldrarsföreställningar om

dagord-påhögthamnatfråganmajoritetpåkravetdet just somgenom
kraftelever iochföräldraringenegentligen tror attningen. Det är som
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sina möjligheter vill eller kan ledningen skolor.av ta övernya Det ärav
inte i det sammanhanget majoritetsförhållandet har betydelse. De pro-
fessionellas ställning i skolan och skaär stark och kommervara- -
självklart ha betydelse föratt styrelsemasstor kraft och legitimitet.
Däremot föräldrars och eleverssätts delaktighet i skolans liv fokusi på

alldelesett våra förslag.sättnytt Har majoritet såkangenom man man
driva igenom förslag, uppfattar särskilt viktiga. Det be-som man som
tyder personalen måste räkna medatt elever och föräldrar. Och då lyfts
de grundläggande frågorna, Äroch invändningama, fram: inte skolan
de professionellas och de valda politikernas ansvar Vilka föräldrar
kommer Ärutnyttja förstärkt brukarinflytandeatt ett eleverna i gym-
nasieskolan verkligen så de kan medatt besluta iattmogna vara om
viktiga skolfrågor osv.

Även det endast blir minoritet bland svenska skolor in-om en som
just de styrelserrättar regeringen utfärdat förordningar så harsom om,

debatten dessa frågor i skolan fått intensitet.ute Det inte iärom sty-ny
relser det betydelsefulla inflytandetmest skerDetutövas. isom var-
dagsarbetet, elevernasi lärande och föräldrarnasi kontinuerliga samar-
bete med skolan och dess personal. Men trycket har ökat på skolan att
utveckla förutsättningarna för sådant vardagsinflytande.ett

Slutbetänkandet

Om våra tidigare betänkanden har innehållit och breda diskus-öppna
sioner centrala skolfrågor, några få förslag och markerad viljom atten a
etablera dialog med skolan, så situationen annorlundaär Islutbe-nu.
tänkandet lägger fleravi de förslag vi tidigare endast Deantytt.av som
får något förändrad inriktning och form efter de propåer vi fått frånen
lärare, elever, föräldrar och andra. Men kan förslagen inte bearbetasnu
vidare i kommunikation med skolan. Dialogen för Skolkommitténsär
vidkommande avslutad, eftersom vårt uppdrag slutfört. Frågan hurär är

vidareutvecklar den form för kontakt med skolan Skolkom-man som
mittén har initierat. driva skolpolitikAtt i decentraliseratett iärsystem
allt utsträckning förastörre dialog ochatt övergripande beslut, inteta

utfärda förordningar inom olikaatt områden eller utanordna förpengar
särskilda ändamål. För kunna detta behövsatt göra där statenarenor
kan tala med skolan och skolan tala med staten.

Nu gäller det slutbetänkandet. Vi ska lägga förslag stödjer densom
pedagogiska utvecklingen det inre arbetet skolan.i Vilka dessaärav
förslag Vilka problem de lösa Vilken utvecklingsstrategiattavser
bygger de på
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först vadenkel uppläggning. Vi diskuterar viBetänkandet har seren
skolan. har dessa föränd-förändringarna ide viktigaste För osssom

läran-lärandets kontext, det sammanhangmedringar görgöraatt som
engagerande för barn och ungdomar, ochmeningsfullt ochdet görsom

utmanande. Vi detlivet skolan roligt ochde finner i äratttroratt mer
denna kontext. beror bl.a.uppmärksamma Detangeläget tidigareän att

annorlunda socialiserade dag. lär sigungdomar i Deochpå barn äratt
på ochpå framtiden påpå sätt,sätt, ett annatett annat ser vuxnaser

heller detsammalärare inteMenlärare på ärsätt.annat attett somvara
institutionellafunktion samhället DessSkolans itidigare. är en annan.

grundas given traditionoch yrket kan inte längre isviktarauktoritet en
har lä-generationers lärare.och tidigare Dessutomformat stöttsom

kunde föreställa sig föringenraruppgiftema breddats på sättett som
ökad utsträckninglärare behöver iårtionden sedan.några Dagens t.ex.

ochför skola, dess undervisningför sak sinsinargumentera resurser-
utanför skolan.föräldrar och andramed politiker,dialogi en-

skolutveckling. sakför Detdiskuterar vi vårSedan strategi är atten
skolan helthur problemen i Detklart för sigha någorlunda ärut.ser en

övertygade de-bearbeta dem. Vifinnasak ärvägar attattatt omannan
det lokala sammanhangetnödvändig. Detcentraliseringen ärär som

finnas godaske eller Det måsteförändringar kommer attavgör om
kanlokalt det ska hända någonting. Manutvecklingbetingelser för om

styrdoku-helst de statligaönskvärda mål ihur mångaskriva in som
utvecklingsmiljö och skol-lokaldynamisk utanutanmenten, enmen

skrivningarmedverkan faller dessaoch engageradepersonalens aktiva
bidra tillvad kan förtill marken. Fråganlöv göraär attstatentorrasom

skolan.utvecklingsbetingelserna iförbättraatt
detta slutbe-huvudnummer iförslag.konkreta DeSist lägger vi är

delbetänkande-de tidigareförberedda iförslagentänkande. Flera ärav
heltäckandevår ambitionhar inte varitandra Det attär varanya.na,

hellerhade inteflesta problemområden.åtgärder på de Detoch peka ut
de viktigaste problemen i sko-med det. Mångavarit någon mening av

de låter sig lösaskaraktären intelan den statenattattär genomav
kräver deoch hindrande.eller bort gamla Däremotinför regler tarnya

tankeutbyte mellan de olikauppmärksamhet, ständig vilja tillständig
vetandealla berörda vidgar sittde kräverskolsystemet;nivåerna i att

gälleroch metoder. detNäroch beredda synsättprövaär att nyanya
be-skolans arbete finns detcentrala frågorna i inremånga de störreav

praktiska försökreflexion kopplad tilloch pågåendehov envetenav en
Ändå föreslå.det hel del viktigtförslagsklipp. finnssnabba attän enav

antal skildauppdelad olika kapitelFörslagsdelen i tar ettär som upp
för bredkapitel inleds med avsnittVarjeproblemområden. ett som en

betänkanden.utgångspunkt våra tidigare Härmed idiskussion delvis
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ocksåvi våra bedömningar i rad frågor, därpresenterar vi olikaen av
skäl inte lägger konkreta förslag. Det gäller sådant har kom-t.ex. som

och professionella adressater. Vi vår uppgiftmuner attsom ser som
lämna förslag till regering och riksdag, inte till den lokala nivån. Efter
det inledande avsnittet följer sedan förslagen med motiveringar. De

inte den bredare diskussion vi fört.motsvarar De vad vi äranger anser
möjligt och lämpligt i statligt perspektiv.göraatt ett

Inriktning och avgränsning

Vårt uppdrag gäller skolans inre arbete. Det mellan eleverär mötet
och lärare och kunskapsutvecklingen i skolan fokusi i vår fram-ärsom
ställning. kommerNär vi in på sådant ligger på avstånd frånsom un-
dervisningen, utgångspunkten ändå vad elever och lärareär ochgör
tänker i det konkreta vardagsarbetet.

Skolkommittén ska stödja den pedagogiska utvecklingen skolan,i
våra direktiv. betyderDetsäger vår diskussion måste ha kon-att en

struktiv sida. måsteDen kopplad till idéer hur bäst arbetarvara om man
med motsägelser och svårigheter, inte så vi färdiga lösning-att serverar

så problem inte uppfattas oöverstigliga eller skolut-attar, men som
vecklingen förutbestämd.som

Vår bild skolan dettai betänkande långtifrån komplett. föl-Viärav
jer särskilt spår. lederDet in i diskussion vilka utvecklings-ett en om
möjligheter finns i tid och med förhållande mellanett nyttsom en ny

kommun och skola. sakerVissa kommer förgrunden,i ham-stat, annat
i bakgrunden.nar

Vi har lagtinte bred skildring skolans materiella villkor bot-ien av
för vår framställning. En sådan skildring hade utbildnings-visatten ett

väsende i anspänning med kraftigt ökat elevantal grundskolani ochett
gymnasieskola praktiskt hela årskullen 16-tar emot tageten som

åringar. Tillsammans med kunskapslyftet, erbjuder utbildning ochsom
förmånlig studiefinansiering till 100 000 betyder dettaänmer vuxna,

trycket utbildningssystemetpå har ökat kraftigt. Samtidigt haratt sko-
lan fått bära del desin årens nedskärningar. självklartDetsenaste ärav

dessa villkor särskilda förutsättningar för utvecklingsdiskus-att ger en
sion. Därför har vi också kommenterat situationen anslutningi till de
olika utvecklingsfrågor vi Däremot har vi inte det vårtar settupp. som
uppgift gå in i bredare diskussion dessa problem.att en om

segregationen i samhället har ökat och klassklyftoma vidgats takti
med de ekonomiska problemen har förvärrats. finnsDet stadsdelaratt
och bostadsområden i de städerna, där huvuddelen de boendestora av

fattiga både i politiskt och ekonomiskt avseende, därär utbredningen av
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människor leversocialbidragsberoende visarocharbetslöshet attm.m.
påverkas självklartförhållanden. Skolansocialaunder mycket svåra av

Även utanför skolan,huvudorsakema till problemen liggerdetta. om
utvecklas segregationenoch innehåll såorganisationdessmåste att

behandlat frågorförvärras. Vi harinteeller åtminstonemotverkas av-
hur skolan kan undvikapeka påindirektdet här slaget att segre-genom

verksamheten.dentendenser igerande egna
struktur. be-gymnasieskolans Detmarginalen berörtendasthar iVi

möjligheter ochgymnasiereformen, dessallt påframför att pro-ror
utredningar och arbetsgrupper. Gym-andraingående idiskuterasblem,

efter reformengymnasieskolanutvecklingen iföljtnasiekommittén har
utvecklingsplan aviserarRegeringensbetänkanden.fleraoch publicerat

Utbildningsdeparte-ochstruktur pågymnasieskolansförändringar i
föränd-uttryck dessavilka konkretaarbetsgruppdiskuterarmentet en

berört denämnvärd utsträckningivi intefå.ringar kan Men även om
skolans inre arbetede flesta frågorharstrukturproblemenviktiga om

ochbåde grundskolanbetänkandenvåraitagits rört gymna-som upp
slutbetänkande.gäller också vårtsieskolan. Detta

eleverelever vissaoftare allabetänkandedettaVi talar i än omom
kommitutsträckningarbete har också iVårtenskilda elever.eller stor

denstruktumivå. Viochutvecklingsfrågor pågälla tror attsystem-att
vi dis-alla elever. Närförespråkar kommerskolutveckling vi att gynna

och klassaspekterna kön, etnicitetmellan elevernaskillnaderkuterar är
lika synliga vårtfunktionshinder imed inteelevertydligast. Däremot är

kategoristöd har hellersärskilt intebehovmaterial. Elever i somav
inriktningmed vårOrsaken harframträdande plats. motfått göraatten
och klass bliretnicitetvarje elev. Kön,strukturella kategorier rörsom

den frukt-dettakan diskuteraanvändbara begrepp. Man ärdå mestom
och ungdo-från de barnutgårskolananalysbara metoden. En somav

belysadär, skulle kunnafinna tillsighar svårast rättaatt av-mar som
emellertid valthar Detskolans funktionssätt. Viproblem väg.görande i

mindre framkomliga.hade varitalternativabetyder inte vägaratt
slutbetänkande i sammanhangSkolkommitténsfår ocksåMan se

gäller framför alltarbete. Barn-närstående kommittéers Detmed andra
och samverkandiskuterar integrationskolakommittén,och somomsorg

huroch skrivkommittén, visarskola,förskola och Läs-mellan som
får läs- ochgäller stödja eleverdetbli bättreskolan kan när att som

elever skolan,funktionshindrade iUtredningenochskrivsvårigheter om
landstingkommun ochmellanansvarsfördelningen stat,tarsom upp
elever.funktionshindradeomvårdnadutbildning ochgällerdetnär av
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både till problemlederläge. Detibefinner sigskolanVi ett nytttror att
bild läget.försökaska vihär avsnittetdetmöjligheter. Ioch avge en

den inre lä-diskutera helaskola måstedagenshuvudpoängVår är att
draghjälp detlängreSkolan har intepåromiljön sätt.nyttett samma av
utsträckningockså, iElever måste änskolan. störreefterkommersom

förutsättningoch Vårhärvad de är attmotiveras görtidigare, nu.av
kun-elevernasdiskuterakan inteihop. Manläromiljö hörochkunskap

för arbe-gällervillkorfrån defrikoppladedeskaper somvoreomsom
sammanhang och iutvecklas visstidetKunskap ettskolan.i ärtet som

verksamhet.vissen
antalgenomgångtänkt ettinteavsnitt attDetta är pro-avenvara

sådan genomgång.kunnathadeundervisning. Vi göraskolansblem i en
länge ochexisteratgrundläggande problem,flerafinnsDet somsom

pedagogiska dis-årtiondenasdel deofta. De senastepåtalats är aven
problembildenskolan hararbetar imångaoch vikussion, atttror som

och slutsat-utgångspunkterdelaralltidinteklar för sig, även manom
viföreligger berördetoch ibetänkandentidigarevåraI som nuser.

iblandexplicit ochiblandslag,olikaproblemspecifikaockså somav
vadskull listaför densyftenmed andra attdel i utanresonemangen -

undervisningen.förändras ibordevi t.ex.anser
försituationbeskrivaförsökaandakonstruktivvill vi iställetI en ny

bearbeta gamlaförutsättningarsituation attskolan, pro-nyasom geren
helhetsdiskus-fördecentraliseringenVi utrymmeblem. atttror enger

Till dettautfonnad.läromiljönhurskolan ärenskildapå dension om
skolutveckling.förStrategikapitel:vi iåterkommer nästa

yrkesar-Vi har i vårtperspektiv.vårtnyckelord iFörändring är ett
Elevertakt.snabbareallt ärförändrats iskolanhurbete annor-sett en

samhällsrollskolansandra,lärararbetetförvillkoren ärförr,lunda än
förändrats Om-eleverna harförmeningskolarbetets osv.en annan,

referens-pekasvårtoch detgradvis uthar gått är attvandlingen en
avtecknarvilken detfonddenkan"förr, utgöra motpunkt, ett nyasom

Ändå påtagliga.förändringarnasig. är
och låtavälja angreppssättnaturligtviskan annatettMan

sökerskolan, ochlikt isigMycketframträda.kontinuiteten är man
intresseradedockexempel. Vifinna många ärkanefter likhet avman

därfördelsden tydligast,tyckerdärför videlsförändringen, att seoss
problem påskolans sätt.belyser nyttden ettvi attatt tror
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Vi har försökt finna strukturell nivå i vår framställning, haren som
kontakt med våra erfarenheter skolan. För understryka denegna attav
kopplingen för diskussionenvi bl.a. i anslutning till exempel ärsom
indragna i Några dessatexten. exempel i konkretionsinär mångty-av
diga. Vi har försökt behålla den mångtydigheten, eftersom den väl
speglar skolutvecklingen i sin helhet. Det inte tillrådligtär att tvär-vara
säker sig skolansnär närmar grundfrågor.man

Kunskap och sammanhang

Kunskaper kan aldrig befrias från sitt sammanhang och framstå som
"rena". Man lär sig alltid i sammanhang och detett lär sig påver-man
kas alltid detta sammanhang. Följande lilla historia illustrativtav är ett
exempel på detta.

Elever i grundskolans högre årskurser har på matematiktirnmen fått i upp-
gift räkna hur mycket det kostaratt frankeraut brevatt 120ett vägersom

Till sin hjälp har de fått Postens tabell för inrikes brev uppgram. till 20 g
3,85 kr; 100 kr;7,70 250 14 kr osv. Anmärkningsvärt mångag g- - -

elever sig dividerasätter och multiplicera t.ex.att dividera 3,85 med 20
120och multiplicera med

Eleverna tolkar uppgiften med utgångspunkt från sammanhanget:
"Eftersom det matematik påär schemat så handlar det säkert attom
dela och gänga. De inte den praktiska uppgiften skicka ivägattser ett
brev överordnad.som

På detta bestäms detsätt människor lär sig hur det gick till närav
lärde sig, situationen, avsiktema, de människor fannsman med,av som

det gjorde tillsammans.man
det följandeI ska diskuteravi två saker i samband med kunskapens

beroende sitt sammanhang, sin kontext: dels människor lär sig iav att
dialog med andra människor, debattendels den offentligaatt nästan
alltid skiljer på kunskap och kontext, någonting kan få oönskadesom
konsekvenser.

Tillsammans med andra

Man lär sig i gemenskap med andra; andras bilderatt mötagenom av
verkligheten skapar bild. Den franska författarinnan Marieman en egen

l Exemplet hämtat, någotär förändrat och Säljö, R. Wyndham,men anpassat,ur
1988: Cognitive Operations and Educational Framing of Tasks School Contextas a-for Arithmetic Thought, i Scandinavia Journal of Educational Research, 32.nummer
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dialogiska ungefärCardinal formulerar denna så här: jag talarNärsyn
förstmed dig tänker jag inte färdigt och talar tänker ochJag isen. ge-

samtal du och det jag råmaterialvårt iDet sägersäger är tan-nom en
osslzemellankeprocess mittäger rumsom

dialogskolan tillägnar sig kunskap i med sina kamraterEleverna i
tänker tillsammans, blir medvetna det finnsoch lärare.sina De attom

verkligheten, olika erfarenheter.olika olika bilder På såsätt att avse,
mångfasetteradrik och kunskap, utvecklakan de byggasätt ettupp en

medkunnande där alla bidrar sitt.kollektivt

så blirkunskap relation mellan mig och världen följdenOm jag som enser
förståelseockså med och skapar världen. Min världendet jag äratt avav
såförståelse världen detdel världen. min inteblir Utan ärav sammaen av

förståelse världen vår värld. bidrar allabetyder allas Vivärld. Det äratt av
människa faller bortvärlden till vad den varje i dettill Förär.göraatt som

får med, blir världenkunnandet, inte fattigare,här kollektiva som vara
mindre

bliförsöker få alla så likaVärlden blir rikare viinte att attgenom som
har med allas delaktighetförståelse. Rikedomenmöjligt i sin göraatt

erfarenheter och olika uppfatta ochalla bär på olikaoch med sätt attatt
förstå.

elev viktig kunskaps-kunskapens varje isådan påEn görnatursyn
föreställningen deduktigaretillarbetet. står i motsättningDen attom

med demtillbaka studera tillsammanseleverna hålls tvingasatt somav
ifrån kunskapen ochTänker så, utgår"svagare. ärattär enmanman

efter likhet och de fallerskolan skadensamma, sträva att utan-att som
bidrar till kunskapsutvecklingen.norrnerade inteför den sanningen

kritik skolan, går på be-återkommerTid efter ut attmot somannan
det omöjligtmellan eleverna sågåvningsskillnadema är ärstora att att

förgrovadkunskapsprocess.i Ihålla dem en gemensam ensamman
fjärdedel eleverna oförmögnakritik framstårform denna av somenav

medborgarekunskap det slag krävs itillägna sig ettatt som av mo-av
enkelt kritik byggerför dumma helt pådernt samhälle. DennaDe är

långt ifrån denkunskap och lärande liggerantaganden syn somsomom
skolanbygger den på de elever går iredovisas Dessutom att somovan.

Och eftersom de använder sin kapacitetförmågor fulltutnyttjar sina ut.
begåvningsskillnadernaändå misslyckas, måstetill hundra ochprocent

beskrivningtycks sådandet fäller utslaget, Enman mena.vara som

2 andra 0rd, Stockholm, Trevi.Cardinal, MedM. 1982:
3 gåvors odlare och själens arkitekt, intervju medLjunghill, 1997: LärarenL. F. som

i Pedagogiska 1997:1, 8-12.Ingrid Carlgren och Marton,Ference magasinet s.
4 svagbegåvade, Nyheter 1997-05-25.tabu de i DagensEriksson, 1997: BrytH. om
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medinte verkligheten.stämmer Ett skolans problem, kanskestoraav
det avgörande, elever utnyttjar de förmågorär inteatt de faktiskt har.
Många använder så liten del, diskussion vad kanatten en om som vara
skillnader i grundläggande kapacitet sig akademisk. Till fråganter om
varför elever sig på begränsat skolarbeteti skaett sätt viengagerar
återkomma.

Denna diskussion det dialogiska lärandet aktualiserar ettom pro-
blem med hur undervisningen ibland organiseras. Ilnflytande på riktigt
skrev medvi utgångspunkt från situationen lägrepå stadier- deom-
risker för fragmentering den sociala gemenskapen i skolanav som
kunde bli resultatet alltför individualiserade och privatiserade läro-av
gångar. sådan fragmenteringEn kunde få menlig inverkan på elevernas
kunskapsutveckling, menade vi.

småkommer knattarDet till första lektionen måndagen. eleverDe iär
de första klasserna. Under hela förmiddagen arbetar de självständigt och

själva. går såför sig till här:Det Eleven kommer på påtittarmorgonen,
vad fröken skritt tavlan 1. Räknesnurran, Skriva Ordlekar isaga,-
datorn, skrivstil,4. Träna Arbeta med lera, Stavning och väljerosv. -

aktiviteterna; och den fárdiggjordnär Sedanär sig ele-sätteren av en ny.
i hörn någonstans och pular medostört sitt. står påDet tavlanettven som

beting ska under veckan och barnen fårär göras självaett planera närsom
varje aktivitet ska färdig och for allt blir gjort. Ibland harattvara ansvara
eleverna frihet välja vad de intresseradestörre är arbeta med ochatt attav

görasbara vilken ordning områdenainte i ska

härPå det kan eleverna arbeta med olika sakersättet och i sin takt.egen
de färdiga medNär står de kö framförär i läraren för fåett moment, att
uppgifter bedömda,sina så de kan gå vidare i planeringen.att

finnsDet många fördelar med denna ordning. Eleverna får känslaen
fritt val. fårLäraren struktur på verksamheten klassrummet.i Un-av

dervisningen flyter och eleverna aktiva. det finnsMen ocksåär många
nackdelar. de viktigasteEn denna undervisningsform domine-av om-

riskerar slå sönder det socialaär sammanhangatt och denattrar man-
gemenskap mellan elever lärandet måste ha grund.som som

Skolan i den offentliga debatten

Skolan politiskt viktigt område. Det märksär inte minstett i dessa da-
Alla partier visar intresse för skolan. I massmediernastort ägnasgar.

den Detta inte förvånande. Skolan harstort utrymme. är alltid be-varit
tydelsefull både ideologiskt och sakpolitiskt. Den griper också allain i

5SOU 1996:22, 189.s.
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liv; alla har erfarenheter ochmänniskors synpunkter på skolan.av
livliga betydelse för skolans utveckling.Detta intresse Detär storav
fingret problem och det markerar skolanpå medborger-sätter äratt en

angelägenhet.lig
den offentliga debatten har också negativa sidor. viktigtMen I ett

direkt kontraproduktiv till skolansavseende den utveck-är om man ser
ling. vanligaste föreställningen i denna debatt nämligenDen denär att
kunskap ska förmedlas i skolan sak och de omständigheterär ensom
under denna förmedling sker helt kunskap ochvilka är en annan; sam-

förmanhang sig.var
detta och arbetssätt.exempel på separeringen ämneEtt är av

handlar oftast antingen eller.Diskussionen ettom -
ämnescentrerade hållningen har debatten ofta hängt mediDen ettsamman

den pedagogiska för olika metoder, ele-uttalat for förointresse processen:
skiftande erfarenheter, för skolan institutionenoch deras som ram,verna

sammanhang vilket kunskapsarbetet sker. ointresse kanför hela det i Detta
på föreställningen kraft inneboende bild-bygga i sinämnenaattom av

Fårjobbet själva: eleverna bara kontaktska kunna signingsaura göra av
såoch oförfalskade form kommer demed kunskapen i sin vissarena av-

läradem alla fall- sig.i att
ochcarbetssätt har linjearbetsformer iforIntresset representerat en annan

hållning har stark deofta varit i oppositiondiskussionen. Denna mot mer
ämnesperspektiven. har dock handlat relativt abstraktrenodlade Det om en

metodfrågoma både från undervisningens innehållisoleratdiskussion som
erfarenheter. arbetssättfrån deras bakgrund och Vissa haroch eleverna, va-

hurvad saken har gällt och det bredarerit bättre andraän oavsettoavsett
har Undervisningoch psykologiska sammanhanget harsociala sett ut.

ochhandla form organisation inne-det kommit änsättet att ommer om
håll.

gäller frågor.partipolitiska skillnader det dessa OmfinnsDet när man
moderaterna harkraftigt kangeneraliserar säga äm-attman en mer

socialdemokraterna inriktadenescentrerad hållning, och äratt motmer
båda hållningama problematiska. finnsarbetssätt. Det ingenMen är

reflexionsig, givet innehåll,ämneskunskap i inget överutansom
förmedlas till eleverna. finns arbetssättisammanhanget kan Det inget
från innehåll kan läras till eleverna. eleversig" frikopplat Ingautsom

kunskap det finns någonting söka efter.lär sig "sökaatt utan att att
vanligt "flumstämpel de frågorhar tidigare varit påDet sättaatt som
sociala sida; elevers interaktion klassrummet,undervisningens irör

subjektivaderas erfarenheter och kultur, deras intressen. Om sådana
från samtidig diskussion kunskapsutvecklingfrågor isoleras äromen

°s0U1995:103,s.9r.
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det lika flummigt koncentrerabefogad. vi,kritiken Men är, attmenar
eleverna ska diskutera villko-uppmärksamheten på vad lära sig utan att

och form hängerInnehållför lärandet. samman.ren
debatten skiljer kunskap från kontextexempel på hurkonkretEtt är

under elevers hållning tillmassmediebehandlingen 1997sommaren av
frågorenkät till elever medBakgrunden 8 000demokratin. är omen

mångkulturella samhället,andra världskriget, detFörintelsen under om
Även resultatenmoskéerbygga i Sverigemuslimers rätt att omosv.om

framträder ändåoch ocksåtolkas olikakan på sätt, nyanseras, en oro-
tilltro till det demokratiska styrel-uttalar brist påbild. Elevernaande en

innehåller attityder till and-enkätsvaren många negativaseskicket, och
de inte helt säkratredjedel elevernakulturer. Drygt ärsäger atten avra

allvarligtverkligen ResultatenFörintelsenpå ärägt ettatt me-rum.
ständigt återerövrasför skolan. Demokratin måsteinte minstmento,

förviktig denna erövring.skolan böroch arenavara en
skafundamentala problem Vaddå på dessalösningarVilka anges

vad sko-så myckethandlar de flesta inläggen inteskolan göra Nu om
skolan den skavad ska till Ut-lan ska göra.säga attgöra statenutan

åtskillnad mellan kunskapen i sigförsta tydligför detmärkande är en
förmedlar inläggenförutsättningar. det andrakontextuella Föroch dess

styrning. första kancentralistisk på skolans Detstarkt ses somsynen
för det andra.förutsättningen

studeras ochtydligt markerat vad skatillräckligtharStaten inte som
centrala åtgär-Ibland blir förslagen tillpressdebatten.ihur, säger man

mycket konkreta.der

utifrån inledningsme-skulle enbart de femhelstvilken lärareNästan som
bygga serie intressantavår regeringsform kunnainingarna ytterstupp en

historiska illustrationer. ..med påtagligalektioner,

grundskolan ska lärageneralordermåstedetTyvärr: att utut en omnu
gåttalla ska ha igenomdemokrati, däriblandsvenskgrunderna för att rege-

uppgiften.7förståttpå hand eller klaratSkolan har interingsformen. egen

förnågontingskolan på hand ska kunnaMisstron göra attmot att egen
artiklar. leder oftamissförhållandena förekommer flera Denitillrätta

tillkrav på återgångdecentraliseringen ochkritiktill mot en meren
slås fastartikel anledning enkätenmedcentraliserad styrning. I aven

beskrivs såhar misslyckats. orsakernaetiska fostran Enskolansatt av
här:

likvärdiga skolsystem före-traditionellt enhetliga och landetvårt överAtt
Något delpå.finns det tecken tyderknaka i fogarnafaller att som som en

7 misslyckats, Nyheter 1997-06-13.Grundskolan har i1997: DagensH.Bergström,
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hälsotecken, andra fara. Frågan de gångna årensett ärser som som en om
decentraliseringssträvan på områdeskolans inte har nått sin kulmensnart

ändpunktoch

motsägelsefull diskussion.Detta det första:För Decentralisering-är en
har, den formi praktiseras i verkat underett nytt styrsystem,en som nu

mycket kort tid och har därför knappast kunnat några betydandeavsätta
resultat. Decentralisering långsiktigt projekt, kräverär ett attsom cen-
trala beslutsfattare har förmåga återfallstå regelstymingi tillatt emot
dess de förväntade resultaten fått rimlig möjlighet utvecklas. Deatten
problem uppträder, det gäller elevers demokratiskanärt.ex.som nu
fostran, ska därför bakgrund hur skolan har varit under långmotses av
tid, alltså tradition regelstyrd och enhetlig utbildningsinstitution.en av

det andra: på återgång till centralstymingFör Kraven direkt svårför-är
med tanke på den centralaståeliga styrningen alltid haftatt stora pro-

blem det gällt utvecklingen det arbetet,inre undervisningen,när av
vardagen klassrummet. Och det detta arbete deti handlarär ytterst om,

utveckla elevers demokratiskadet gäller sinnelag. detFör tredje:när att
demokrati ochmål gäller demokratisk fostran deDe i styrdo-som nya

kumenten klara och tydliga. råderDet ingen helst tvekanär attsom om
de människor dag skolan ska fåi går i insikt demokratinsunga som om
värdegrund och spelregler och påverkas omfatta attityder inne-att som

respekt för andra människor och kulturer.bär På målnivå det som-
gäller nationella krav på skolan markeringarna tydligaär nog.-

svårt problemet elever fåttDet inte någon under-är äratt tro att att
det gäller dessa frågor. misstankenvisning, Den skymtar inär annars

debatten. säkert inte fråga djärv hypotesDet är säger attom en om man
alla elever grundskolan har blivitgått igenom undervisadesom om na-

judeförföljelsemazismens grymheter, och Förintelsen, eller alla haratt
läst det demokratiska styrelseskicket, regering, riksdag ochom om
kommuner. sak dessa ting tagits i undervisningen.Det Detär atten upp

helt sak elever blivit berörda vad de tagit delär en annan om av av, om
de påverkats vad de läst eller hört; det sak deär överav en annan om
huvud kommer ihåg. detta ska skeFör behövs behövsDåtaget att mer.
elevernas medverkan,aktiva deras nyfikenhet, allvar, glädje,egen en-
gagemang.

Och då tillbaka sambandet mellanvi igen i kunskap och kontext.är
Ska elever kunskapintegrera demokrati på sådant de blirsättett attom
demokratiska människor, då hjälper det anbefallainte högläsningatt ur
regeringsforrnen. Kunskap demokrati förbundenmåste medom vara en

8 etiskaThelin, 1997: Skolans fostran måste stärkas, SvenskaDagbladetB. i 1997-07-
01.
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kan läroplans-också träning demokrati. Annarsverksamhet isom ger
inte alla debattöreruppfyllas. Dettamålen inte är överens om.

mångtproblem alltsedan sextiotalet har och mycketskolans isvenskaDen
med själva praktiserandetforväxlat kunskap demokratidenvarit att om av

Skolans funktion kunskapsförmedlareoch beslutsformer.debatt-vissa av
dettakanten direkt resultatsällan ihar alltförinte ettnaggats avsom

hängerkunskap och kontextinsiktenvår delFör attär sammanom
problem ochför diskussion skolans möj-förutsättningensjälva en om

hur villkorendefiniera denna kontext och ikanligheter. Man snävt se
bestämmer vad eleverna lär sig, sålärosituationerkonkretamycket som

kan också vidare påmed brevportoexemplet. Mansker i inledningen se
förhållanden skolans hela miljö. Viskärskåda allmänna ikontexten och

uppmärksamheten på detkoncentreraframför alltkommer att senare.

kunskapsmiljöSkolan som

kunskapskolkunskap ochkritiskttalarIbland sommenar enomman
användasegentligen inte kan någonskolan ochutvecklats i annanstans.

kontextbundna lä-förknippade med detproblemnaturligtvisfinnsDet
uppgif-särskild kunskapsmiljö. svåraskolan Denmedrandet och som

lärande ochisärskild miljö förgångpåför skolan är attten enen vara
kan användasutveckla kunskaperelevernamiljö låtadenna utan-som

skolan.för
lärandeinstitutionaliserat lärande,pågårskolanI ettett genomsom

fråninlämingsförloppkommitutvecklingenhistoriskaden att separera
målet med aktiviteterna.huvudsaken,lärandetskolanproduktion. I är

människor utförofta köpet samtidigt depålär sigUtanför skolan som
målet med dethandlingar. Det gör.vardagliga utgörannat mansom

dess rollkonstaterandeskolankritikingenDetta ettmot utanär avmer
samhälle. skolanrollen innebär intemodernt Denspecialiserati attett

praktik avseenden,mängd olikautveckla sin ikan underlåta t.ex.att en
elevernaproduktion, såinriktasundervisningen attmotatt mergenom

detmeningsfullt också på detarbete avsätterupplever sitt sättet attsom
grundläggandedenanvändas andra.kan Menkonkreta resultat, avsom

utanför skolan be-och vardags- och arbetslivskolamellanskillnaden
står.

beskriver hur skräddare iantropologenamerikanske Jean LaveDen
medtill lärlingar. Beskrivningenkompetensförmedlar sinLiberia ger

9 Dagbladet 1997-06-15.Svenska
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kontrastverkan belysningsin intressant åt skolundervisning i etten
samhälle vårt.som

Lärlingama skolas försiktigt och de olikastegvis in i arbets-momenten av
tillverka kläder Genom kunskapsfönnedlingenatt tyger. attavprocessen

sker för skräddarens ordinarie verksamhetinom det emellertidärramen
såviktigt arbetet plaggets utseendeutförs och kvalitet påverkasinteatt att

lärling. kostar ocksådet utförs och bådeTygema kun-attav av en pengar,
der och skräddare ovilliga dra sig utgifter. Följden blirär att extra att
inlämingsförloppet övervakas och lärlingen framåt småförs inoggrant att

sig hela tiden lärlingen behärskarMästaren övertygarsteg. att ettom mo-
tillåts vidare måstehan till Misstag undvikas.innan Dettanästa.ment

förmedla kunskap och färdigheter strider på många vadsätt sättatt mot
vårnaturligt i skolsituation i kultur. intressant ochEn viktigär ensom

motsvarande inlämingssituationskillnad barnet i hos redan tidigtär att oss
skulle få del för utföra uppgiften. Barnetöverta större ansvaret attaven
skulle sannolikt experimentera och olika arbe-pröva sättattuppmanats att

också troligt läraren skulle ha förmedlat till eleven attitydenDet är attta.
så roll fel dvs produkten gårdet inte spelar integörstoratt om man om-

det viktiga just försöka. Misstag kan peda-använda iär attatt utan att en-
medgogisk situation denna till och uppfattas värdefulla, eftersomsom som
enligtpedagogiken skolmiljön fungerar metaforen läri sinaatt man genom

förhållningssätt ekonomiskt omöjligt bland demisstag männi-ärett som-
beskriver, där det överordnade villkoret produktenskor Lave är attsom

använda.måste att

fungeraLärandet skolan kan alltså inte precis på lä-i sättsamma som
utanför skolan. Därför utvecklar också skolan sittrandet eget sätt att

grundföreställningar.utbildning, ochtänka sinaom egna normer
utanförIbland idylliseras också lärosituationema skolan. deDär är

meningsfulla, stället för arrangeradeautentiska och i ochsäger man,
ifrånsimulerade skolan. kan diskutera vadi Bortsett att mansom au-

lyftsdetta perspektiv, i regel ideala förhållanden världentencitet i iär
jämförelser.utanför fram Så här denskolan ameri-när gör sägerman

kanske språkforskaren David apropå diskussionen läsningPearson om
skolan läsning och skrivningoch skrivning i och det verkliga livet.

må innehålla mångaidealiska verkliga livet möjligheter till spännandeDet
läsning och skrivning, det finns åtskilligatillämpningar verkligaav men

innehåller tillämpningarverkliga liv antingen trista eller, vad värre är,som

O Säljö, Andersson, uppfattar det- Elva bidrag inlärningE. 1989: SomR. vi om
Studentlitteratur,och omvärldsuppfattning, Lund, 4s.

2-171144
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inga tillämpningar alls. Jämfört med del verkliga liv kan skolans simule-en
spännande."rade liv förefalla ganska

Skolan miljö för lärande på och Det inteär ärgott ont.en egen me--
ningsfullt anklaga skolan för det sker där inte likadantatt att utsom ser

utanfördet sker skolan. Men skolans lärosituationer måstesom som -
upplevas meningsfulla för de elever skolan; degår i måstesom som
utformas det elevernaså lär sig ska kunna användas i skiftandeatt
sammanhang och för skiftande syften och utanför skolan.i bety-Det-
der mycket det karaktäriserar livet och lärandet utanför sko-att av som
lan fåmåste sitt särskilda uttryck också skolan.i

Skolan förberedelse förinte bara livetär en

Vi vill diskutera skolan hel miljö för lärande med utgångspunktsom
från den kunskap och kontext redovisat det föregående.på vi isyn som

de viktigaste problemenVi många i skolan hör ihop medtror att av
också decentraliseringendenna diskussion. Vi har skapattror att nya

möjligheter bearbeta problemen.att
från elevernas upplevelse skolgångVi utgår sin och sina studier.av

skolor användeFöräldrar självförvaltande vi litterärt exempel förI i ett
skolan.karaktärisera elevers på Det hämtat från Jag, Ljungatt varsyn

frånoch Medardus, klassisk svensk Hjalmar1923 skrivenromanen av
lektorklassrumsscen Barfot elever medBergman. I sinaansättsen av

alltmer trängdfrågor livet. Lektom blir deras frågor.avom

livet, lektorSkolan förberedelse för Barfot isägerär ögon-ett svagten
frågordå förmår våra någrablick, han längre givainte förnuftiga Detsvar.

samtal medgenmäler Ljung, i denne vår lärare svenskatusan ivar som
språket använda vi äktsvenska Förberedelse för livetuttryck. Levergärna

morgonjag inte jag inte justLever nu Vem lever ijagvet om

Skolan bara förberedelse förinte för livet, den livet självt deär ären
barn däroch ungdomar går och år Elever kanvarje dag år in.utsom
inte betrakta allt de i skolan förberedelse för någontinggör som en an-

ska komma sedan. Livet pågårnat som nu.
Så inte alltid kommunen, ochskolledningen lärarna påstaten,ser

skolan. perspektiv ofta skolaDeras förberedelse. Närär man sersom
skolan ovanifrån och utifrån synfáltet dessutom sektoriserat,är mer mer
inriktat delfrågor,på styrning, resultat, enskilda särskil-ämnen,ramar,

Reading the Whole-LanguagePearson, 1989: The ElementaryD. P. Movement, i
School Journal, volym The90, University of Chicago, 238.nummer s.
2 sou 1995:103, 12.s.
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flödet inflytanden ochlever mitt iproblem Elevernada avsomosv.
skollivet. demskäl intryck Förnaturligaåtgärder har ett annat avav

studierkamrater, relationer,lärare,flyter lektioner, raster, sammanosv.
miljö dethär och Dennatill miljö existerar är större sam-nu.somen

avgörandeOch sammanhangetlärandet sker.vilketmanhang i är avom
tilldet vikt lyssnakunskapsutvecklingenförbetydelse är attstorav

deras perspektiv.skola och utbildning Detförsökaeleverna och urse
kunskapsutveckling,för elevernastänkbara målskrivas de bästakan

målen endastmedverkan, deras intresse,deras ärutan pap-egenmen
vardagskrav på skollivetbetyder deperskonstrulctioner. Det att som

skolan blirtillfrågas sin påtill deåterkommerelever cent-när synom
dealla barn kännerskola, därvill skaparala frågor att ut-enmanom

nuvarande ochbåde i sitt ide behöverlär sådantvecklas och sig som
kommande liv.sitt

skolaelever på sindåHur ser

vanligt""Det är som

häntvad har imiddagsbordet frågar sitt barnförälder vidNär somen
blir "det har varitmöjlighetenskolan under dagen att svaretär stor som

möjliga. AntingentolkningarTvådet sedan blirvanligt" och ärtyst.att
skolan och väljerfrågorföräldrarnas ständigabarnetär utmattat omav

det verkligenEllervidare diskussion.allklippa ärkorthuggetatt av
den andraden dagenfall detVad ligger i så i Attvanligt". ärsom ena

berätta åtminstonespännandefinns någontingdetlik inteAtt att om,
föräldrarna för-innehåll, detundervisningensgälleringenting somsom

så till denskolans form slår igenomintresserade av Attväntas vara
igenominnehåll integrad något trängeratt

tillåterkommittalJohansson har i sinaYlvaSkolminister ett
ungefär såhar med detta Hongrundläggande sägergöra.attterna som

här:

föroch sig vid sidansvenskt klassrumkommer in i sätterOm attett seman
får välplane-chansenförsiggår under lektionvad är stor att semanensom

Gårgenomförd.och ambitiösttydligt struktureradrad undervisning, man
detsamma: braintrycketkorridorenklassrumin i ärtvärs överett annatsen

till-bra. kommerden första, Omlikadanundervisning, lite manmensom
årlikadant tidigare. Efterså det bra,månad,baka efter ettär sommenen -

skola.svenskrisk för monotoni ifinnslikadant. Det en

3 Skolkommittén 1996-04-23.anförande förYlva Johansson i
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lektionEn sedd enskild företeelse fungerar utmärkt. Men lek-närsom
läggstion till lektion tenderar likformigheten öka. Ser detatt man ur

elevernas synvinkel haroch i minnet de går i skolan under mycketatt
lång tid, kan förstå upprepningen, den återkommande fonnen iattman
undervisningen, upphov till problem. problemDessa kan ökat.o.m.ger
på högre stadier eleverna har flera lärare, ingen demnär om av som
planerar undervisningen har riktigt elevernas hela studiesitu-grepp om
ation. På hur många högstadier eller gymnasieskolor låter någonman
lärare följa klass för få bild hur elevdagama och elevveck-atten en av

gestaltar sig Genomslaget i skoldebatten för Gunilla Granathsoma
bok hosGäst overkligheten beror troligen på det äratt en vuxen som

vad eleverna delar deras perspektiv under dagar,ser annars ser, som
veckor, månader. också upplevelsenDet monotoniär är star-av som
kast dennai Vuxenbild undervisning.av

Vi har här uppmärksammat risker för och likfonnighet.monotoni
Elever lyfter också fram andra negativa drag den miljö föri lärande

finns på många skolor: risk för tilltagande abstraktion i undervis-som
ningen, brist på inflytande för eleverna, koppling till elevernassvag

erfarenheter och bakgrund, tidspress, oförmåga skapaattegna en na-
turlig mellanavvägning ansträngning och vila det gäller verksam-när
heten i skolan osv.

En undersökning omfattande eleverl 200 i Storstockholm årskurs
och7 9 i grundskolan och årskurs gymnasieskolan skildrar2 i hur ele-

själva beskriver avseenden.sin skolsituation olikai Någraverna ex-
empel resultaten: grundskoleungdomama40 procentur av svarar ne-
kande frågar de tycker det roligt skolan.i Mellan 50när ärattman om
och 60 hela tycker studierna meningsful-inteprocent ärattav gruppen
la. På frågan eleverna har möjlighet använda fantasisin i skolanattom

40 de kan det.inte Mer 50än änprocent att procentsvarar mer anser
skolan för liten undervisningstid till praktiska ochatt ägnar ämnen att

får för lite med händer". docksina Eleverna oftast mycketgöra ärman
positiva till skolan avseende kontakteni med kamraterna. Varia-ett -
tionema mellan skolorna de resultatenär stora, ärsammantagnamen
nedslående.

elever uppfattarAtt inte skolan spännande, rolig och menings-som
full blir i längden förödande för deras vilja och förmåga tillägna sigatt
kunskap. fårDet direkta konsekvenser for lärandet. kopplingenDen

tidigarevi varit inne på alltför sällan. Diskussionengörs som om- -

14 Granath, G. 1996: hos overklighetenGäst 48-årig sjundeklassares dagbok,En-
Stockholm, Ordfront.
5 Andersson, B-E. 1995: School Stimulate Peoples Development,Does Young i
Jonsson, red.: Youth and SchoolingB. Studies Sweden,Stockholm, Förlag.HLSinon
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mobbning aktuellt exempel detta.påär Det finnsett enighetstoren om
våld och mobbning måste bekämpas i skolan.att och ungdomarBarn

ska inte behöva för kränkande behandling,utsättas framför allt inte i en
institution där de vistas. Det derasär mänskligatvungna rättighetatt är

känna sig i skolan. Detta självklarhet.att dettrygga Men talasär en mer
sällan vad elevers otrygghet betyder för deras möjligheter lära.attom

elev blivit offerDen för hån eller våld under har svårtrasten attsom
förstå mattetalen under lektionen.

Om det eleverna skolsituationsin på allvartar säger tvingasman om
diskutera helheten skolarbetetii stället för det ständigt återkom-man

mande mer det och mindre det andra. Elevernas liv i skolanav ena av
delarna. Hela skolmiljön, denär kontexten,än påverkar lä-storamer

randet.
skolministem för framNär vardagligt formulerat krav utbild-påett

ningen Det måste roligt i skolan bör det inte tolkasattvara- -
det handlar trivsel i ytlig mening, just de grund-utansom om om om

läggande frågor vi här har diskuterat. haAtt roligt skolani bliär att
berörd intellektuellt och känslomässigt, överraskas,att utmanas, att att
ha lust och glädje lärandet,i uppleva trygghet och gemenskap till-att

med kamrater och lärare, bli allvar,på ha infly-att tagen attsammans
tande på eleverKravet ska ha roligt de går i skolan, blir dåatt närosv.

krav på komma till med de djupgående problemen iett att rätta mest
skolans arbeteinre och uppmaning till skolor friutrym-näratt-en nu

har vidgats skapa stimulerande och kreativa läromiljöer.met mer-

Skolan i tiden ny

Varför det särskilt viktigti dag eleverna tycker detär roligtatt äratt att
gå i skolan fråganDen utgår vi ifrån dettai ska försökaavsnitt. Vi
Visa varför det angelägnare någonsin uppmärksammaär skolansän att
inre miljö. har med samhällsförändringarDet och lyftervigöra,att
fram perspektiv diskussionen:i Socialisationsförändringar blandtre
barn och ungdomar, skolans legitimitet och den förlängda ungdomsti-
den.

eleverDen motivation känner för gå skolan lärai och sakersigatt
har självklart med faktorer vad ska efter skolan,yttre göra:att göraman
vad ska bli, hur ska leva. Men motivationen har också gö-attman man

med inre faktorer, sådant diskuteratvi det föregående.i Det ytt-ra som
och det hör ihopinre i komplicerat och sammanflätat Viett mönster.re

faktoremade inre har ökat i betydelse.attmenar
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Barn och ungdomar i förändring

När från bad ungdomari amerikansk undersökning 1960 attman en rang-
ordna de påverkansfaktorer betydelsefulla för deras utveck-mestsom var
ling hamnade föräldrarna plats. Därefter kom skolanfortfarande första
och kompisarna, idrotten ochsedan följde mor/farföräldrar, första jobbet,

för-sist kyrkan. undersökningen upprepades hade rangordningenNär 1984
därefter musiken och förständrats. hade platsen,Kompisarna intagit första

på platsåterfanns föräldrarna kom fjärdetredje plats föräldrama. Efter
idrotten,bild/media/film/video/dataspel och skolan tillsammansföljt av

listan.med jobbet hade hamnat längst nedförsta

På roll ungdo-kvartsekel tycks ha förlorat sin auktoritativa iskolanett
deras liv. Föräld-och detta den allt plats iögon störretrots att tarmars

betydelsefull utvecklingsrollfår finna tilldelas mindresig i attrarna en
ungdomar till-musiken. kan VärderingsförskjumingarSåän närut,se

frågas moder-efterkrigstidensde lyssnar och påverkas Iav.om vem
attityder viktigaindustriländer människors tankevärld och iharna unga

skolanikommer tillavseenden förändrats. barn och ungdomarDe som
dag socialiseradeför år sedan.likadana de 25-30 Deinte ärär varsom
på livet och framti-föreställningar sig själva,Derassätt.annat om om
den tillvaron ochskiljer från äldre Hur påverkar dettasig generationers.
lärandet skolani

förhållningssätt leva iMänniskor tillägnar ochsig attnormer genom
förändras förhållnings-samhälle. samhälletvisst Och växerett när nya

fram.sätt

till plats.eller bli bundenAtt låsa sig Att intesätt.vägra ett annat en
något eller tillkall. trohet eller lojalitet tillInte liv till Inteviga sitt sväraett

någon. framtiden, och inteckna den ..kontrollera AttAtt inte vägraatt
nuet.aldrig låta förflutna belastadet

människansDetta enligt den engelske sociologen BaumanZygmuntär
livsvillkor grundhåll-raderdet moderna kortai samhället. Dessa anger
ningen Traditionendiskussionen moderna socialisationen.i den ärom
försvagad. för livet har inteförflutnasDet fardigklippta mönster samma
giltighet gäller plat-varken detlängre. Människor siglåser inte, när

ochbetonas rörlighetidentiteter eller relationer med ställetandra.Iser,
förändring. antropologenMänniskan fötter, rötter,har inte säger
Anne Knudsen. gäller bara denTraditionsförsvagningen inte unga

16 och skola,Malmgren, modernitetG. ungdom förändring1997: Barn och i om
PM till Skolkommittén, Stockholm.
17Bauman, tiderFrån pilgrim till i Moderna 47, 257,. I 994: turist, nummer
18.SydsvenskaDagbladet 1995-05-21.
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människan. berör helaDen samhället, både individer och institutioner.
Det inte givet eller naturligt" människor beter påär sig visst sättatt ett
eller tänker på visst skaDet inte självklart hur förälderett sätt. är en

Det inte självklart hur lärare ska kan längreär Man intevara. en vara.
roll, tradition.överta Man måste skapa själv; dent.0.m.en en egna

identiteten måste iscensättas och Kirstenskapas. Ungdomsforskaren
kändaDrotners bok heter ochtypiskt skabe selvAtmest signog -

handlar människors identitets- kulturarbete.ochom unga
förändringarDe vi här diskuterar får odiskutabla empi-inte ses som

riska sanningar. ska uppfattasDe tendenser och tolkningar avsom som
komplexa samhälleliga finns dessaDet andra hållningar imönster. även
frågor, i utsträckning betonar kontinuiteten utvecklingen.istörresom
Vi dock det finns tillräckligt underlag for tala ennyatt attmenar om
tid, medvetna skill-vi vi starkt generaliseradeäven är görattom om
nader mellan "förr och nu för utveck-tydliggöra tendensema iatt
lingen.

Kulturell friställning

Den situation människor det beskrivsi moderna samhället befinner sig i
ibland med hjälp begreppet kulturell friställning". Den gene-av unga
rationen i viss utsträckning frikopplad sedvänjor,från de värden ochär

härskat föräldrarnasi och framför farföräldramasallt imor- ochsom
liv. Värden och uppfattas själv-längre ochinte naturgivnanormer som
klara kulturellt skapade. behöverLivsprojekten kan väljas, deutan som
inte bli verkli-Man måste inte föräldrarsina Om det sedanärvas. som

går välja liv och vilka fråga.fall kan väljai såatt ärgen som en annan
kulturella friställningen föreställerDen gäller vad tänkermänniskor och

sig, vilketinte faktiskt för socialaval finns i olikautrymme t.ex. som
verkligheter.

finns bådeDet positiva och traditionennegativa sidor detta.i Att
försvagas innebär det tycks finnas tidigareatt större än attett utrymme
välja identitet och samlevnadsfonner. hämmaTraditionen behöver inte

människas utvecklingsmöjligheter. kultu-Samtidigt leder denen ung
rella friställningen till individerna sig ifår svårigheter orienteraatt att
samhället, eftersom det inte tycks finnas sig till.någonting fast hållaatt
Kulturoptimisterna förpositiva till det ökande finnsär utrymme som
individers kreativitet och självbestämmande. Kulturpessimistema var-

för ångest skapas, värdentraditioner upplöses och gamlaatt närnar
upphör gälla.att

19 skabeDrotner, K. 1991: selv. Ungdom, aestetik,paedagogik, Köpenhanm.At sig-
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värderingar harochföreställa alternativa livsigMöjligheterna att
utbredning.minst massmediemasökat ofantligt, inte genom

medierna,våra huvudenvad gällerfriställning bilder ifinnsDet t.0.m. en -
bilder,explosionermedvetandeindustrin frigör inomreklamen, avoss

radikaladeinte kunnat förutsägasoch fantasierdrömmar mestavenssom
århundradet.under förrautopistema

själva ochsigmänniskors medvetandeiförskjutningarVilka omunga
springervärderingarVilka ochdå tal omomvärld detsin är urnormer

livsvillkorende moderna
bredden i soci-antyderuppräkning någotkatalogartadeFöljande av

alisationsförändringama:

individualisering.En ny-
självkommen-själviakttagande ochreflexivitet,ökad gradEn avav-

det stället KännerVarför inte så ihärdet såterande. Ska ärvara
sättpåjag rätt

irespekt förUngdomarsauktoritet. ärpåEtt sätt attnytt vuxnase-
avtagande.

tidigaresådantförändra ochkanpå göraEn atttro somommanny-
Detgrundlagt ieller ärtraditionenansågs givet t.0.m. generna.av

skulledagKarlar de Ivälden.förr isade är.det ärär, sommansom
provokativa.uppfattasuttalandensådana som

tidigaremänniskorUngatidsuppfattning.förändrad änärEn mer-
projektinte linjärtnärvarande Livet mot ettär ettettupptagna nu.av

mål.framtidaavlägset
långsiktigt.lika ochplaneratframtiden; intepåEtt sätt attnytt se-

skapande verksamhetoch på att vetapå utanUngdomar satsar resor
sig.det betalarom

Osv.

förändringar,skettharkan detvardagssituationermångaI attman se
förändringardessabetydelsetolka vilkensvårtdet kan attäven varaom
jämför medOfta blir det tydligtpå.vad de beror närhar och mannya
eller arbets-arbetetillgäller inställningen"förr".hur det Det t.ex.var

utspelas 1950-talet.följandemoral. Det

fabrik.påsommarlovsjobbgångfickgyrrmasist jagjagNär ett enenvar
Detsoligafönsterlös källare hela långaskulle iJag sommaren. varensopa

tänktejagmin fardagar meddelade jaglåter. Efterdet attän trevärret o m
påsågvarför. Hanförsökte samtidigt förklara strängtochsopjobbetsluta

2° mfl.narcissistisk sårbarhet, i Fomäs,friställning ochKulturell1984:Ziehe, T.
156.Akademilitteratur,motstånd, Stockholm,ochUngdomskultur Identitetred.: s.-
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därefter två grundläggandeförsvarstal och levererademig under mitt san-
ska alltid avslutaoch arbetsmoral. första "Manningar arbete Den var:om

påbörjat andra central och viktig: Detvad har Den ännuvar merman
tråkigt. jävligare jobbet destoroll arbetetspelar ingen Tvärtom, är,ärom

kvällenpåkommer hemskönare känns det när man

tillfredsstäl-och försakelse. Ochplikt. ArbeteArbete strapatssomsom
arbetsmoralgenomliden. puritanskaplikten Dennalelsen efteråt när var

människa förlika med förför sigkunde svår att genera-ung enenvara
ungdomar förvånat på föräld-barn ochsedan.tion Dagens snarastser

använda liknande förförsökerdessa någon gång attargumentrarna, om
locka dem till kraftan-hemma eller förfå barnen attgöra nyttaatt

i skolan.strängningar
elever lyder" pådet uppenbart intelärare i skolanFör är att samma

världen.gjorde förr idesätt som

på eleverna förlorattydligt exempelmellanstadielärareEn attett re-gav
handlade musei-berättelseauktoriteten, läraren. Hennesspekten för ettom

klassen intilloch stod med hela sigförberett alltbesök. hadeHon noggrant
föremålen gånginnehöll och vadvadoch talade använtsmontrama enom

stod endast desida ochtunnades skaran vid hennestill. handEfter snartut,
på hadeoch lyssnade vad frökeneleverna kvarvälartade säga.attmest

källaren och undersökte la-hela de iomkring iforResten museet; var
åkte och nedoch glass, de hissenentrén köptede igerutrymmena, uppvar

några elever vid hissenhon fickutställningshallama.mellan När ro-syn
och kommer hitslutar omkringtill dem: ni springailsket Nupade hon

såg henne,ögonblick, vänligtstannade tillmeddetsamma Eleverna ett
hissåkaochpå klacken fortsattevände attsen

tillsagda. Medgjorde de blevrädda ellervarkenEleverna blev som
vad lärare brukarläraren sadeöverseende noterade devänligt sägaatt

har inteintresserade dem.de till det Vuxnasedan återgickoch som
hardärför de inteauktoritet Lärarelängre självklar äratt vuxna.en

Bådedärför de lärare.auktoritetlängre självklar äratt som vuxenen
varför harförtjäna auktoritet, visadag sinoch lärare måste i manman

behålla den.den och arbeta för att

Motrörelser

och före-till förändringde tendensersjälvklartDet är att normerav
konflikt med andrahär kan komma ihar diskuteratsställningar som

2 Arbetet 1995-09-19.
22 kommittésammanträde.Exemplet redovisat vid ett
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uppträder samtidigt.mönster Många invandrarkulturer har t.ex.som
inte påverkats normförskjutningar i omfattning. Hemmensav samma
läroplaner kan kollidera med det händer i skolan.som

förInom det s.k. segregationsprojektet under 1980-talet gjor-ramen
des bl.a. socialisationanalyser. visadeDe elevernas föreställningaratt

sin framtidi hög grad påverkades deras sociala bakgrund ochom av av
vilket kön de tillhörde. Klassbakgrunden tydliga utslag: Arbetar-gav
klasselevema hade låg aspirationsnivå med framtidsaltemativ; de
ville så snabbt möjligt påbörja vuxenliv och trodde de skulleett attsom
komma få enkla och inte särskilt välavlönade jobb framtiden.att i Me-
delklasselevema hade långsiktig planering, såg många altemati-en mer

framtidsmöjligheter och trodde sig kunna få intressanta jobb iattva om
framtiden med möjligheter till självförverkligande."stora

delEn detta kan tyckas motsägande, till de tendensernärav man ser
vi har talat dockDet inte motsägande på detär detsättet attom. ena
måste och det andra fel. Förändringrätt och kontinuitet existerarvara
samtidigt. Olika finns vid sidan varandra.mönster fallerDessutomom
de dominerande socialisationsförändringarna olika med avseende påut
klass och kön. skillnad på hurDet tidsandan påverkarär medelklass-en
flicka och arbetarklasspojke.en

uppenbartDet verkar dock socialisationsmönstren påatt är väg att
saken längre tid.omstöpas, över eleverDe går iom man ser en som

skolan i dag likadanainte de för 25 år sedan,är dis-ävensom var om
kussionen hur skolan bör ibland tycks förutsätta det.om vara

En de viktigaste förändringarna säkert människorär attav unga
tycks tidigare närvarandeän nu". har bli-upptagna Presensettmer av
vit allt viktigare Det uppskjuta behovstillfredsställel-ett sätttempus. att

så naturligt för tidigare generationer, framför allt i medel-se, som var
klassen, framstår likainte självklart längre. Eleverna sitter inte isom
bänkarna och förtränger sina behov i på bättre liv skaväntan ett som
komma sedan. Om det på det här och det finnsär mycketsättet- som
talar för det får det djupgående konsekvenser för skolan. konsek-En-

kraven på det skolliv levsär och ökar.att härvens som nu

Skolans legitimitet och mening

Skolutbildning har länge kunnat anspråk på nyttig förgöra att vara
samhället föroch den enskilde. Tilltron till det moderna utbildnings-

23Amman, G. Jönsson, l 985: Segregation och svenskskola studieEn ut-av-
bildning, klass och boende, Arkivs avhandlingsserie Lund.18,nummer
24Malmgren, G. 1985: framtidMin högstadieeleversOm på framtiden, Stock-syn-
holm och Lund, Symposion.
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ochkoppling till samhälls-desshaft grund just ihar sinsystemet ar-
legitimering i 1946 årsarbetslivet dessrelation tillSkolansbetsliv. var

demokrati-framför allt gälldediskussionenskolkommission, även om
självklartdet inves-expansionenekonomiskaUnder densering. attvar

säker tillframstodenskildeför denutbildning, vägitera ensom ensom
arbetslivet.plats i

allt högreocharbetsmarknadens strukturförändringar iMen en
Redanskolan. imotivation ipåverkade elevernasungdomsarbetslöshet

fordonsteknisk linje ieleverna påmånga1970-talet vissteslutet på av
yrkesutbildningderasosäkertdet högstgymnasieskolan att omvar
Arbetsmarkna-bilmekaniker.jobbframtidaledde tillverkligen ett som

Pol-linje påfordonstekniskeleverna påhär skrevhårdnat. Såden hade
utsik-undersökningredovisadede 1979hemskolan Lund,i när omen

klassen.de hade gjort ifå jobbattterna som
långaflyttafick räkna med vägar.praktik. Märkesvana. ManårsFlera att

kontakterskulle ha bravärnplikten. Manfullgjortskulle haMan genom
måste klarahär kravenföräldrar.och Domsläkt, vänner om manman

jobb.påha chansskulle ett

dagoklarare ioch samhällslivarbeteutbildning,mellan ärSambanden
viktentalarnivå.strukturell Intepå närtidigare. Inteän om avman

nödvändighetenhelhet, ellerarbetskraftenkompetenshöjning i omsom
konkurrens-framtidastärka Sverigesförutbildningsnivåhög attav en
betyder detVadför den enskilde:oklararedäremotSambandenkraft. är

studerar det jagskolan ochgår iframtid, jag stu-för för minmig, att nu
derar

präglas tillgymnasieskolai dagenseleverför mångaSituationen en
förmotivenför elevernalättareTidigare detdetta. attdel sevarav

tänktasakerlärde sigskolangick iskolarbetet. När som varmanman
Motivation-livet.skulle bli iför dettill direkt nyttaatt senaremanvara

ibland be-efter skolan,väntadelivmed dethängde somsammanen
gickElevernavälbetalda, andra åtminstonedeljobb,stämda trygga.en

eller verk-kontoristerskulle bliNågrasociala spår.olikaförvisso i
kundelärare. Elevernatandläkare ellerskulle bliandrastadsmekaniker,

ide kunde ståinstrumentellt till skolarbetet,förhålla sig utdock mer
utdelningskulle kunnaskolanbytesvärdedetförlitan på att gegavsom

livet.ispecificerade glädjeämneneller andrasärskilda jobbi senare
utanför skolan.någontinglegitimeradesSkolgången av

fasta struktu-gamlaskolan.krav på DesamhälletställerdagI nya
yrkestillhörighetenlivslångaförflyktigats. Denarbetslivet harirerna

25 Författar-Brevskolan ochStockholm,Arbetsboken,m.fl. red. 1981:K.,Bergöö,
förlaget, 20.s.
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har bytts det livslånga lärandet. gällerDet lära lära ståmot att nytt,om,
med osäkerhet, byta inriktning. Samhället har behov nationelltut ettav

kunskapslyft, alla medborgare får del allmännade kunskaperattav av
omfattande skolgång Men det kraven handlar ärsom en ger. om en

höjning den generella kompetensen, kompetens kan använ-av en som
das i hel rad yrken. Frånvaron konkret bild det socialaen av en av
sammanhang där skolkunskaperna kan användas påverkar självklart
motivationen i skolan.

Bengt Börjesson behandlar gymnasieskolan och dess förmening
eleverna i med titeln krisEn ungdomsskola Hans dis-uppsats ien
kussion berör de sammanhang antyttssom ovan.

Låt tillbaka till början 80-talet Vilken då gymnasieskolansoss av var
15-16-åringenmening för Vad betydde elevengymnasiet för befannsom

sig skarven mellan årskursenprecis i sista i grundskolans högstadium och
första årskursen i gymnasiet

l5-16-åringenJag valde börja gymnasiet därför detta val påtror att att att
mycket påtagligt hängde med val framtida yrke ochsättett samman av

framtida livschanser. Både gymnasieskolans teoretiska linjer och de prak-
tiska utbildningarna knutna till framtida professioner. Det fannsnäravar

förutsägbar framtid efter gymnasiet. börja påAtt studierna gymnasieten
välja framtid gynmasieåren.eftersättett attvar

Börjesson gymnasievalets tidigare betydelse förpoängterar en ung
människa uttryck för val livsinriktning. Det inget slutgiltigtsom av var
val, det ändå markering identitet. gälldeDet väljaattmen var en av
praktisk eller "teoretisk bana. gälldeDet ringa in yrkesområdeatt ett
i arbetslivet. Valet upplevdes delvis frivilligt, åtminstone i densom
meningen alla ungdomar gickinte i gymnasieskolan.ännuatt

återfinns kontextMeningen i utanför skolan och något åter-inteären man
finner den pedagogiska praktikeninom hand...i första Den gamla gym-
nasieskolan förankrad i socialt sammanhang gjorde studi-ett yttrevar som

meningsfulla och dem meningssammanhang. På psykologiskettema gav
nivå fungerade studievalet identitetsbekräftelse och möjlighetsom en som

jagets omvärlden. förlusten dettaupprätta gränser Detatt ärmot av me-
kris.ningssammanhang den gymnasieskolansärsom nya

gamla meningssammanhangetDet byggde på samhälle,ett annat en
arbetsmarknad, föreställningarpå praktisk respektive teore-annan om

tisk begåvning, kanske också på ungdomarna tänkte påatt sätt.ett annat

26Börjesson, 1996: ungdomsskolaB. En kris, stencil, Högskolan lärarutbild-föri
ning Stockholm,i 36.s.
27A.a., 39s.
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studierna. hur det menings-åt Frågandet meningMen är nyagav-
skola realiserar denBörjessonsammanhanget öppenut. ser en somser

undervisningen", förseroch kunskapserövrandekunskapssökande som
vilka förstå och genomlysamed de kaneleverna med instrument sam-

social för elevernasskolanoch världen, hanhället arenaser som en
grunden detväljer formulera denidentitetsarbete. Hur ärän att nyaman

till framtidenförhållande till världen utanför ochskolansuppenbart att
föreställningar skolarbetets mening.elevernashar förändrats i om

förlängda utbi/dningstidenungdomstiden och denförlängdaDen

barn ochfår ytterligare tyngdskettförändringarDe attgenomsom
för-Ungdomstiden hartid utbildning.tillbringar allt längre iungdomar

för ungdomstiddet kallasmänniskor går tidigare in ilängts. Unga som
då varkenUngdomstidens marginalpositionoch ärut. mansenare -

jämförelse tidigaretiden medutsträckt i ibarn eller är genera-Vuxen -
den socialalänge bli ifår påoch ungdomartioner, vänta att me-vuxna

med förlängdutveckling samvarieraroberoende.ningen Denna enav
i gynmasie-alla ungdomar gårPraktisktutbildningstid. taget numera

illusoriskt. delaralltmer Storavaletskolan; det frivilliga är av ung-
eftergymnasiala utbildningar.vidare tillocksågårdomsgenerationen

förändringarvad dessaInflytande på riktigthär skrev vi iSå om
elevinflytande i skolan:behovetmed tanke påbetyder av

luckratsochungdommellanharNu attgränsen att vuxen uppvaravara
hellerdet livet intekännetecknenår. ärunder De yttre vuxnasenare

hemifrån, skaffa jobb,flyttaBlirsjälvklara längre. attman vuxen genom
saknarungdomarkan visserligenköpa bilbilda familj och Man säga att

vadarbetslivetsamarbete integrationen ioch detden mening ger, mensom
studiegrupperpopband, i Detverksamheten föreningar, i ärbetyder då i

dagens männi-ändå ovedersägligtdetsvårt dra är attgränser,att ungamen
samhälletdär de erkännsintebefinner sig i position,skor vuxna.somaven

efterfrågade de har kompetensförberoendeställning. inteDei ärDe attär
samhälleliga uppgifter. ..lösaatt

förlängdadendessasjälvklar slutsatsfinnsDet ung-resonemang omaven
allt utbildningsinstitutionerna,ökar, framfördomstiden: Kraven att er-

ochmeningsfullt samarbetearbete,människor meningsfulltbjuda unga
männi-infantiliseringendetta sker,inflytande. Om intestort ungaavom

alltallt tydligare ochungdomstidens motsättningarfortgår, då blirskor
bearbeta.svårare att

2 1996:22, 25sou s.
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Vad sker i skolan och elevernasi lärande bestäms och inreyttresom av
faktorer. har pekatVi på de faktorer definierar skolanatt yttre som som

förberedelse för livet har elevernasi medvetande förlorat kraft.i Det
beror på eleverna annorlunda, också på det svårareäratt äratt attmen

kopplingen mellan skolan och det ska hända efteråt. Detta bety-se som
der skolgången i utsträckning måste utifrån kriteriermotiverasstörreatt

har med det händer skolan. Det blir allt viktigaregöra iatt attsom som
elever skolarbetesitt meningsfullt här och de kanattser som nu, an-
vända sin kunskap här och de upplever intellektuellaattnyvunna nu,
och känslomässiga deutmaningar, har inflytande sitt arbeteatt över
osv.

Att lärare i tidvara en ny

kulturella friställningen harDen också påverkat lärarens arbete. harVi i
Krock eller beskrivit hur vi på förändrad lärarroll och ska imöte ser en
det här sammanhanget endast återknyta till några de perspektiv viav
förde fram.

fanns tidigare likhet mellan kyrkansDet och skolans lärare.prästen
äldre samhälleNär i gick bland sina församlingsbor såprästen ett ut

visade honom försökterespekt, lyssna till vad han sade,storman neg
och bockade han ganska dålig kanskeäven präst söp,om var en som-
hade bam på bygden och predikade uselt på söndagama. Men prästen

inte bara sig själv, representerade denHan kyrka dåvar en person. som
hade makt och myndighet samhället. förhållandei Hans till försam-
lingsboma präglat kyrkans aura".var av

kan förSå också situationen i skolan antal decennierettman se se-
dan. Läraren trädde in i klassrummet skolanrepresenterade medsom

han bar med sig dess självklara myndighet, dess ritualer, dessstort
skrivna och oskrivna regler. Läraren hade draghjälp klassrummeti av
skolinstitutionens auktoritet och legitimitet- dess självklara tradition.

Traditionen gjorde också elever i mindre utsträckning i dagatt än
ifrågasatte den givna Ordningen skolan.i uppfattade ofta skolanDe

oundviklig, någonting ibland bara uthärdas. Skolanmåstesom som som
naturkraft. ställer sigMan inte och med åskväder,argumenterar ettsom

skydd och tills det dragit Skolan denväntartar över.man var som var,
ibland rolig och lärorik, ibland och träaktig. Och fickmonoton taman
den densom var.

dagI skolan långt profan. Lärarna inte förär är representantermer
så mycket sig själva. Deras insats personlig rollbe-än är änmer snarare
stämd.
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förmodligen lärarjobbet stimulerande; lära-Förändringarna gör mer
eleverna, lär känna dem bättre och harkommer störrenärmareren

skapa glädje och gemenskap och för kun-möjligheter att utrymmege
verkligen berör elever. förskapsprocesser dessa samtidigt-Mensom

ligger det till hands lasta självläraren denna situation sigi nära attnya
längre har stöd den aukto-för allt misslyckas, intenärnu man avsom

bestod lärare med. säkertden gamla skolan sina Detritetsmyt ärsom
ocksålärare dag, det förmodligenstimulerande i äratt vara menmer

utmattande.mer
förändringen kunna Skolansdelförklaring tillSå skulle ut.seen

tradition och fasta rollfördelningifrågasatt, dess givnaauktoritet är
mindre skyddhar givit lärarna Deuppluckrad. Det utrymme.men mer

och erfaren-sina personliga egenskaperpå och utnyttjamåste gott ont
med eleverna.heter i mötet

ofta övertydliga uttryck för föränd-tydliga ochPopulärkulturen ger
frånamerikanska filmen Farliga 1996samhället. denringar i I sinnen

temat. hur lärare kan någontingFilmen handlar inteskolan taär om en
hela tiden legitimera"gratis". måsteför eller ha någonting Hongivet

förhållande till klass och varjekvalificera sig i varjevad hon gör, nyny
huvudrollen denMichelle Pfeiffer, spelarsituation. När somsom

problemornrå-skolans klass i socialtkvinnliga läraren, möter värsta ett
f.d. marinkårssoldatmed hon och vacker, idetde räcker inte äratt ung

ämneskunskaper och obändighar gedignaamerikanska annén,den en
ungdomar iklassiska har någontingdepå utsattaatttexternatro att ge

allvar läsa Dylanförsök få eleverna pålivssituationer. Hennes attatt
bristande aukto-hon kompenserar skolansmisslyckas,Thomas trots att

både djupa och bredamarinkårssoldatens. med hjälpmed Menritet av
socialpsykologi och omfattandegodempati, sympati,kunskaper, en

och personliga erfarenheterpersonligtinvestering engagemangav
med Dylan Thomas ochförbinda Bob Dylan och hans världlyckas hon

tillalltmer engagerade och använder sist Dy-värld. Eleverna blirhans
Lyckligtför bättre förstå sitt liv.litteräralan Thomas egettexter att -

lyckligt slut.eller nästan -

decentraliseringenochLäraren

lärares arbete fokus påDecentraliseringen ställer i sätt.ett nytt
förtroendedet finnsdecentraliseringen bygger påIdén med ettatt

det förtroendet inteoch vill utveckla skolan. Omför lärare både kanatt

29 och skola,ungdom förändring modernitetochMalmgren, G. 1997: Barn i om-
Stockholm,Skolkommittén, 65.tillPM s.
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finns hela tanken med ökat lokaltär poänglös. deDetett äransvar som
befinner sig den konkreta verksamhetennärmast ska ha mestasom
möjliga inflytande hur den utformas. finnsöver Det självklart lärare

mindre lämpade andraär undervisa barn ochän ungdomar.attsom
Men grundhållningen i decentraliserat alla bätt-ett är görsystem att ett

jobb de får tillit och förtroende. Problemet samtidigt medär attre om
underlåter föreskriva hur arbetet i skolan skaatt staten till ochatt

överlämnar till den lokala nivån, så vacklar traditionen lära-ansvaret i
arbete resultat generell samhällsutveckling.ett Närres som av en mer

traditionen försvagas det också för kritiköppnar skolanvägen moten
och dess personal. Det tidigare givet måste bli föremål försom var nu
förhandlingar. Elever lägger sig Föräldrar lägger sig Politiker läg-

sig Andra utanför skolan lägger sig utvecklingDenna viger ser
löftesrik. kanDen på sikt leda till genomgripande förändringar isom

skolan. Samtidigt måste inse på skolans personal, ochattman pressen
framför allt lärarna,på ökar.

Lärares uppgifter har också förändrats och breddats decent-genom
raliseringen. styrdokumentenDe får framför allt konsekvenser förnya
lärares arbete "före och efter den konkreta undervisningen. Det
handlar uttolkning mål, lokalt utvecklingsarbete, gemensamtom av
arbete med lokala arbetsplaner, utvärdering och bedömning, kommuni-
kation med andra innebörden i och resultaten skolans arbeteom av osv.

sådantEtt arbete inriktat utveckling tänkande kringär mot nytt ut-av
bildning och undervisning planering aktiviteter.än motsnarare av

måste också kommaMan ihåg dessa förändringar sker iatt en
knapphetens ekonomi. Resursneddragningar har skett allapå samhälls-
områden under de åren och skolan inget undantag. harVisenaste är
inte det vår uppgift analysera nedskämingamas effekter,sett attsom

Huvudinriktningeneller peka på behovet till skolan.att av mer resurser
för kommitténs arbete har varit identifiera utvecklingsmöjligheteratt
inom de finns. Samtidigt uppenbartdet krympandeär attramar som en
ekonomi påverkar utvecklingsklimatet i skolan och ökar på allapressen

inblandade i skolans verksamhet.är På avgörande punkt harsom en
decentraliseringen tillsammans med resursknappheten förändrat bl.a.
lärares arbete. Skolans personal måste i utsträckning tidigarestörre än
kunna för varför skolan generellt behöverargumentera mer resurser
eller varför den eller den andra verksamheten inte tål ytterligareena
nedskäming. sådanFör argumentation inför politiker och allmän-en -
het behöver utveckla språk, riktar sig utåtett gemensamtman som-
och klargör utbildningens betydelse och problem samhälleligti ett per-
spektiv. behöverDetta inte innebära avkall på professio-göratt man
nella övertygelser.
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motsägelserochsvårigheterdeerkännanödvändigtDet attär som
stödlärarenödvändigtocksådag.lärare i Det attligger i äratt gevara

förpåförutsättningarnadeanvänder ettstrategierfinnaatt nyasom
konstruktivteleveroch dess sätt.skolan

förformerochfinnamåstebl.a.betyder utrymmeDet att nyaman
arbets-med sinatillsammanslärare intesamtalet. Omkollegialadet

och lärar-skolansvaddiskutera igenom ärtillfällefårkamrater att som
lärar-stärka sinkunnadärigenomföruppgifter,gamla och attnyanas

konstruktiva iochför demsvårare öppnadetidentitet, att sam-är vara
samtalet kollegerfortlöpandepolitiker. Detföräldrar,med elever,talen

personal hamnar iskolansundvikavill ettviktigt attemellan är manom
konflikternaochkritikenförlegad tradition, närförsvaromöjligt enav

självkänslan.påtär
friasigskolledare kännerochlärareviktocksåDet största attär av

utvecklings-decentraliseringensförskolandebattendelta i attatt om
ibland berättel-förekommerlärarpressentill Ikraft ska kunna tas vara.

sinalojalitetsförklaringarpersonal avkrävsskolanshur avser om
skolfrågor.viktigadet gällertystnadoch åläggschefer närkommunala

finns detverkligheten,medberättelserdessa överensstämmerOm an-
decentraliseradei detSjälva livsnervenbekymrad.ledning att vara

personalbetyder intedemokratisk dialog. Det attlokalärsystemet en
betyderdetdemokratisk ordning,fattats ibeslutikan menstrunta som

detfriochsåbeslut måstetill öppenlederden somvaraatt somprocess
möjligt.huvud ärtagetöver

läromiljöskolansdiskuterakanHur man

måsteförolika atthar vi på argumenteratkapitel sättdetta upp-I man
kunskapsut-elevernasstödjaförläromiljöhelaskolans attmärksamma

veckling.
utgångs-frånargumentation,sammanfattandeEn annanenmen
elevernabärvad detfråga sigkan ärhär:så Manpunkt, kan ut somse

vidare,lustkänna gör attdemfårarbete, attatt somett somgenom
ofta varit: Detharskoldebattenprogressivaden svaretIde inte tröttnar.

problemlösapåElevernadrivkraften väg ettär attproblemet ärär som
och kun-problemmedvetandedettakunskap. Detdärförsöker äroch
medarbetetUnderi läroprocessen.skapssökande är motorn pro-som

ochskrivalär sigElevernafärdigheterna:funktionaliseras"blemet
problem. Dettalösaförsökerdemedansamarbeta ettochoch räknaläsa

också Detkan ärdetförfog sig. Menmyckethar nyanseras.sätt att se
Ochtiden.helalevandekunskapsproblemhållasvårt yngreettatt

ifinnasdärför ocksåmåste annatdet.svårare Detdestoeleverna ärär,
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läroprocessen, arbetet kan drivasgör vidare. kanDetattsom vara ar-
betsformema, håller eleverna kvar uppgifteni och derasgör attsom
intresse vidmakthålls. Eller kamraterna. Eller eleverna ska fär-att vara
diga till viss tid med någonting de skapat. Eller och det vårären po--

det kan hela den verksamhetäng eleverna involverade iärvara som-
motiverar deras intresse. Denna verksamhet kan och bör skifta, ha
olika inriktning, mål, kommunikationsfonner Kunskap detärosv. en
elev utvecklar delta i sådan verksamhet.attgenom en

verksamheternaHur på skola utformas grundläggande be-ären av
tydelse för elevernas kunskapsutbyte det har varit vår hållning i den--

framställning. Vad ska verksamheternas utformningstyra ärna som en
fråga för hela skolan. kapitelI förstrategi skolutvecklingnästa om en

vi denna fråga i anslutning till diskussion dentar lokalaupp en om ar-
betsplanen.

svensk skolutvecklingI har "helskoleförsök" varit relativt ovanliga.
Så här skrev vi i Föräldrar självförvaltande skolor:i

Utvecklingsarbeten har omfattat enskilda och enskilda klasser,ämnen mer
sällan hela skolor. harDet betytt elever högstadiet deltagit it.ex. att som
utvecklingsförsök i vissa har kunnat komma in i undervisningämnen en

har haft helt andra och ibland helt motsägande utgångspunkter, denärsom
under dagen bytt Skillnaderna jämförelseärrmen. i med Danmark påtag-är
liga. harDär annorlunda skolutveckling bidragit till det utvecklatsatten
försöksskolor, där utgått från förhållandevis föreställ-man gemensamma
ningar vad det för läromiljö vill arbeta .. Vi bre-är tror attom man en
dare pedagogisk diskussion skolans lokalai styrelse kommer att ut-gynna
vecklingen självständiga skolor där helhetsperspektiven elevernas lä-av
rande i betyderDet för den skullär skolornainte behöver hacentrum. att

särskild pedagogisk idé grund för diskussioner,sina och det bety-en som
der absolut inte de arbetar på skolan måste ha uppfattning iatt som samma
alla centrala frågor, det betyder beredd diskutera hur alltäratt attmen man

sker i skolan hänger ihop och vad allt kan fåtänkas försammantagetsom
utveckling.inverkan det gäller elevernas lärandenär och

Nu har decentraliseringen skapat för utbildningsdiskussionutrymme en
involverar hela personalen i skolan, föräldrar,elever, närsamhälle.som

Det så de spelreglerna för kommunär och skolat.o.m. för-att stat,nya
sådan självständig diskussionutsätter på denatt enskildaägeren rum

skolan. Ibland har talat detta i skolans "profil",termerman om av men
det ligger inget egenvärde olikai skolor utvecklar olika profiler. Detatt
viktiga reflekterar helaär läromiljön,att inteöver så-att görman man
dant andra skolor inte gör.som

3°sou 1995:103, 15s.
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skolapåläromiljönsigska utan atthurdåFrågan närmaär enman
övergripandeblir såslut kommeroch till överensdet säger omman --

konkretadenibetyder någontingegentligen intedeteller ytligt att
mellanni-verksamhet påskolanstänkakanverksamheten. Hur omman

desidan ochundervisningsprojektet åkonkretadetmellanvå na-ena-
utförligt idiskuteraska nästaviandra Detå dentionella målen mer

två begreppinföraexemplifieraendastska vi attkapitel. Här genom
lärandetoch ilivetdiskussionanvändbara ivi är omenmenarsom

skolan.

regressionochProgression

utanförFå begivenhetersport-TV-tittare.fanatisksmåttTänk spor-er en
Finlandfriidrottslandskampfrånbort motlocka honomkanvärldtens en

sådant in-bakomVad liggerfotbollscup.europeisk ettmatch ieller enen
lever inrutatnaturligtvis. Hanomväxlingoch ettspänningBehovtresse av
tävlingsdrama-nervpirranderutinen. Denbryteridrottshändelsemaliv och

sjunkavardagsbekymrenochvardagstrivialitetema attfårtiken i un-rutan
dan för tag.ett

ochbehovtillkopplatocksåkan ettidrottsintressetMen vana upp-avvara
känsla identitet.idrotttycktalltiddenrepning. För avenvanangeromsom

livet.kontinuitetslagsidrottstävlingamaåterkommandeDe ger enstora
vardagen.inTipsextra ramar

trygghet. Fot-behovtillfredsställaocksåsäkert etthandlar attDet avom
spelarna skif-alltid detsamma,någotpåbollslandslaget sättär namnen

och bedrö-förändras inte. Ingaoch lagetomärkligt, sorgernästantar, men
planen. Tit-påverkarutanförvärlden mönstretkonflikter ivelser, inga

ochigenkänningkokongvärlden ikapsla inblirtandet sätt attett aven -
egentligen haringentingbekräftarhänder i TVstillastående. Det attsom

ritualema kringlöparbanan,ochpå planenlikt t.o.m.allt sighänt; är
desamma.tittandet är

intetittandet. Omockså verkar spän-imotkraftSamtidigt finns somen
ilningarochkoncentrationen sänthade skärptosäkerhetenochningen av

förmodligenidrottsfantastenså hade somnatkroppen,upphetsning genom
männi-vissaFörinslag utmaning.fårUpplevelsenuttråkning. .. ett avav
frånavstår dehellredepåfrestandesåutmaningdenna attskor t.o.m.är
sig förbordtennismatch utsättadramatisk än attiavgörande bollarna en

sinnesrörelser.starkaalltför

Symposion, 25431 Stehag,och undervisning,Videovåld1988:Holmberg, O. s.
bearbetadlättTexten är
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Trygghet och spänning balanserar dettavarandra i exempel. De verkar
samtidigt. Dessa motstridiga krafter kan på begrepp. Man kansättas
kalla dem för intresse för respektive intresseregression för progres-

finnsDe hos allasion. människor och i all mänsklig verksamhet.
Progressionsintresset inriktatär upplevelser förändring ochmot av

framsteg. hörHit glädjen lära sig saker, kunnaatt ochattav nya av
kunna och kasta sig i det spännandeatt och okända.ut Detmer, av nya,

risktagandets intresse:är Om skulle pröva Om skulle försö-man man
ka Jag kommer bara ångra mig låterjag bli.att Mennog om progres-
sionsintresset också förbundet med fara.är kanMan misslyckas, och
ångesten för misslyckandet sammanvävdär tätt med lusten fram-att
åt, ochatt utmana utmanas.

Regressionsintresset stillsammare,är alldeles stilla. Detrent ärav
inriktat trygghet och oföränderlighet. Detmot intresse sökerär ett som
vila djupt inne i dit inga hot når. Genom vändaett tillbaka tillattrum
det kända, och återupprepa det ständigt likadana, undviks kraven och
utmaningarna. Regressionsintresset arbetar efter säkerhetsprincip:en
"Man vad har inte vad får.vet Det konservativärman men man en
psykisk kraft. Men kan inte bara hålla sig till det regressiva. Dåman
uppstår ångest för stillaståendet.

konservativaDen säkerhets- och trygghetsprincipen lika viktigär
den framåtsträvande riskprincipen. Att kunna dra sig tillbaka tillsom

det kända, det redan kan, återupprepningen, betydelsefullt medärman
hänsyn till avlastning, kraftsamling.njutning, kanArmars inteman ge
sig det osäkrai och kravenstå med ochut utmaningarna.ut

Den västtyske socialisationsforskaren Thomas Ziehe har des-använt
begrepp Sambandeti kritiksin skolan. mellan ochregressionsa av pro-

hargression brutits han.i skolan, Det grundläg-ärmenarupp som om
gande psykiska strukturer reformeragick bort: Idén pedagogis-att om
ka framsteg lever på föreställningen möjligtdet föräratt att steg steg
åstadkomma övervikt för progressionsintressena på regressionsin-en

bekostnad Det dömttressenas misslyckas,är Ziehe. Re-sägeratt
gressiviteten tvingar sig in i undervisningen på i stället.ett annat sätt
Eleverna saboterar och uppträder småbarn. De tuggummituggarsom
och har på sig ytterkläderna i klassrummet, fast de segdragnavet att
konflikter begärDe ständigaväntar. toalettbesök, hämtaratt
glömda och böcker, leker, ritar, kammar håret. Och skolanspennor re-

för komma till med situationencept oftaatt rätta så här: Flerautser
stenciler, längre läxor, flera högre takt på timmarna, sitt rakt, läs iprov,
boken, ingen dödtid, lär dig framåt progressionmer, -

32Ziehe, 1986: ungdomT. Ny Om ovanliga läroprocesser, Stockholm, Nordstedts,-
124.s.
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underlätta för eleverna hanteraAtt sina ambivalenser, sinaatt mot-
stridande lättintressen, ingen sak. Några snabba slutsatser kan inteär
dras det gäller skolans organisation och elevernas arbetsbetingelser.när
Ändå det viktigt tänka skolans verksamhet i det här perspekti-är att om
vet.

finns skillnader mellan stadierna kan knytasDet till diskussio-som
och progression. På lägre stadier finnsregression ut-nen om mer av

också under lektionerna för regression. har kontrollLärarenrymme
hela skoldagen och behöver nödvändigtvis fråninte detöver stressa ena

till det andra. Eleverna kan hålla med flerapå sak under lektio-samma
Praktiskt arbete har också starkare ställning lägre stadierpå ochner. en

i det praktiska finns vilande och upprepade handlingar,mer av pauser
öppningar det regressiva. Arbetet i mellanstadieklassmotsom ger en

kan alldeles naturligt pendla mellan intensiv upptäckarglädje och kon-
centrerad uppmärksamhet å sidan och rofylld eller uppsluppenena av-
koppling å den andra. skolledare på besök i femma har berättatEn en
följande historia:

Eleverna arbetade i fyra. med kartböcker uppslagnaDe sattomgrupper
Påarbete världen. plansch skulle deoch gjorde iett ut storom en resa en

och pappskivor föreställderita och klistra in figurer länderatt somgenom
åskådliggöra Alla mycket arbete. Plötsligtsin sittresrutt. upptagnavar av

från långtliten kille gruppbord ned klassrummet.sig i Hanettreste en
katedem, vek till vägghylla och börjadesläntrade fram mot rotaav en

material. Till han vad han sökte:bland och sist fannannatsaxar enpapper,
klisterburk. stället for tillbaka till sin arbetsplats med burkenI genastatt

stående. öppnade burken, liten pensel och pensladeblev han Han uttog en
på blåste han på klistret och det torkat börjadeklister fingrarna. Sen när

han lustfyllt dra klistrets extraskinn från fingrarna. stodsakta och Han
länge påbörjade återvägenoch Därefter han tillförsjunken njöt. sin grupp.

någramellan bänkarna stannade han och pratade med kamrater,På sin väg
påboxade kille lekfullt skuldran, bjöd flicka bit lakrits-en enen annan

arbeta.På plats började han omedelbartigensnöre.

möjligheter på lägre stadier skoldagen så ocksåDet finns öppnaatt att
de fårregressiva intressena utrymme.

i skolsystemet kan det svårare. de skolor därIHögre upp vara man
fortfarande planerar skolans verksamhet efter gamla uppstårmönster

skoldagen, de de kortaproblem. Fragmenteringen många ämnena,av
underlättandearbetspassen, inte saken det perspektivär om man ser ur

vi här har 40-minuterslektion betyder läraren sig haEnanvänt. att anser
förfogande, förtill sitt och klassens tid räknats bort25-30 minuter när

ankomst, iordningställande arbetsmaterial och avfärd. Då måste ti-av

kommittésannnanträde.Exemplet redovisat vid ett



52 Skola tidien SOU 1997:121ny

den utnyttjas maximalt Och lärare i tycker detsamma.nästa nästa ämne
förflyttningarRastema korta från klassrum till skåp frånär och skåp till

klassrum.
ochBarn ungdomar lever skolan.i betyderDet deras tillvaroatt

Ändåde motstridiga intressen harvi talat det oftastärrymmer om. pro-
gressionsintresset konferensema handlar hur ska kunna utrotaom: man
slöheten, försjunkenheten, vilan, med alltifrån frågebatterier lektio-på

till pedagogiska måltider.nerna
Hur skapar skolmiljöer konstruktivt för bådeutrymmeman som ger

ochprogression regression skolansVar i läroprocesser finns utrymme
för eleverna tänka färdigt, samtala, slappa, heltgå ochatt att att att upp
fullt i någonting, uppleva flyt så till den grad glömmer tidatt att man
och rum

reflexioner utifrån begreppenDessa regression och progression är
bara frågansig skolans läromiljö. finns förvis-sätt Detnärmaattett om

andra viktigaDet inte nödvändigtvis hursätt. diskuterarärso man
skolans läromiljö. viktigaDet det. Kraven på så-är göratt attman en
dan diskussion har ökat decentraliseringen. Betingel-äger rum genom

för diskussionen har också blivit bättre. Till det ska återkommaviserna
i det följande.
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skolutvecklingförStrategi3

heltutvecklingen skolangoda idecentraliseringen. Den ärVi påtror
arbetar barn ochskolledarelärare ochberoende de näraatt somav

utveckla och kän-möjlighetervill utveckling, harsjälvaungdomar att
möjli-alla faser. Genomutvecklingensdelaktiga i störstasig att gener

lokalavardagsarbete detskolansfinns itill dem tas en-somga ansvar
förutsätterall skolutvecklingden lokala kreativitetoch somgagemang

lärareöverlämnar till Varjebetyder inte göratill Detta attatt manvara.
enskildabetyder denvill undervisningen. Deteller han ihon attsom

diskussio-tidigare ifårskolan än attstörre utrymmeett gemensamma
bästaför utbildningen påde statliga målenhurkomma överens omner

de professio-gäller inte enbartfriutrymmetuppfyllas.ska Detsätt nya
föräldrar och andrabåde elever,utvecklas måsteskanella. skolanOm

samtaletpolitiker delta ilokalanärsamhälletfinns i samt om un-som
samtaletVerksamhetsmål. ioch Detutbildningsmiljö ärdervisning, som

utvecklingen börjar.
och tåla-projekt. kräver tidlångsiktigt DetDecentralisering är ett

uppföljning ochutvecklade förockså välmod. kräver ut-Det system
friheten,beskär den lokalautformade de intesåvärdering, är attsom

samhällsuppdrag.sköterhur skolan sittgod bildändå avger enmen
tillstyrdokumentende centralauppmärksamheten frånvill flyttaVi

mind-styrdokumentenbetyder intesammanhanget. ärDetdet lokala att
hindrastödja ochkan bådeutvecklingsperspektiv. Deviktiga i ettre

ändå valtharvilja i skolan. Viskullevi att-den utveckling, sesom
och de styrdo-från detundantag utgåviktigamed några styrsystem-

möjlighetervilkapåkoncentrerafaktiskt finns, ochkument osssom
decentrali-och på skolan. Styrsystemetkommunensig i äröppnarsom

lokalahur detavgörandefriutrymme. Det ärDet ett stortserat. ger
vil-där, hurbrytsvilka meningarkraftfältet ut,ut, ramarna sersomser

varandra.påverkartill tals, hurkommerka mansom

styrningsfilosofistatligDecentralisering som

perspektiv,sakenpågrundfrågorna statensEn är, urom man serav
olikahar funnitsresultaten.får de bästa Det styr-vilken styrning som

renodlarunder de 30 åren. Omningsfilosoñer i Sverige senaste man
skeden inteflera skeden. Dessautvecklingen i ärkan dela in av-man
vid sidantill del kvarvarandra och finnsgränsade går iutan om var-en
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andra. starktI sammanpressad form vill beskrivavi historien följan-på
de sätt:

styrdeFörst relativt detaljerat förstaten attgenom ange ramarna
verksamheten. skolornaAtt höll sig inom garanterades bl.a.ramarna

statsbidraget omgärdades detaljerade regler. dessaatt Inomgenom av
och regler, framför allt fastställde organisation ochramar som resurser,

hade läraren betydandeett utrymme.
fasNästa i utvecklingen kan förstås försök från sidaett statenssom

förbi lärarna och undervisningen direktatt rikta sigstyra attgenom
till eleverna. Ramstymingen hade inte lett till verklig förändring klass-i

lärarna hade inte utvecklat sin undervisning i linje med statensrummen,
intentioner. kom kortNu period med material-metodsystem, lärome-en
del och material, med instruktioner avsåg föraannat attsom noggranna
eleverna framåt läroprocessen.i rollLärarnas övervakaatt systemetvar
och fungera undervisningsmaskinemas kan detManoperatörer.som se

"teacherproof-system". löstesNu självklart problemingaettsom ge-
lärarna fördes bort från undervisningens Den telcnolo-att centrum.nom

giska drömmen den självgående undervisningen ocksåövergavsom
Lärarna de viktigaste kuggama i det nationella skolsystemet.snart. var

hurMen skulle de då förmås så villegöraatt statensom
tredjeDen stymingsfasen ligger i tiden kan beskri-närmastsom- -

fråga implementering ideologi, att styravas som en om av om genom
påverka tanken. Lärarna skulle medvetna vikten efter-att göras om av

strävade och metoder på så genomgripandesynsätt in-ett sätt att man
temaliserade dem i sitt medvetande och i sin yrkesutövning. skulleDet
ske fortbildningin och utbildning bl.a. iatt staten sattegenom annan
samband med läroplansförändringar. välI utbyggd verksamhet meden
länsskolnänmder och fortbildningsnämnder täcktes delar skol-stora av
väsendet in.

Den statliga fortbildningen flera instruktiva exempel på hurger
implementeringsproblemen kunde sig. kunde leda till kon-Systemette
flikter, kan typiska det gäller utvecklingsstrategi,närsom ses som en

baserad på top-down-tänkande och också hade morali-ettsom var som
serande med implicit kritik "förändringsobenägnaövertoner lära-mot

När Skolöverstyrelsen beslutade vad fortbildningskursema fick in-re.
nehålla för statsbidrag skulle fannsutgå, det kurser lokaltatt t.ex. om
utvecklingsarbete, en skola för alla och undersökande arbetssätt i
relativt likartade former på olika håll i landet. återkommandeEtt stör-
ningsmoment hade med de lärare, framför allt på högre stadier,göraatt

envisades med vilja ha fortbildning i sitt Menatt ärrme. att mötasom
krav kurserpå historiai och fysik med "En skola för alla, 2 p", var som
förändringsstrategi betraktad skäligen misslyckad. Lärarna med ämnes-
kraven korn inte. Fortbildningsverksamheten tolkades och skärsom ren
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Ävenideologiproduktion. det gjordes mycket viktiga fortbild-om
bestående värde för skolan under denna tid, det ändåningsinsatser ärav

slaget kommit prägla eftennäle.konflikter det här att systemetssomav
förändra bekräfta ochfortbildning med vilja måste bådeEn att utmana,

förstå-erfarenheter och försöka överskrida derasbåde erkänna lärares
skolanden kan tala för dem hur de bör på ochelse inte om semen-

skolproblemen.
decentraliserade gäller, och brukar kal-Det styrsystem somsom nu

resultatorienterad ledde till läroplansrefor-las för mål- och styrning,
har redan berört. RegelstyrningenNågra motiven vi1994. avmema

genomslagskraft det gällde de handfastahade haft närstor ramarna:
timtid för undervis-för olika ändamål, bestämmelser vissomresurser

gällde det allra viktigaste, vadklasstorlekar detning, Men när somosv.
hade centrala medskulle hända innanför dessa den styrningenramar,

effekt. för tillregler haft begränsad gårhjälp Det sägastaten attanav
sak det verk-och ska helthur saker ting Detgöras. är en annan omom

ligen görs.
till den lo-det friutrymmeligger i intresseDet statens att som ges

det föder och kre-utnyttjas såkala nivån störreatt mer avengagemang
Eftersom personalen igäller utvecklingen skolan.detativitet, när av

generella,förhållanden där de nationella, må-skolan känner de lokala
verksamheten såförutsättningar utformamark, har de bättrelen atttar

samhällsutvecklingen har ock-grundtanken.målen nås. MenDet äratt
tidigaredecentralisering nödvändig.högre grad Denså gjort styr-en av

identifie-utsträckning på nationell nivåpåningen byggde i attstor man
verksamhetens innehåll ochstandardlösningar förrade och stadfäste

samhälle ochbättre tillutfomqning. sådantEtt är anpassat ettsystem en
utveck-homogenitet och relativt långsamkaraktäriserasskola avsom
snabba-och förändringarna skerkomplexiteten ökarlingstakt. Men när

mångfasetterade verkligheten iallt fånga in denblir det svårare attre,
standardlösningar.skolan uppsättningi en

mildra centralafinns också vilja dendecentraliseringenI att reg-en
ofta utlöst försvarsreaktio-uppifrån-och-ned-perspektiv,leringens som

verkli-sakna kontakt med de"läroplanspoesi", ansettsmot somner en
denskolan. den målstymingen tankenproblemen i I är att pro-nyaga

och uppslagsri-ska hela sin kreativitetfessionella nivån kunna utnyttja
dengäller utforma verksamheten i skolan såkedom detnär attatt upp-

och därtill.fyller de mål staten sattsom upp mer-
ska de nationella målendecentraliseradedetI styran-systemet vara

enkelt och rätlinjigtskolutvecklingen, inte på Detde för sätt. ärettmen
och de lokala undervis-nationella utbildningsmålenskillnad på de

finnsförra enkelt nedbrytbara i de Detningsmålen. inteDe är senare.
arbetedeltagande målstyrning, personalensför egetett utrymmestort
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med samarbetei med elever, föräldrar och närsamhälle fomiule-att - -
mål för verksamheten. Läroplansarbetet därmed förbehålletinteärra

börDet också försiggå på den enskilda skolan i ständig dialogstaten.
med det föreskrivs i den nationella läroplanen och den kommu-isom
nala skolplanen.

Alla har sina problem. fördelarDet gäller nack-system vägaatt mot
delar. Decentraliseringens punkt har ha med likvärdighetansettssvaga

Kommer svensk skola kunna erbjuda nationellt likvärdigatt göra: att en
utbildning det lokala inflytandet ökar markant likvärdighetMenom
kan betraktasinte isolerat tillräckligt värde. Detmåste kopplasettsom

med kvalitet. "Utan kvalitet likvärdigheten tömd på innehållärsamman
och likvärdighet leder kvalitetsdiskussionen bort från målen rättvi-utan

demokratioch decentraliseringenGenom hoppas kvali-attsa man
i skolans arbete generellt kommer höjas. naturligtvisDetteten äratt

inget problem likvärdighetssynpunkt. Vi vill dock inte blunda för deur
svårigheter kan komma uppstå skolor utvecklas mycket oli-attsom om
ka. Därför också uppföljning och utvärdering och ständigt pâ-är en-
gående dialog vad händer i skolan grundbultar i systemet.om som -

Decentraliseringens möjligheter

utvecklingsmöjligheter decentraliseratVi istora ett styrsystem,ser som
tillöverlämnar betydande dem arbetar skolan.i Detett äransvar som

naturligtvis inte så lärare tidigare, i andra har känt för-sigatt system,
slavade statliga regler vad gäller innehåll och metoder. praktikenIav
har lärare genomfört undervisning detsin de funnit bästsätt utan att
känna tyngden det statliga tjänstemannaansvaret på axlarsina varjeav

Känslangång de gått in klassrummet. friheti nödvändig förut-ärav en
försättning arbetet tillsammans med den leder tilleleverna- men pro-

blem den uppfattas frihet detfrån all form styrning. Nu ärom som av
lokala tydligt i de styrdokumenten och detstatligaansvaret utsagt ger

förutsättningar för utveckling. personal ska friut-Skolans utnyttjanya
inte individuell frihet statlig inblandning,frånrymmet utanmen som-

individuell och kollektiv frihet utvecklingtill kunskap, och föränd-som
ring.

skoldebattenTemperaturen i har höjts under år. pågårDetsenare
kreativt utvecklingsarbete på många håll skolori Sverige. Vissa har

34Riksdagens skrivelse 1996/97: 12: Utvecklingsplanl för förskola, skola och vuxenut-
bildning kvalitet och likvärdighet, Stockholm, Fritzes, s.-
35Gun Malmgren för diskussion begreppen från""frihet och "frihet till ien om
Malmgren, G. 1997: och ungdomBarn jörändring- modernitet och skola, PMi om
till Skolkommittén, Stockholm, 14.s.
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organiserat verksamheten på intill otänkbart försättett näst ettsom var
antal sedan.år Centrala ochinstitutioner organisationer deltar också i
utvecklingsarbetet med entusiasm. Nämnas kan projekt Albatrossny
Kommunförbundet, Lärarförbundet och Riksförbund,Lärarnas pro-
jektet Skola utveckling Skolverket,i Kulturen skolani Kultur-
departementet och Utbildningsdepartementet och lyfterLärarna Sveri-

Lärarförbundet. projekt bygger allaDessa på decentraliseringenattge
skapat utvecklingskraft skolan.iny

vi diskuterar decentralisering och villNär den ska drivas vidareatt
så det framför allt den enskilda skolans och lärares och eleversär ge-

arbete blickfáltet.i på den rörelsefri-Det nivånär ärmensamma som
heten och makten verksamheten ska så möjligt. De-över storvara som
centraliseringen får alltså haltinte i kommunledningen eller pågöra
rektorsexpeditionen. Vi utvecklingsfördelar medinga statligattser en
centralism byts kommunal. Däremot spelet mellan kraft-ärmot en en
full kommunledning, förstår ställa krav och samtidigt förtro-attsom ge
ende och och kraftfull skola, där personalen påutrymme, taren vara

källa till förnyelse och utveckling. Vi saken så här:utrymmet, en ser
skolan för auktoritär uppifrånstyrningOm ingenutsätts ut-en gynnas

veckling. skolan för tryck hellerMen inte utsätts ett yttreom gynnas
ingen utveckling. Decentraliseringens kreativa möjligheter ligger i en
klok kombination tryck frihet.och inreyttreav

Utvecklingsstrategi i mänskligt och demokratisktett perspektiv

grunden handlar utvecklingsarbete och utvecklingsstrategierI om sy-
på människor och människors erfarenheter. Decentralisering ochnen

inte finurliga tekniker, bakom ryggen på demärstyrsystemnya som
arbetar verksamheten ska leda tilli utveckling. bygger deDe påsom

finnsmänniskor i skolan. Utvecklingsstrategier kan ifråninte utgåsom
det egentligen andranågra ska jobbet. betyderDettaatt är göra attsom

den självklara startpunkten för allt utvecklingsarbete de människorär
finns verksamheten, faktiska erfarenheteri deras och deras vilja attsom

utveckla dessa erfarenheter. decentraliseratEtt kräver tilltro-systern
och tilltal präglat respekt.ett av

Inflytande påI riktigt citerade försökvi Bengt Nennan i våra för-att
stå utvecklingsarbetets retorik och praktik. Nerman kanske den för-är
fattare forskareoch och radikalt har granskat folk-mest envetetsom
bildningsarbetet utifrån humanistisk och demokratisk grundhållning.en
Så här han:säger

har det såLänge varit själva entrébiljetten till vårt offentliga kulturellaatt
liv bekännelsen målen,.. till de idealistiska förbunden med betygandetär
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vilja och sittgodagäller bekänna sinotillräckligheten. Detden attegnaav
accepterad.Då blirdåliga samvete. man

handlaroffentliga diskussionendengoda föresatsernadeDet är som
undan. DeerfarenheternaverkligaDeNennan. stoppassäger sesom,

vadavglanserblekapinsamheter,ofullkomligheter,ofta somavsom
exempel påuppmärksammasendastförtjänarborde Devarit. att som

männi-mellan vadförhållandettalartillkortakommanden. Nerman om
idealistisk anspänningimänniskor Omoch vadvillskor är. manvara

erfa-verkligavid dealdrigmålen ochhögstämdatill de rörenbart ser
slutsats.omöjlig, hansutvecklingallrenheterna ärär

socialpsy-utvecklingsarbetetskämfrågan ifingret påNerman sätter
demhan. Deterfarenheter,erkänna ärmåste sägersinakologi. Man

erfarenheterdessavill vidare. Hur änifrånutgåmåste serom manman
förändring.ochutvecklingarbete medgrundmaterialet alltideärut

retorik.förpliktigandetilleller intetkosmetikablir detAnnars mesta
måsteerfarenheteroffentliggöra sinavågaskaMen manmanom-

respekt.tilltro ochmedbemötasockså
överkantidealistiskt iblirgrundhållning. DetdettaVi omensomser

människor visarföregåsutvecklingsarbeteallt attatt upptror avman
det vik-verkligen tänker. Däremotdeoch hur ärvad de verkligen gör

undervisningserfa-deochundervisningdendetmarkeratigt ärattatt
utveck-fokus förimåstefaktiskt existerar,renheter varasomsom

lingsintresset.
hurdiskussionpå riktigt iInflytande staten,skrev vi ihärSå omen

till lärare,borde förhålla sigrektornellerSkolverket, kommunen om
elevers inflytan-gälldedetutveckling,godstånd närville få till enman

lärande:de sittöver eget

införtharbara därförannorlundaradikaltblir ettingenting statenattMen
delUppifrånperspektivetdecentraliserar makten. är enstyrsystemnytt som

utifrånperspektiv,också görUppifrånperspektivetvår kultur. är ett somav
tycka sigpraktikenkonkretautanför dendemför attdet lättare är sesom

lösningar. Detdessaoch plädera förpå problemenideala lösningarnade
minstoch Intepraktik, börretorik ochlång är.historiafinns avavaven
undvikadärförvårt borde viutredningsarbeteområde. .. Iskolans ett som

till lära-bidraoch ställetiför vad dedåligt attlärare inte görsamveteatt ge
vad defaktisktreflekterar gör.överre

36 Stockholm,villkor,skapandetsstudieerfarenhetenOm1982: iNerman, B. en-
Bonniers.
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Två rörelseriktningar

Vad med denna på decentralisering ochär utveckling i bottensyn-
vårt bidrag det gäller stödja den pedagogiskanär utvecklingen iatt
skolan ska härVi utgångspunktema för vårt sätt att närmaange oss
frågan.

I amerikansk skolforskning, bland pedagoger och sociologer, har
under lång tid diskuterat två rörelseriktningar arbeteti med att ut-man

veckla skolan. gällerDet å sidan stärka lärares professionalism,attena
självständiga och självkänsla. Det gäller å andra sidanutrymme göraatt
"the community delaktig skolansi arbete och liv. Community står
ibland för föräldrarna, också generellt för samhället utanförmen mer
skolan. Utveckling dessai bägge riktningar behövs inte bara för iatt

öka skolornasmening effektivitet och förbättrasnäv elevernas testre-
sultat. Det står på spel. handlarDet skolanär måsteattmer som om
stödja den demokratiska utvecklingen i samhälle blir alltmerett som
pluralistiskt, mångkulturellt och globalt. Skolan avkrävs påsvar nya
frågor.

Skolor måste arbetsplatser där lärare och deras arbete respekteras. Denvara
demokratiska näring vårt utbildningssystem kräver attprocess som ger
vi finner förbinda skolorna med samhället i sådantsätt Attatt stort. ettge

innebär inte endast hävdar dessa mål förenliga med ele-att ärattsvar man
sig.lärande. innebär påstårDet vi dessa mål viktiga iatt ärattvers

räckerDet med stödjainte lärarna. kopplingUtan tillnärsamhäl-att en
let sker ingen egentlig reformering skolornas arbeta. Stöd tillsätt attav
lärare nödvändig inte tillräcklig förutsättning förär skolutveck-en men
ling. Nyckeln till förändring ligger inte i och för kraftersig i utanföratt
skolan direkt påverkar skolarbetet i viss riktning, andrai änutan atten
lärare deltar samtaleti undervisning och framför iblandsina- avvi-om
kande meningar,-

yrkeskåren påöppnar avprivatiserar lärararbetetatt ochsättettman som
visar på skillnader. sådan påEn professionalism ligger mycket långtsyn
från den hosfinns isolerad, regelstyrd yrkeskår, vilkeninomsträngtsom en
samtal det praktiska arbetet överflödigt därför så totaltär in-ärattom man

ut.förstådd med hur normerna ser

En avprivatisering" lärares arbete Undervisning inte enskildärav en
lärares angelägenhet. inteDet fråga enbart för lärarenär ochens en

37Driscoll, M.E. 1997: Professionalism Community, presented the Annu-atvs. paper
Meeting of the American Educational ResearchAssociation, YorkNew University,

School of Education, 25.s.
38A.a., 13.s.
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samhällelig angelägenhet,Undervisningeller hans elever.hennes är en
sko-närsamhälle,för detintresse inte minstoch största som omgerav

detinnebärdit. skolan sig, såskickar sina barn Omlan och öppnarsom
ställsoch kravinförstådda och olikartade frågoroväntade, ickeatt nya,

det betydalärarna kanoch till undervisningen.professionella Förtill de
reflektera det in-helt utgångspunkterfråntvingas överattatt nyaman

under årlärosituationernaturliga, devanda, det till som mansynes
dettatänka undervisning. Ienlighet med visstformat i sätt attett om

utvecklingsmöjligheter.betydandeligger
följde i hu-med och Lpf 94inleddes Lpo 94utvecklingDen som

Decentraliseringenrörelseriktningarvudsak de som anges ovan.en av
och auktoritetlärare stödskulledetoch nyttstyrsystemet nygenya

Samhällsuppdragetprofessionelladetvidga utrymmet.att ga-genom
kommunala politiskaoch dende statliga målenranterades styr-genom

det gälldelångt mindreuppmärksamheten när-närningen. Däremot var
sinaskolarbetet ochbli delaktiga imöjlighetersamhällets att genom

till diskussiontvingadeperspektiv,problem föra infrågor och somnya
påhänvisades till roll konsumenterFöräldraroch omvärdering. en som

flyttaskulle kunnautgjorde Dedär utbildningVarumarknad, varan.en
friskolor bästeller till dekommunala skolortill debarn mot-sina som

valhandling-begränsades tilldelaktighetderaskrav,svarade deras men
inflytandeskulle haprofessionella överdeDet som ensammavaren.

utvecklingspotential ifinnasdet kundeskolan.vad skedde i Att ensom
professionelladeltog detutgångspunkter ifrånföräldrarna sinaatt

de-Skolkommittén hardetsamtalet talades inte Att annan synenom.
skolor.självförvaltande ViFöräldrarbetänkandet imonstrerade vi i

skrev så här:

skolpersonalensspråk och perspektiv ochmellan föräldrarnasDet är mötet
måstelärareupphov till utveckling. Närkanspråk perspektivoch som ge

språk detmedpå ochvad de änfor sätt annatgör ettett annatargumentera
också få i sinså kan deskolsammanhang,normalt i annatär synsom

uppmärksammar.fallvanligapraktik de iän

decentraliserat måste-skolutveckling istrategi för systemEn ett som
till-för läraresvidgatfölja två linjer:detvi utrymmeett ansvarser -

nårsamhället.inflytande frånöppenhet förmed störreensammans
vi inteutvecklingslinjer. SåoförenligauppfattaskanDetta sa-sersom

kunnaprofessionalitetdel lärares mötaken. måsteDet atten av envara
från föräld-skolan,samhällefrån detoch behovkrav t.ex.omgersom

rar.

39 14.sou 1995:103, s.
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Från nivåcentral till lokal

Avgörande för diskussionen det lokala friutrymmet vad be-ärom som
nationellt och vad bestäms kommunalt och lokalt.stäms harVisom

tidigare vi vill flytta uppmärksamheten från central till lokalsagt att
nivå. kräver vi klargör hurDet vi förhållandetpå mellan nivåer-att ser

Vi har valt föra diskussionen anslutningi till de statliga styrdo-attna.
kumenten å sidan och undervisningen i skolan denå andra. bildEnena
kan få utgångspunkt.utgöra

NLäroplan,skollag

Denstatliganivån

Kursplaner

Denkommunalanivån

/ DenlokalaskolnivánLokaltolknings-
lokalarbetsarena.Elever skolandefaktorer+planj Pmffessionellade påverkarhurdesom

nationellaStyrdokumenten
tolkas/

Utvärdering

Föräldrar Avskaffadtimplan Nårsamhållet

Styrdokumenten består bl.a. skollag, läroplaner och kursplaner,av
timplaner betygskriterier. styrdokumentDessa innehåller målensamt
för skolans utbildning.

Kursplanema vilka kunskapskvaliteter eleverna ska ha erövratanger
undervisningen genomförd. Sedan det personalensnär sakär iär att -

samarbete med eleverna skolans lärosituationer på så-ettarrangera-
dant alla elever tillägnar sig dessa kunskapskvaliteter.sätt Kurspla-att

ska därför inte stoff eller metoder. Det nationellär t.ex.nema ange en
angelägenhet markera elever ska utveckla ekologiskt tänkan-att att ett
de, vilket stoff utnyttjas i klassrummet för det ochgöraattmen som
vilka arbetsformer vill tillämpa fråga for lärare och eleverärman en
och inte för Styrdokumenten ska innehålla utbildningsmål.staten. Det

någonting de undervisningsmål skolanär ska utveckla.änannat som
Hur har då styrdokumenten tolkats på lokal nivå Vi ska diskutera

den frågan exempliñera med dessa dokuments orienteringattgenom
På många skolor och i många arbetslag harämnen. detmot settman

faktum kursplanerna uppdelade i signalatt är ämnen attsom en om un-

3-171144
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dervisningen i skolan också ska ske del den kritiki Enämnen. somav
riktades har också haft det uppfattat94 med mångaLpo göramot att

ämnesundervisning. mängd uppnåen-styrning Denmot avsom en
betygskriterier, ocksådemål, strävansmål och dokumenten inne-som

bilden hårt styrd, uppstyckad,håller, fullständigar ämnesoriente-av en
utbredning grundskolan allt längre nedrad undervisning, i trängervars

årskurserna.i
hävdatSkolverket gång på gång under de årenTrots attatt senare

någonting undervisningensläroplan och kursplaner inte säger orga-om
få fäste för uppfattninghar det varit svårtnisering, göratt enen som

utbildningsmålen och de lokalaboskillnad mellan de nationellatydlig
Ävenförstå.heller så svårtundervisningsmålen. Det inteär att om sys-

friutrymmetolkas myckettänkt på sättär ett ett storttemet att som ger
det behövselever konstruktionen sådan,skolor, lärare ochåt är att ett

och försjälvständighet intebetydande mått attengagemang anammaav
Är detstyrdokumenten tycks frammana.undervisningden bild somav

skolan korresponderarundervisningstraditionen idessutom så uteatt
hävda al-ämnesorienterad tolkning det svåraremed är ännu att etten

ämnesundervisningBetygskriteriema ocksåternativt gör attsynsätt.
och enklare organisationsprincip.både naturligareförefaller somvara

tydliga det gäller grundläg-och kursplaner inteLäroplaner är när en
decentraliserade inte föreskrivadetgande förutsättning i systemet: att

motsägelsefulla på sig-oftastoff eller metoder. De sättär görett som
innehåller kurs-eller skiftande. vissatill skolan oklara Inalerna ämnen

ofta skriv-eller metodiska riktlinjer, och tycksstoffangivelserplanerna
och ämnesöverskridandeämnesundervisningningarna som normse

undantag.undervisning som
radikala förändringar i de statliga styrdo-föreslåhar valt inteVi att

och de styrandealltför stark inriktningkumenten. En centrum motmot
det dessaunderliggande föreställningbygger på äratttexterna en om

och undervisnings-formar undervisningen skapartexter ytterstsom
Ochskolan. det har det aldrig varit.miljön för eleverna i Så Såinte.är

tänkt decentraliseratdet framför allt inte i Detså är att ett system.vara
betygskriterier kansjälvklart läroplaner, kursplaner ochär att upp-vara

möjligheternabåde underlättar och försvårarbyggda på attsättett som
nuvarande styrdo-undervisningen i skolan. Vi deutveckla attmenar

användastydligare kangrundtanken i dem framgickkumenten om --
likvärdighet iarbetet med utveckla kvalitet ochinstrument i attsom

diskussion ochProblemet med återkommandeskolans undervisning. en
kursplaners utformningåterkommande konflikter läroplaners och ärom

sammanhanget:uppmärksamheten bort från det lokalade vänderatt
eleverna, närsamhället. i det lokalakommunen, skolan, lärarna, Det är

för-gestalt. verklig utveckling ochde statliga målen härDet ärtarsom
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ändring kan ske. arbetslagetDet och dess eleverär behöverytterst som
stöd och utmaningar i sitt arbete.

tillFör återgå figuren: Den kommunala skolplanen och den lo-att
kala arbetsplanen viktiga delar Om dessa planerär skastyrsystemet.av
fungera måste de infärgade de förutsättningar gäller i detvara av som
lokala. Planerna ska viktiga krav på skolan gäl-ange gemensamma -
lande under viss tidsperiod och formulerade från medborgerligtetten
kommunalt perspektiv skolplanen och från professionellt under-ett
visningsperspektiv den lokala arbetsplanen. Till dessa planer åter-
kommer vi i avsnitt.nästa

Bredda den lokala tolkningsarenan

Läroplaner och kursplaner ska alltså inte tolkas de föreskrevsom om
hur undervisningen skolani skulle till.gå Tidigare har det funnits en
linje från läroplan, kursplaner till undervisningen klassrummet.över i
Skolämnen har varit organisera läroplanen och undervis-sättett att
ningen. Så det inte längre. kunskapenNu denpå nationellaär nivånär
organiserad kunskapskvaliteteri eller förmågorämnen ele-som som-

ska utveckla. följerDärav inte verksamheten i skolan ska läg-attverna
i börDen struktureras utifrån principer helhet,ämnen.gas upp som ger
ochmening sammanhang livet och lärandet skolan.i kanDet såvara

ämnesundervisning olämplig eleverna ska kunna utveckla deatt är om
förmågor kursplanerna ämnesundervisningMen kan ocksåanger. ses

strukturera erfarenheter fördjupaoch deras innebörd. Dåsätt attettsom
det inte stoffmängd eller specifika färdigheter fokusiär är utan ettsom

särskilt och erfara världen.sätt att se
Anationella styrdokumentenDe ska ställninginte i dessa frågor.ta

ska då de lokalaHur tolkningarna kunna förmås hela friut-att ta
i anspråk det gäller undervisningens organisering detnär Förrymmet

första måste de konkreta skrivningarna olikai styrdokument bringas i
överensstämmelse med grundtanken i Därför föreslår vi ock-systemet.
så första handi kursplanerna, så de i minsta möjligaöversyn atten av
utsträckning binder undervisningen till innehåll och form. Dessutom
bör det tydligt skrivas in i de centrala dokumenten vilken funktion som
dessa dokument har förhållandei till undervisningen skolan.i

Sedan bör utvecklingsansträngningama koncentreras till det vi kal-
lar för den lokala tolkningsarenan, dvs. det sammanhang där läropla-

och kursplaners mål diskuteras och tolkas. möjliggöraFör attners en
förnyelse undervisningen bör denna tolkningsarena breddas.av

de skrivningarNär i styrdokumenten tolkas lokalt tolk-görs ärsom
ningarna beroende de förutsättningar och gäller där. För-av ramar som
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delarna med målstyrt fram lokal diskus-det tvingarärett system att en
eftersom mycket möjlighet försion, så i Detär osagt styrtextema. ger

förhållande till de mål avregleringar-aktivt Menett sattsmer som upp.
undervisningbetyder inte fram automatiskt. Lärareväxeratt en nyna

regelsystem, starkt påverkar vadhar inre inre tradition,ettt.ex. en som
kommer realiseras i skolan och undervisningen. Så måste detiattsom

utvecklas tradition och fömyel-också Skolan i samspel mellanettvara.
för-fasthållandet vid det gjort tidigare kan bli så starktMen attse. man

nyelseperspektiven förlorar kraft. Tolkningarna de måli sattsav som
planeringen den undervisningmålfonnuleringar och somavupp, egna

alltför till vad tidigarekan uppfylla målen kan i hög grad anpassas som
och friut-brukligt. kan leda till utvecklingsmöjlighetemavarit Det att

fulltutnyttjasinte ut.rymmet
ökar behovet dialog mellan demregelstymingenNär mattas somav

det tidigare givet iden lokala tolkningsarenan. Närpåmöts som var
till lokal bedömning, måsteregler uppifrån överlämnasform manav

ska och främst ökarhur saker och tingkomma Förstgöras.överens om
kollegialt samtal, i vilket personalen kan initierabehovet ett nyttettav

Dialogenoch undervisning. Men det räcker inte.tänkande skola omom
skolans förutsättningaroch den konkreta särskildasamhällsuppdraget
andra del ochtill elever, föräldrar och har i intressemåste vidgas som

dialogverksamhet. Lika viktigt verkligför skolans är upprättasatt en
personal. skaoch skolans Om decentraliseringmellan skolpolitiker vara
utveckling förhållandetför och skolanklok form styrning äraven

kämfråga.och personalmellan politiker en
villlärare och skolledare. Vi ocksåTolkningsarenan i dagägs attav

denna dettill tals på för påandra kommer öpp-sättetattarenagrupper
undervisning.skola ochflera perspektiv påna

för denna bredd-förnyelse finns skälkravet påFörutom ett annat
kommer framtiden,den lokala tolkningsarenan. arbete ining Läraresav

också den meningenpåpekat, utåtriktat ivi tidigare attatt varasom mer
inför det omgivandeför vara,lärare måste tala sin argumentera sam-

för utbildningarshället för det i skolan, för utbildning,görs upp-som
perspektivbyte ochkräverläggning, för Dessa uppgifterresurser osv.

perspektiv.skolans innehåll brett medborgerligt Dereflexion iöver ett
medoch detta utvecklas bäst i dialogkräver också språk språkett en-

det omgivande samhället.
lokala tolkningsarenan, skakavill också samtalet på denVi utmana

föraförutsättningar. Ibland har vi talat indessi attomom
uppfattas försök till kon-"stömingsfaktorer" på skaDetarenan. som

det lokala samtalet, destruktiva hinder istruktiv laddning inteav som
eller faktorer det talarbetet. Vilka omröster är
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Elever måste få inflytande. Om detta har vi skrivit heltettmer av
betänkande. Elever borde inte utanför tolkningsarenan. Det deärvara
ofta.

Föräldrars inflytande i skolan bör det som centralt för dem,röra är
det därhemma barnen berättar skolan.pratar när Det ärman om om
sådant gäller vardagen, undervisningen, tryggheten, kamraterna,som

det roligt eller tråkigt skolan,i det meningsfullt,är detär ärom om om
något."°rättvist, lär sigom man

denI skolpolitiska diskussionen har skolans öppnande närsam-mot
hället varit viktigt under årtionden. Enligt vårt harett tema sätt att se
närsamhället betydelse det gäller perspektivnär påstor öppnaatt nya
undervisningens organisering.

Den utvärdering och resultatkontroll decentraliseratett systemsom
kräver kan fungera viktiga incitament för utveckling. Det yttresom
tryck utvärderingen kan i positiv skakamening irepresenterarsom om
skolans problemförståelse. När politiker ställer frågor till skolan måste
personalen processbeskrivningar förgöra .. detövertygaatt attom

sker i skolan ligger i linje med de krav ställs på den. .. Närsom som
personalen sådana beskrivningar blir också på tydligaregör sättettman

både möjligheterna och problemenvarse
Vi föreslår i detta betänkande den centrala timplanen bort.att tas

Vårt huvudskäl för sådan höråtgärd med hur samtalet påen samman
tolkningsarenan kan påverkas och Tog bort timplanenutmanas. man
skulle förutsättningarna för samtalet undervisningens organiseringom
radikalt förändras.

pågåVad detär ska i skolansom

detHur sammanhang där elever utvecklar eftersträvade förmågorutser
och kvaliteter denHur kunskapsmiljö där eleverna uppleverutser
lust, glädje och mening i arbetet Hur undervisning kom-utser en som
binerar individuellt och arbete på ele-gemensamt sättett som gynnar

i kommunikation med andra lära sig saker självsträvan sigattvens om
och sin omvärld Vad det ska pågå i skolan Och hur skaär som man
tänka kunskapsarbetets organisering på lokal nivå Läroplaner ochom
kursplaner har inga på dessa frågor. Diskussionen måste föras påsvar
den enskilda skolan. baraDet inte diskussion huruvida kon-är en om
kreta undervisningprojekt uppfyller uppställda krav. läro-Det är ett
plansarbete på lokal nivå.

° SOU 1995:103, 14.s.
SOU 1996:143, 126.s.
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skolplanerKommunala och lokala arbetsplaner

centraliserade regelstyrningen enkel styrñlosofi.i teorinDen var en
för skolans innehåll och utformning skulle formuleras centraltReglerna

och föras nedåt i fick egentligen ske medsedan Ingentingsystemet.
dessa regler skulle likadana de nådde klassrums-på Devägen. närutse

enskilda läraren och de enskilda eleverna. Implementering-nivån, den
uppgift få läraren till fullo förstå vad den centrala nivånatt attens var

arbete med ytterligare förklaringarhade initieraatt ettmenat avgenom
sanktionerade metoder. detta behöv-sanktionerat innehåll och I system

tillmellan och läraren. Staten talade direktdes inga mellannivåer staten
individer.

decentraliserade finns, vi varit inne på tidiga-detI styrsystemet som
det arbetet på deninsikt det inte går inreatt att styra en-en ny omre,

utifrån generaliseraddet enskilda klassrummetskilda skolan eller i en
lämpligt konkretabild vad kan De ärgöra.att processernavaraav som

miljö förutsätt-alltför beroende sin och sinaalltför komplexa och av
ningar.

decentralisering för uppkomstendenna förändringVad betyder mot
diskuteras där be-mål och verksamhet ochdär skolansav nya arenor,

slut inriktningtas om

Det vidgade utrymmet

decentraliseringen måste del detblidet ska någontingFör att avenav
lokalaför den nivån, kommu-ansvaradetidigare övertasstaten avsom

har också skett.och skolan. Sånen
för-allt till det lokala. statliga målenöverlämnar DeinteMen staten

enskilda skolan ochtill kommunen till denstärks, riktar både ochsig
uppföljning ochoch måluppfyllelsen kontrollerasdess personal, genom

debetyderDubbelkommandof på skolans områdeutvärdering. att
gäller påoch det har pekatmål har utstaten satt enupp ansvar man

har eller området.skola vad kommunen inte påoavsett sagt sagt
får statliga styrdokumenten. An-Decentraliseringen genomslag i de

Exempel: historia föreskriverfördelas. Om kursplanen i attsvaret en
dethistoriemedvetanddundervisningen ska utvecklaelev ärgenom

stoff ska välja eller hur under-därmed Vilket lärare och eleverinte sagt
Cuba-krisen måste studerasska gå till. intevisningen Det är sagt att

storskiftetfamiljen 1700-talets England eller ieller den borgerliga i
särskildaheller det ska finnasinteSverige. Det är sagt att

eller undervisnings-där historia studeras vilka"historietimmar ämnet
helanvända. kan tänka sig seriemetoder lämpliga Manär att ensom



SOU 1997: 121 Strategi för skolutveckling 69

alternativ det gäller undervisningens uppläggning.när utvecklaAtt
"historiemedvetande" svår sak. Det handlarär kunna kopplaatten om
mellan "den historien och "den lilla historien, mellanstora det som
tycks hända historieböckemai och dagstidningarnaspå förstasidor och
det händer i det livet, deni familjen och vänkretsen. Detsom egna egna
handlar kunna sig mellan dåtid, nutid och framtidröra och förståattom

dessa tider också finns i varandra. Att utvecklaatt sådan förståelseen
för eleverna någonting heltär lägga fakta till faktaän iannat att en

minnesbas vad avhandlats i skolan. Kunskapenöver måste berörasom
dem, integreras i deras medvetande världen, bidra till deras känslaom

sammanhang och identitet En undervisning ska utvecklaav osv. som
"historiemedvetande därför komplext fenomen, kräverär ett stortsom
handlingsutrymme för lärare och elever. handlingsutrymmetDet bör
också finnas. kursplanenI ska ingenting stå hur det ska baragöras,om

det ska göras.att
Det i de statliga styrdokumentenär måste diskuteras ochosagtsom

beslutas på lokal nivå. Sett utvecklingsperspektiv huvudtankenett ärur
med decentraliseringen på det här få till ståndatt sättet genomgri-en
pande pedagogisk diskussion så den konkreta verksamhetennära som
möjligt. Huvudtanken inte överlämna till varj lärareär att göraatte som
hon eller han finner bäst med tanke på målen. Det kommunikationenär

det eller tolkningsbart i skaär osagt styrtextema utgöraom som som
utvecklingskraften deti decentraliserade systemet.

diskussionDenna utbildningens innehåll och inriktning ska inteom
bara föras på skolan. osagdaDet i de statliga direktiven gäller i hög
grad kommunens planering sitt skolväsende. fårKommunen statsbi-av
drag för alla verksamheter klumpsummai och ska själv bestämmaen
hur ska fördelas för ska nå målen. Staten tänker inteattresurserna man
längre kommunenåt den utbildningspolitiskagöraatt avväg-genom
ningen mellan olika åtgärder. Kommunen måste själv reflektera över
vilka konsekvenser för utbildningen ekonomiska och andra insat-som

får. Därmed har sambandet mellan ekonomi och pedagogik blivitser en
central angelägenhet deni kommunala diskussionen och för den kom-
munala planeringen.

Behovet lokalaav arenor

Allt detta har ökat behovet lokala där utbildningsdiskussionenav arenor
kan föras och där riktlinjer för verksamheten kan fastställas. Sådana

inte på nödvändiga i regelstyrtsätt Därett system.arenor var samma
byggde föreställningenstyrningen på levererat de rambe-att statenom
tingelser och anvisningar behövdes. Undervisningen kunde på-som



skolutveckling SOU 1997: 121för70 Strategi

omfattande diskussion innebörd och kon-börjas direkt någonutan om
eftersträvansvärt det förekom kommu-bra ochsekvenser. Det var om

lärarna på den enskilda framför allt i meningennikation mellan skolan,
förutsättning förämnesgränser, det ingen"samverkan över men var

med politiker diskuterades knappast.Dialogi sig.systemet
lokala utbildningsdiskussionen måstepå vilka denVi tvåser arenor

skolan. anslutningtill kommunen tillföras. knutna respektive IDe är
diskussiondokument bekräftar dentill båda finns krav på somsom

allt-överenskommelser skrivs ned.de gjorts Detförts äratt somgenom
decentralise-och den lokala arbetsplanen.fråga skolplanen Iså ettom

länkade tilllokala och de dokument ärärrat styrsystem somarenor
decentraliseringenpå denna nivå kraften idem nödvändiga. Det är som

kraftigare: Blirvill stryka under dettatill Vipå allvar kan ännutas vara.
förlokala arbetsplanen verkliga instrumentoch denskolplaneninte

sikt hotad. dessa doku-decentraliseringen på Omskolutveckling så är
skolhierarkin såstatliga målen vidare ideenbart transporterarment

vad harskolplanenbehovet dem. Ombortfaller staten sagtuppreparav
procentmål,med utvärderingsbaraungefär likartatpå sätt garneratmen
med ochämneskursplanemaarbetsplanen återgeroch den lokala enom

lokala diskussionenbevis för dendå dettakonlqetisering, är attannan
efter hand återtar mak-Och då riskenfungerar.inte är att centrumstor

ten.
och lokala arbetsplaner finns iskolplanerinteGrundfrågan är om

de fungerar skolutveckling-Grundfrågan hur iellerkommunerna ej. är
i decentraliseratkraftdynamisk devilken system.representerar etten,

betydelseskolplanema så litende kommunalaskolorPå många attär av
facken. dem,Man har inte läst intede lagts iendastlärarna attnoterar

verksamheten, bara konstateratdendem i planeringenanvänt av egna
dokumenten.avspeglingar nationella Dede dede finns och ärattatt av

utmanande, stödjande,bjudande,skolplanema bordekommunala vara -
Sakarbeta efter.ställning till ochirriterande dokument att ta samma-

innehållerarbetsplanenarbetsplanerna. Om den lokalamed de lokala
denför olikakonkretiserade målkopierade något ämnenän gerom --

skolanverksamhetenlokala diskussionen istoff till den huringet om
fungerar de endastlokala arbetsplaner såSkrivsska organiseras. som
stjäl tid från andra ochadministrativa påfund,hyllvännare, somsom

uppgifter.viktigare
den lokala nivån arti-ska fungera krävsdecentraliseringenOm att

slags autonomi,perspektiv.kulerar Barasitt upprättaatt engenom en
dialogbidra itänkande, kan den lokala nivånplattform, ett eget enegen

detskolan. lokala perspektivetutvecklar Det änär annat cent-ettsom
problemfomiule-betydermedrala; det älva vitsen Detsystemet. attär

ellerkommunskriva måste färgas detochringar ärsätt att att enav en
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skola och centralinte myndighet förstår perspektivet- ochen som
dessutom det särskild kommun eller särskild skola,är ochattav en en
inte vilken helst. Detta tänkande kan bara utvecklas det lokalaisom
sammanhanget. Några skolverksanvisningar för hur det ska till kan
inte utfärdas.

Skolplanen

Skolplanen ska helhetsgrepp kommunens skolväsende. Varjeta ett över
kommun har sin särskilda miljö, sina särskilda sociala och kulturella
villkor, sina särskilda förutsättningar nå de målatt staten sattsom upp.
Skolplanen måste riktlinjer för hur det skolväsendet ska ut-ange egna
vecklas anslutning till dei statliga målen med utgångspunkt från dessa

förutsättningar. Och skolplanen ska det med lokala perspek-göraegna
tiv och problemformuleringar. Alla verkningsfulla utbildningspolitiska
dokument innehåller också prioriteringar. Allt skolan måste görasom
kan inte Strävan efter heltäckning förtar den verkantas upp. en
skolplan kan ha den konkretai skolverkligheten. Allt behöver heller
inte nationella styrdokumentenDe gäller de berörs itas oavsettupp. om
skolplanen eller ej. Att någonting saknas skolplaneni betyder inte att
kommunen fäster mindre avseende vid det eller har drabbats glöms-av
ka. Om kommun har drivit frågan föräldrainflytande under lången om
tid flerai skolplaner, och tycker har uppnått goda resultat, be-att man
höver Skolplan innehållainte någonting föräldrainflytande. Dånästa om

det stället andrai mål i förgrunden, i planen,är är tarsom som man upp
diskuterar skahur hantera och formulerar riktlinjer för.man

Enligt vårt skulle de grundtankar ligger bakom for-sätt att se som
muleringama fungerandei skolplan förenklat kunna formuleras såen
här: Detta ska särskildvi uppmärksamhet under de år följer.ägna som
Vi har dessa tillgångar bör utvecklas. har dessaVi förutsättningarsom
och problem. Därför måste koncentreravi utvecklingsinsatserresurser,
och utvärderingar på dessa områden. det härDet ärnoggranna som
måste få genomslag depå enskilda skoloma. Sedan detär en annan
sak kommunen måste ha god kunskap alla delar skolvä-att en om av
sendet, skolornas undervisning och resultat, så vadatt vetman som
händer och inte händer. sådanEn bred kunskap bakgrund förär
skolplanens överväganden och prioriteringar, den behöver intemen

explicit skolplanen formi i åtgärdsprogram på varje område.göras av
Skolan slutar inte fungera områdenpå där skolplanenatt är tyst.

den kommunalaOm i skolplanen ska kunna rimliga be-göraman
dömningar tillståndet i kommunens skolväsende så måste de enskil-av
da skolornas tolkningar sin verksamhet och dess resultat efterfrågasav
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politiker och centralt placerade tjänstemän. Om sådan efterfråganav en
finns betyder det inte bara kommunen kan få nyanserad och kva-att en
litativ bild skolornas arbete. betyderDet också utvecklingsdis-attav
kussionen på skolorna intensifieras, eftersom personalen blir sedd och
behövd och kan delta dialogeni skolans utveckling villkor.på sinaom

avgörande kvalitetEn med den kommunala skolplanen denär att
förmår koppla pedagogiska överväganden till ekonomiska Påresurser.
kommunal nivå måste vad händer med elevernas läro-vetaman som
miljöer och kunskapsutveckling, fördelar på visstettom man resurser

skolplanEn inte diskuterar tillsammans med verk-sätt. som resurser
samhetsutveckling riskerar dessutom uppfattas lättviktig ochatt som

uttryck för önsketänkanden. Om de viktiga resursfrågoma tassom upp
någon förlorar skolplanen kraft politiskt dokument. Iannanstans som
nedskämingstider sambandet resurser-pedagogik särskilt viktigt. Närär
kommunen väljer besparingar på skolan måste kunnagöraatt taman
det politiska och motivera inom vilka områdenansvaret man anser
neddragningarna bör göras.

Den lokala arbetsplanen

På skolan ska utbildningsmålen gestalt. skerDet inte automatiskt.ta
fonnulerats generella mål för den enskildeDet elevens kun-som som

skapsutveckling ska undervisningsmåli och konkret verk-iomsättas
samhet. fordrar radikalt perspektivbyte ochDet särskiltett sättett att
tänka. ska undervisningen organiseras, vadHur givet står i desom na-
tionella styrdokumenten och den kommunala skolplaneni Vilka sam-
manhang ska eleverna skolan Vad depå ingå i ska Vad skagöra styra
valet verksamhet Vilka kunskapskvaliteter utvecklas vilkaiav sam-
manhang frågor förDet skolan föroch undervisningen. Decentrali-är
seringen det nödvändigt med utvecklad självständig diskus-ochgör en

detta skolan helhet.sion på enskildapå den skolan medDet ärom som
just den skolans elever, kultur och andra förutsättningar denna dis-som
kussion får specifika form.sin skär elevgrupper,Den olika inne-över
hållsområden och personalkategorier. markerar sin självständigaDen
tolkningsrätt och sina särskilda förhållandeperspektiv i till de natio-
nella planerna. bas förDen dialogen med kommunala företrä-utgör en
dare och politiker skolans inriktning och undervisningens utform-om

denna diskussionning. I kan utveckla språk utbildningenettman om
vid skolan kan användas både inåt och utåt: kommunikationi medsom
skolpersonal och elever också med institutioner och människormen
utanför skolan, med politiker, föräldrar, företag, myndigheter Härosv.
kan skolas särskilda identitet form.taen
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skriver den lokala arbetsplanenDet denna diskus-är när man som
sion föras. Vårt huvudintresse knytsmåste till den lokala arbetsplanen
och förhållande till dedess statliga styrdokumenten och till skolplanen.

övertygelsevår den lokalaDet arbetetär att upprättasarena som genom
med arbetsplanen den viktigaste det decentraliseradeiär styrsystemet.

mel/annivånDen nödvändiga

lokala arbetsplanen ska framför allt förDen principer hur påange man
skolan ska arbeta för eleverna efter genomgången undervisning skaatt

kunskapskvaliteter,ha integrerat den värden och andra förmågorväv av
målen gäller. diskussion varken befinnerDet sigärsom en som na-

kursplanenivå eller konkrettionell läroplans- och på undervisningsnivå.
På nationell nivå det tal generellt beskrivna kunskaper ele-är om som

ska ha tillägnat sig de fått undervisning. det andra fallet,I inärverna
undervisningen, det tal konkreta undervisningsprojekt,är t.ex.om

levnadsförhållanden i Nöden i Lund vid sekelskiftet ellerKvinnors Att
förstå bondgård fungerar bygga här talarhur Det viatten genom en.

styrdokumenten den konkretanivå mellan de nationella ochärom en
förundervisningen, mellannivå också kan fungera sätesom somen

skolan har ochreflexion hur undervisningen vidöver sett ut, utser
kan personalen vid skolan utvecklaskulle kunna På denna nivåut.se

tänkande undervisning bygger på de förutsättningarett om som nya
decentraliseringen.som ges genom

stoffArbetsplaner enskilda preciserar del deti ämnen avsom en
diskuterar för hur studierna ska tillska läsas inte principersom men

tidigare framhållit, ägnade näring dynamiskvi inteär, att ge ensom
utvecklingsdiskussion på skolan. konkreta stoffvalet för övrigtDet görs

lärar-elev-nivå. kan lokallämpligast på inte rimligtDet attvara en ar-
betsplan detalj vad ska studeras.erat somanger

Kunskapsutveckling och verksamhet

kan då diskussionen undervisning och skolutveckling föras påHur om
skolnivå Vad kan avhandlas den lokala arbetsplanen Vi ska i deti
följande diskutera olika möjliga utgångspunkter, för dessainte justatt

föredra förutgångspunkter exemplifiera och konkretisera.är att attutan
skolförsök, skapat dynamiska läromilj för bam ochLyckade öersom

ungdomar, förutsätter genomgripande diskussioner verksamhe-att om
förts bland Ilnflytande på riktigtinriktning har skolans personal.tens
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skrev besök på Bifrostskolan, friskolavi i Heming i Dan-ettom en
mark.

arbetsskola medBifrostskolan i den progressiva folkskolepeda-rötterär en
stårgogiken. ingen tvekan eleven barnen lärDet i sigär att centrum, attom

innehålleroch arbetet omväxling, koncentration ochgöraatt attgenom ar-
förbryllarbetsglädje. mig besökare hela tiden kas-Det är attsom man som

mellan olika pedagogiker. Freinets ande organise-svävar över sättettas att
Verkstäder, för det och självvärde-undervisningen. arbetetra ansvar egna

stället för betygssättning det typiska inslag Freinetpedagogiken.ring i iär-
utgårförtroende for det enskilda barnet och liksomLärarnas är stort man

från vill uttrycka ochFreinet barn sig, arbeta lära varandra. Här tän-att av
ker på Malaguzzi, grundare de berömda förskolorna ijag Lorisäven av

utgårEmilia Italien. pedagogik från det starka och hand-Reggio i Hans
forskande kommunicerande barnet.lingskraftiga, och

kvalitet emellertidBifrostskolans betoning konsten i sig för tan-av som en
delarriktning, Walldorfpedagogikens konstsyn.karna i Manmoten annan

också på mediekulturen; skolans rektor vänder sig tanken attmotsynen
ochbarnens erfarenheter mediekulturen undervisningenanvända i motav

be-erfarenhetspedagogiken överhuvudtaget. finns anledningDet ingen att
någonting skolan barnen har övermått utanför skolanhandla i ettsom av

innehåll. lärarna och barnenoch dessutom har tveksamt Det inteärettsom
skolans innehåll.föransvarettarsom

haBifrostskolan praktiserar heltäckande pedagogik.. utan atten en ren-
påpostmodemt projekt uppbyggtodlad pedagogisk lära. Det är gräns-ett

överskridanden och pedagogiska blandforrner. ..

måsteoch deras vilja skolansbarns ska höras respekteras,För rösteratt
många exempel påradikalt förändras. Bifrostskolansociala Iarena ser man

grund själv-sådana kring arbetssedeln förförändringar, rutinernat.ex. som
och deoch självvärdering, de samlingarna ritua-verksamhet gemensamma

frågornaliserade inför dagens arbete och för deansvaret ut-gemensamma
åldersblandade har speciella betydelse försinDe gruppernaryrnmena.
Bamkulturens traditioner fönnedlas från äldre barn tillskolans kultur. yng-

tillämpade sociala formen ökar barnens möjligheter lära sigDen att avre.
varandra.

Danmark Sverige. Bifrost friskola. nationella kraven påinte Deärär en
skolan Elevernas sociala bakgrund förhållandevis homo-ärär svagare.

idyllen detprogressiva problematiseras inte.Den Det Menär sant.gen.
förtar ändå den upplevelsen helhet och idéinte positiva iav gemensam
det danska exemplet. handlar det skolgångens totala verkan,Här om
skolans betydelse hel pedagogisk miljö. diskussionen har allt-Densom
för sällan förts i Sverige.

Z SOU 1996:22, 142s.
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undervisning framträderDen på Bifrost förutsätter ständigtsom en
pågående diskussion hur undervisningen och livet på skolan skaom
gestaltas. diskussionen har sin struktur,Den sin blandning his-egen av
toriska förebilder och erfarenheter, kategorier.sina nöd-Denegna ger
vändiga utgångspunkter för lärares och elevers konkreta arbete. Den

referenspunkterockså skolans arbete ska värderas ochnär närger man
ska bestämma vad ska förändras och utvecklas.som

kategorier använderDe diskuterar hela läromiljön pånärman man
skola befinner sig på självständig nivå mellan läroplan och kurs-en en

planer sidan konkretå och undervisningsplanering å den andra.ena
kategorier ska kunnaDessa bidra till tänkande vilka verksam-ett om

förheter eleverna ska delta i lära detsig vill de ska lära sig.att attman
sådant kan föraEn tänkande den värdegrund läroplanen talarsamman

de kunskapskvaliteter uttrycks i kursplanerna och deom, som var-
dagserfarenheter eleverna har struktur,i blir bestämmandeen ny som
för skolans undervisning och skrivs in i skolans lokala arbetsplan.

Vi ska kortfattat diskutera några exempel på möjliga utgångspunkter
för diskussionen på den lokala arbetsplanens detnivå. Vi ärtror att
nödvändigt finna tankemönster så generella de fångar inäratt attsom
hela skolans undervisning, samtidigt har sådan deprecision attmen en
urskiljer viktiga sidor den Verksamhet skolar-ärsammansattaav som

fördelarbete. finns också med välja begrepp eller kategorierDet att
inte alltför invanda eller självklara. kanDe påärsom ge en ny syn

verksamheten i skolan.
följandevi i det ska inte förslag till metoder,Det tar upp ses som

endast försök tänka vidare utifrån de förutsättningar viutan attsom
diskuterat.

22

diskussion ska ske anslutning tillDen i den lokala arbetsplanensom
skulle kunna från begreppet social förutgå praktik kategori-t.ex. att

den verksamhet skolans kunskapsarbete ska organiserassera som
har sin hemort i samhällsvetenskaplig forskning ochBegreppet gör

visst motstånd både språkligt och innehållsligt, det planteras förnär om
skolbruk. säkertinte motspänstigheten nackdel. kanDet Denär att är en
tvinga till perspektivbyten.

Sociala praktiker sammanhang där människor verkar, där verk-är
samheten har viss innehåll, vissa värden, följer expli-typ styrsen av av
cita och implicita spelregler och innehåller särskilda läromöjligheter.
Sociala praktiker sådant kommunikation, forskning,är som omsorg,
produktion, underhåll, konstnärligt skapande Fördelen med attosv. se

skollivetpå undervisningen och dessa aspekter kopplarär attur man
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ihop lärande och verksamhet. Man lär olikasig saker attgenom vara
aktiv i olika sociala praktiker; det går inte skilja mellan innehåll ochatt
form, mellan kunskap och social interaktion. Alltsammans nedsänkt iär

praktik.en
Sociala praktiker går in i varandra. omsorgspraktik rensadEn inteär

från konstnärligt skapande. Och arbetar med produktion nå-att man av
betyder verksamhetengonting inte saknar kommunikativ dimen-att en

"sociala praktikersion. Men tänka, renodla, och fåär sättett att
struktur på ämnen tänka, renodla ochsätt är sättett attsamma som-
få struktur. Sociala praktiker innefattar handlande tillsammansett -
med andra människor i bestämt sammanhang. Det inteett gör ämnen.-
Därför dessa begrepp användbara ska diskutera skolarbeteär om man
och kunskapstillägnelse. också användbaraDe i motstånd denär ett mot
tidsanda bara individer i skolan och bara tänker individuellaisom ser
lärostrategier. understryker lär sig i sammanhang och till-De att man

med andra.sammans
undervisningen utformaspersonalen diskuterar hur ska på sko-När

dessa kategorier diskussionen.lan kan utnyttja i Vad kan eleverman
olika sociala praktiker Vad lär för-lära sig ingå i de sig iattgenom
läroplanen och kursplanernahållande till de mål upp Vilkasattsom

värden kan de tillägna Vilka kunskapskvaliteter Vilka balansersig
finnas mellan olika sociala praktiker kunskapsarbetetmåste i på en

konkreta undervisningsinsatser tänkbaraskola Vilka inomär ramen
för social praktik ska inte sociala praktikerviss Man seen som av-
gränsade verksamheter löper under viss tid, undervisnings-somsom
förlopp projekt. underliggande strukturer hela verk-eller De iär mer av

undervisningsplaneringen bestäms utfonnningensamheten. detI av
och uppläggning verksamhet blandarkonkreta innehållet, vissen av

olika praktiker. hel-sociala Men tänker undervisningensnär överman
het på skola med utgångspunkt från dessa, detkategorier ären som
förmodligen lätt vilken normaltverksamhet påäratt typse av un-som

ofta underhålldantag i skolarbetet. arbetar eleverna med Vad kanHur
de lära det Vilka möjligheter utforma verksam-sig göraatt attgenom
het har med underhåll hålla ordning igöraatt ut-som gemensamma-

måla klotter, hjälpa tillför vissa reparationer, iöverrymmen, ansvara
köket erbjuds i skolanosv.-

vilken mån undervisningen inriktad produktion VadI är mot
krävs verksamhet för ska kunna tala produktion Vadattav en man om
lär elever de producerar användassig någonting ska andranär som av
Eller vilken roll har elevernas "konstnärliga skapande skolans kun-i-

Ärskapsarbete den estetiska praktiken hänvisad till vissa särskilda
och lärogångar eller den integrerad hela arbetet Vadiärutrymmen

betyder och vad betyder det fördet andra vad eleverna lär sigena
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Ett tänkande kring sociala praktiker möjlig struktur skolansger en
verksamhet och kunskapsorganisering, struktur varken befinneren som
sig på läroplansnivå eller på konkret undervisningsnivå.

nurv

kan också frånMan utgå grundläggande problem i skolans närsamhäl-
le. arbetslöshetenOm utbredd, påverkar det barnensär och ungdomar-

liv och erfarenheter. Om kraven hemifrån hårda, utlösesär presta-nas
tionsångest påverkar lärandet. hemmensOm läroplaner avvikersom
starkt från skolans, skapas kulturkrockar och ambivalenser elever-som

tvingas leva detOm bor många ensamstående föräldrar skolansina
upptagningsområde, ställs särskilda krav skolanpå kunskapsmiljösom

förhåller skolanHur sig till förutsättningar dessa Hurosv. som
"svarar skolan kanHur i diskussionen skolans helhet ut-man om
veckla kriterier skolans kunskapsorganisering träder i för-gör attsom
bindelse med kämproblem i närsamhället

22

kan tänkaMan sig använda den klassiska Gemeinschaft-t.0.m. att
/Gesellschaft-teorin, utvecklad slutetTönnies i på 1800-talet, i dis-av
kussionen skolans problem och undervisningens gestalt. Ge-om om
meinschaft står för värdenexpressiva och för gemenskap,normer,
känsla, personliga relationer, autencitet, förbehållslöst accepte-omsorg,
rande, subjektivitet. familjen och familjegemenskapenDet stårär som

modell för de mjuka värden utvecklas här. Gesellschaft stårsom som
för instrumentella värden och för individualism, tanke, presta-normer,
tion, uppnående mål, sakliga relationer, disciplinering, objektivitet.av
Företaget står modell för de värden utvecklas här. Forskaresom som
har skolan i alltför hög grad har hamnat gesellschaftlägretimenat att
och gemeinschaft.behöver sig Dock människor måste levaröra mot -
samtidigt gemeinschaft ochi gesellschaft. Det troligt den framtidaär att
skolan måste uppmärksamhet både tänka i sakligtägna stor att orga-
nisatoriska och skapa personligare miljö. skolaMentermer att en en
måste finna skapa sådant detta,i så detvägar intemönsteratt ett att ena
ständigt kraften det andra.tar ur

diskuteraAtt skolas verksamheter och kunskapsarbete dessaen ur
måhända perspektiv skulle lokal arbetsplan till doku-göra ettovana en

behandlar skolans kämfrågor.ment som

43Sergiovanni, BuildingT. 1994: Community Schools, San Francisco, Jossey-Bass,in
14.s.
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22

fortsätta. viktiga vilken tankestrukturSå här kan inteDet är manman
diskutera skolans helaanvänder. viktigaDet prövarär attatt man un-

varken finns läroplanen eller dendervisning utifrån perspektiv i isom
konstitue-konkreta undervisningsplaneringen. viktigaDet är att arenor

genomföraför skolans sitt uppdrag.dialog sätt attras om
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"Hej/ Jag heter Lennart
Bilden har flicka,gjorts I 0 år, på Bolagsskolan i Kiruna.av en



betänkanden 81kringDialog tre121SOU 1997:

betänkandenkring treDialog4

skolor,självförvaltandeFöräldrardelbetänkande, iförstaRedan i vårt
betänkande-skolan kräverförstyrformema attdeframhöll vi att nya

dialogdelutformastidigareutsträckning äni större enen avsomtexter
lokala nivån.denpåmänniskornamed

detskolan.med IDialogkapitlet hetteförstaunderrubrik i detEn
dialog. Viförförutsättningarna upprättavi attskrevavsnittet enom

sådantutformas påförutsättning ettförsta ärframhöll att texternaatt en
dekrävervilketskolan,arbetar i attdemlästade blirsätt att somav

för läsarna. Detigenkännbarskildrasverklighet ärdensåskrivs att som
olikaeffekternaidylliseraförenkla ochintedärför viktigt re-att avär

skolarbetet.komplexiteten ivisa påforrnförslag utan att
styrningsedanexempel,styrningbehovettalasDet genomavom

framhöll i vårtsjälvklar. Vilikalängreregler intecentrala ärgenom
exempel denigodabörsådana intedelbetänkandeförsta me-att vara

problem. Viochmotsättningarrenskalade från inredeningen äratt
fullaexempel,levandeochkonkretaåstadkommatalade avattom

medjämförakundesedanlärarnamotsägelser,ochkompromisser som
förstadetiexempel fick inteSådanaerfarenheter. utrymmesina egna

föräldrarnasÖkaförslagpåkoncentrerades attbetänkandet, omsom
be-dettasändeUtbildningsdepartementet utgrundskolan.inflytande i

institu-ochmyndigheterberördatillvanligtpåremiss sätttänkande på
föräldrarochskolpersonal, eleverandra intressenter;tillochtioner

synpunkter.medkommadirektuppmanades inte att
hjälpvilleutredningsarbetetfortsattadetvi iaviseradeviMen att

kundesynpunkter öppnaochexempelpåfågälldedet tagatt somnär
med allakontaktfåvilleframhöll viViinsikter. atttill somvägen nya

elever.personaloch övriglärare samtskolledare,dvs.skolan,iarbetar
viuttryckligensadesig. Vi atthörauppmanadesföräldrarOckså att av

eller hanhonutestängd,skulle känna sig ävennågonvilleinte omatt
reformvänligbetraktasvanligenskolanpådendeladeinte somsomsyn

utbildning.samtaletoffentligadeti om

dialogbetänkandenTvå

Krock el-ochpå riktigtInflytandedelbetänkandenaföljandebådadeI
betänkan-förstadetuttalade iviintentionerdefullfölj desler möte som

ochSkolkortkapitlenutformadeselevinflytandeIbetänkandetdet. om
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Dialog så de skulle underlag föratt diskussioner vid personalkonfe-ge
studiedagar, träffar i arbetsenheter och i andrarenser, sammanhang.

Betänkandet trycktes i upplaga och skickadesstor till alla skolor.en
Dessutom gick det till skolförvaltningar och många lokala organisatio-

och alla fick det kostnad. Viutan uppmanade läsarna skrivaner, nedatt
sina synpunkter och skicka dem till Skolkommitténs adress sattesoss.

och vi bad alla villeut delta i dialogen höra sig.attsom av
Skolkorten i kapitel bestod3 26 olika exempel från skolans världav
flertaleti fall med våra kommentarer. kapitelI 4 Dialog granskade vi-

allmänt några problem blir aktuella i skolan försökermer närsom man
stärka elevinflytandet, och vi formulerade frågor särskilt vikti-som var

förga oss.
På liknande inleddeett vi Krocksätt eller med dialogmöte en om

det mångkulturella samhällets möjligheter och problem. I anslutning till
arbetet med detta betänkande fick sju lärare, arbetar i starkt mång-som
kulturella miljöer, skriva sin verksamhet. Lika många forskare fickom
komma till tals, och i särskilt fickavsnitt lärarnaett och forskarna till-
fälle parvis skrivaatt med utgångspunkt från detexten gemensam ur-
sprungliga Resultatet samladestexterna. i bok med titelnDen mång-en
kulturella skolan

betänkandetI sammanfattade vi de synpunkter hade kommitsom
fram i antologin och skisserade några tänkbara förslag till hur man
skulle kunna underlätta arbetet deni mångkulturella svenska skolan. På

betänkandetisätt elevinflytande uppmanade läsarnavisamma som om
synpunkter på våra idéeratt och preliminära förslag.ge

De harvi fått från lärare, skolledare, elever, föräldrar ochsvar som
andra tillsammans medutgör de formella remissvaren till Utbild--
ningsdepartementet del underlaget för våra ställningstaganden ien av-
detta slutbetänkande.

Vi har inte förlitat enbart på skriftlig kommunikation i vår di-oss en
alog med skoloma. Kommitténs ledamöter, sakkunniga och sekreterare
har haft löpande kontakt med lärare eller andra skolmänniskor,en som
har fått del utkast under arbetetsta gång. harVi stått till förfogandeav
för muntliga kontakter med skolor och skolintresserade ochgrupper av

harvi och diskuterat kommitténspresenterat arbete på otaliga studieda-
konferenser och seminarier. Vi kan alltså påstå arbetet har be-gar, att

drivits med öppenhet.storen

t Hultinger, E-S. Wallentin, red.c. 1996: Den mångkulturella skolan, Student-
litteratur, Lund.
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dialogsvarenskriftligaDe

för kortfattadfått blir här föremålhardialogsvar viskriftligaDe ensom
förrepresentativa opinionen iintebehandling. Vi äratttror svaren

betydligthar härvid säkertformella remissvarenskolväsendet; de en
skriftligensig mödanhar gjortrepresentativitet. De attstörre som

refonnbenägnasannoliktsynpunkter änsammanfatta sina är ge-mer
värdefullt del vadändådetvinomsnittligt. Men är att taatt av enmenar

skolan, och huritänker situationenintresseradstarktsådan omgrupp
harsynpunkter kommitténochförslagde preliminäraden på somser
detstarkt intryckhar fåttdelbetänkanden. Vilagt fram i sina attett av

hållutvecklingsarbete mångaochmångfasetteratpågår engageratett
arbets-inflytande sinstärka elevernasvad överlandet, bådei attavser

kulturella bak-har skildaeleverna vittpåochsituation attatt ta vara
grunder.

flera människordetsåinteAntalet dialogsvar ärär stort, sommen
finns itill förslagkommentarerFlertaletbakom dem.står är somsvar

mångkulturella sko-gäller denelevinflytande. Restenbetänkandet om
dessa betän-innehållet bådaberör idialogsvarenfleralan, även avom

arbetar ifrånöverviktvissfinnskanden. Det sompersonerav svaren
inte.beror på, vivad detårskurser.tidigare Mengrundskolans vet

sammanfattningrektorerförfattadeNågra är avsom enavsvarenav
fallskolan.den Ipersonalen påblandförda ettdiskussioner paregna

betänkan-studeratefter haskola skrivitpåhela lärargrupperhar atten
skrivit tillgymnasieelever harklassocksåförekommerdena. Det att en

arbetsgruppfall harundervisningen. Iinslag ikommittén ettett ensom
yttrande.skickatoch elever inbåde lärare gemensamtbestående ettav
fullständiganspråk påinteframställningenföljande attgörDen vara

sakområdenaväsentligastedeVibehandlingeni presenterarav svaren.
eftersommed många citat,har tagitViinriktningen.den allmännaoch

innehållet iuppfattningenden bästadet etttyckervi att svar,omger
livfullare.framställningenoch dessutom gör

uttryck-tilldem har skrivitmångakan viFörst notera att osssomav
mening.tillfrågade sin Deblivithauppskattning attstor omaver en

utför-arbetssituationfall beskrivit sinflerahar iharlärare svaratsom
Någrasynpunkter.bakgrund till sinalevandedärmed givitochligt, en

ibild situationenalltför mörktecknarkommitténtyckthar att aven
elevinflytandeochundervisningarbetsmiljö,gällerdetskolan när -

justeller kommenterar intebeskrivningenandra stämmer,attanser
detta.

attbetänkande-tillfredsställelseuttalat sinhar överMånga spontant
lärare påSöderström,lättillgängligt Jannepåskrivna sätt.ettär enna

Inflytande på riktigt:skriver så härSkellefteå,grundskola i om
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måsteFör övrigt jag detsäga väldigt trevlig bok läsa. Bådeatt tillattvar en
stil, språk och innehåll. Inte trodde jag betänkanden kunde lätt-att vara
lästa

påInflytande riktigt

Åsa rektorBergström, vid Krungårdsskolan i Mönsterås, beskriver hur
skolkorten kapiteli har kunnat3 användas i interna diskussioner på
skolan, skola med barn från till6 16 år.en

Lärare, fritidspedagoger och förskollärare har bearbetat varsitt skolkort i
kapitel under3 utvärderingsdagama i juni, därefter har diskute-en av man

respektive kort med någon lärare, eller fsklärrat trorannan som man
har många tankar just omkring det först lästa skolkortet. Efter diskussionen
har eller for sig formulerat kommentarer, frågorgemensamt ochman var
synpunkter. Diskussionerna.. skolkorten pågår och vi ska fortsättarunt

behandla dessa. Skolkorten.. foder många tankar ochatt vi har haft för-
färligt roligt ibland haft mångavi olika åsikter.när

flestaDe knyter till kapitlet dialogen. Där ställde vi flerasvaren an om
frågor vad centralt eller lokalt kunde för stärka elever-göra attom man

inflytande sitt lärande och den arbetsmiljön.över frå-Viegetnas egna
gade också hur kunde förbättra lärarnas möjligheter samarbetaattman
och öka sin didaktiska kompetens. Vi ställde frågor vad olikaatt om
statliga styrdokument såsom läroplanerna, kursplanerna, timplanen-
och betygssystemet kunde betyda dessai avseenden och vadäven-
lokala planer kunde betyda. Vi ville vad vi skulle kunna förveta göra

tolkningen de centrala styrdokumenten inte skulle bli föratt snäv,av
ställeti bidra till det lokala handlingsutrymmet kunde bliutan att stort.

Elevinñytande och dess former

förslagVårt gymnasiestyrelser med elevmajoritet har framförom en
allt behandlats formellai de remissvaren, och här.inte Någratas upp av
dialogsvaren berör dock också dessa frågor. Eleverna i en gymna-
sieklass Sandviken,i vidSp3a Hammarskolan, tillstyrker förslaget. De
skriver:

Styrelsen bör demokratiskautnämnas val där alla elever har möj-genom
lighet ställa kandidater och där alla får med ochatt Enrösta.upp som vara
total jämställdhet mellan eleverna i styrelsen, rektorn och lärarna skall rå-
da. .. Eleverna ska kunna påverka i klassrummet både det gällernärmer
inlämingssätt och kursirmehåll.
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Älvkulle-för och skolaföreningen vid SundstaHern-En representant
till lokala styrelserKarlstad, John positiv igymnasiet i R. Pettersson, är

det bör möjligt för föräldrargymnasieskolan, ävenattmen menar vara
skriver:sådana styrelser.ingå i Hanatt

föräldrarna, efter grundskolan, fortsätter ochviktigtDet ävenär att engage-
skolgång Vår dei gymnasieskolan. uppfattning för-sig i elevens är attrar

hadeltar styrelse i grundskolan, kommer vilja dennaäldrar, i attsom en
också gyrrmasieskolan. i förslaget tillmöjlighet i Vi i § 5att textenanser

så företrädare för föräld-vår kommentar bör utformasförordning; ävenatt
åtminstone får ingå styrelsen.skall eller irar

och eleverskolövergripande arbetsgrupp, bestående både lärare iEn av
framhåller behovet elevernaKalmarsunds gymnasieförbund, attav ge

ska kunna påhur de på demokratiskt vis sinautbildning i taett vara
exempel hur sådan utbildning har organiseratspåintressen. Den enger

Kalmar.i
Hudiksvall, önskarvid l-6-skola iHedlund, rektorMonica atten

elevinflytandet de lägre årskurser-undersöka hur iska utserman mer
högreofta har kommit mycket längre idärHon änatt manna. anser

arbetarpersonalen hennes skola aktivthänvisar till hur påårskurser och
elevinflytande och elevaktiva arbetssätt. Honelevdemokrati,med me-

främstbegränsat elevinflytandebildernade negativa ärettatt avnar
avslutar inlägg så här:årskurserna sitthämtade från 7-9. Hon

exemplen. Trycket skaska sprida de godamycketJag tror att merman
års-sneglat uppåt högreunderifrån. Alltför länge har lärarnakännas mot

år Våraså mycketfå "godkänt", det händer bra i 1-6.kurser för att men
påverka det sker ide får med ochverkligenelever känner att vara som

skolan.

Statliga styrdokument

detläroplanerna har gjort ialla har sigSå yttratgott upp-omsom som
och tydliga mål.bra och innehåller viktigaskattande ordalag: De är

Botkyrka dock del kritiskaRönnberg i harochIrene Lennart syn-en
denutformningen grundskolans läroplan.punkter på De attmenarav

olikatill vad Läroplanskommittén skrevhänsyninte tillräckligt tar om
funktionell.konstruktiv, kontextuell och Detaspekter kunskap:på är en

att"människan själv skaparleder fram till slutsatsenkunskapssyn som
olikasamspel med andra".kunskap i Desin att omanser resonemang

förtrogenhet- fickfakta, förståelse, färdigheter ochkunskapsfonner -
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för i läroplansarbetet,stort utrymme vilket kom påverka ocksåatt ar-
betet med kursplaner och betygskriterier negativt.

I del påpekarstor det bristande sambandatt ären ettav svaren man
mellan läroplanen och de övriga styrdokumenten, dvs. kursplanerna,
timplanen och betygskriterierna. Flera alla de doku-attmenar senare

verkar i riktning försvårarmenten uppfyllandet läroplanensen som av
övergripande mål. Ingvar Olsson, rektor vid Stavsborgsskolan iNacka,
formulerar detta kämfullt på följande vis:

konsekvensI arbeta enligt måsteLpo 94att följa:av
Timplanen avskaffas
Kursplanen avskaffas
Betygen avskaffas
Läxor avskaffas

Flera andra yttranden berör svårigheterna uppfylla läroplanens målatt
med de starka preciseringar innehåll och uppnåendemål i olika18av

finns deiämnen nuvarande kursplanerna.som
Ingrid Blaxhult, ämneslärare i matematik vid Ester Mosessons

Gymnasium i Göteborg, formulerar sig så här de ämnesvisa kurs-om
planerna eftersträvarnär ämnesövergripande arbetssätt:ettman

Räcker det inte med vi har målen klara för vilka kunskaperatt och fär-oss,
digheter nödvändiga förär ska förberedd för yrket,att ellersom man anses
för fortsatta studier blir dåDet min uppgift ämneslärare eller yrkeslä-som

i arbetslaget bevaka målen för just mittatt uppnåsatt ämne under denrare
tid vi har till förfogande. dit, heltVägen enkelt vad vi väljer arbeta med,att
blir fråga för lärare och elever i arbetslaget beslutaatten gemensamt om.

Irene och Lennart Rönnberg skriver:
Uppnåendemål och, mån,i viss strävansmål för deäven olika orienterings-

alltför inriktade påämnena är behärskandeett ämnesstoff.av

De det omöjligt hinna medatt är kursplanernas stoffmängdattmenar
eleverna ska kunna utveckla förståelse för sammanhang, till-om en en

till sin förmåga ochtro kritiskt betraktelsesätt- allt enligtett läro-egen
planen. De också de tolkningssvårigheternämner uppstår närsom
kursplanerna talar eleverna ska "känna tillatt och exempelom ger
från kursplanen i samhällskunskap.

fleraI dialogsvar kritiserar det finns ämnesvisa kursplanerattman
samtidigt icke ämnesorganiserade studier, utvecklassom som genom

lärare och elever planerar tillsammans,att ofta framställs önskvär-som
da politiker och andra beslutsfattare på central nivå. Dessaav syn-
punkter lämnas vanligen tillsammans med kritik timplanen ochmot
betygskriterierna.
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de timplanema.stark ämnesvisaflera brevenKritiken i motär av
kortfat-bort med följandevill timplanenNackaskolledareSju i tasatt

tade motivering:

debatten ifokuserar bara TIDskolan ochutvecklingen ihindrarDe
MÅLstället för

socialdemo-till årsmotion 1997har skrivitNässjöJohansson iKurt en
skolkommittén.till Däröversändervilken hanpartikongress,kratiska

med Anki Magnusson:tillsammansskriver han

ämnesuppdelat och intearbetaintäkt förlärareTimplanen atttas somav
dokumentTimplanenverkligheten ..såsomtematiskt ärarbeta ettut.ser

skolor och används idagensiutvecklingmotverkar den är vägsomsom
vi hadehoppaspluggskolagammalbevarafall för attvärsta att som manen

något han/hon in-elev vill läsa ärbakom .. Närlämnat somomenoss.
måsteolikafår Antalet minuter idet.kanske inte ämnentresserad manav

arbetarskoladödas lätt ioch nyfikenhetläraklaras Lusten att en somav.
på detta sätt.

Specialpedagogik,Förbundet förSvenskaordförande iElvy Bürger,
här:såargumenterar

exempelgodaläroplanen. Lyft framfinadenTimplanen har förstört nya
då helhetsperspektivet.Prioriteratimplanelösningar.

ochStockholmlärarhögskolan ividdidaktiklärareKjell Gustavsson,
beskrivergymnasium,Skärholmensvidekonomiskalärare i ämnen

denefter tillkomstengymnasieskolorStockholmsvidutvecklingen av
här:läroplanen sånya

medjobbatmånga hadelärarekorn viläroplanendenNär somvarnya
förändring.blikommer dettänkte äntligenelevinflytande attatt ensom

gällerdettydligoch läroplanenförändras radikalt, närskulle ärSkolan
läroplanenmedsambandpå studiesituation. Ielevinflytande sinvikten av

betygskriteriema. ..ochprogrammålen och kursplanernakom
allakontakter med ididaktiklärare har jagarbete stort settmittI gym-som

erfaren-Stockholm. Minoch skolor utanförStockholmnasieskolor i även
hand-kom. Hurallt dettafick skälvanskolorna närhet säger storaatt nya

studiedag,studiedag eftermed detta nya Jo,och lärarnarektoremaskades
betygskriterier. ..ochdiskuterades kursplanerkonferenskonferens efter

jagoch därför komfel ändeskolorna började iflestadeJag tror att som
bort. ..viktigaste diskussionendenläroplanentolkar

godaÄr verktyg,skolorna medförse lärarnadagsdet inte uteattnu
det lä-till sigviktenvid försök, betonaexempel, att tauppmuntran nya,av

prioriterasigra
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Lars-Göran ochStoor Curt Söderberg, slöj dlärare i Karlskoga, talar för
timplanen bevaras. harDeatt slöjden och de andra prak-oroats attav

tiskt-estetiska vid de läroplansrefonnemaämnena efter handsenaste
fått allt mindre garanterad tid i timplanema. fruktarDeen att om
timplanen avskaffas kommerså de praktiskt-estetiska fåämnena att

mindre tid på grundännu rektorernas och lärarnas bristande förståel-av
för betydelsen dessa Deämnen. utförligt för värdetargumenterarse av
dem och föreslår i stället preciserad, utökad garanterad timplane-av en

tid för slöjden från och med årskurs
Betygskriteriema, bygger på mål uppnå i de ämnesvisaattsom

kursplanerna, kritiseras på liknande vis kursplanerna.ett Trettiotresom
lärare vid Lundåkers skola i Gislaved skriver så här:

Intentionerna deni läroplanen inte med betygskriteriema.stämmer Detnya
står, ska utgå frånvi varje elevs behov, vilket bra.att bästaär Det är, att
kritiskt granska konsekvenserna det betygssystemet och, förhopp-av nya

fåningsvis, fram form betyg där alla elever har chansen annan attav en
behålla självförtroende.sitt

tiotalEtt andra dialogsvar för fram liknande kritik. Ett återkomman-en
de inslag i kritiken elever inte når tillär godkäntgränsen,att som upp

de allrasitt bästa, får sitt självförtroendetrots göratt skadat. Flera
framhåller begreppet godkänd inte hör hemma i obligatoriskatt en
skola.

Ståhle,Anna-Greta rektor vid l-6-skola i Alingsås, medtar ut-en
gångspunkt i avstämningen årskursi grundad på nationella prov, upp
behovet formulera individuella mål för eleveratt inte kan nåav som

till de nationella målen ansträngningar. Hon frånutgårtrots storaupp
situationen för barn i grundsärskolan och barn har liknande storasom
svårigheter. talarHon behovet relatera målen till barnsvarjeattom av
förutsättningar och målet skapa självtillit böratt att över-menar vara
ordnat uppnåendemålen dei enskilda Hon bådeämnena. att cent-anser
rala formulerade mål och nationella kan kvar, attprov vara men man
bör ha möjlighet omfonnulera målen för enskilda elever, så deatt mot-

deras förutsättningar. Nu finns risken många barnattsvarar ger upp
och förlorar lusten lära.att

Elvy framför liknandeBürger synpunkter det gäller betygsätt-när
ningen:

I stället för omdömet "icke godkänd bör finnas formulering lyder:en som
Godkänd på det individuella målet". målDetta skall framarbetatvara av
eleven samrådi med lärarna och föräldrarna och finnas med i betyget. På
det någotfinns visar vadsättet eleven faktiskt uppnått.som
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förbetyget Godkänd harMönsteråsGerd iBergerstam storattanser
kraft.förlorat studiemotiverande Denbetyget har sinbredd och att sva-

ligger på Välmedan den elevfår Godkänd,eleven nästangaste som
detta kommer slåGodkänd.får HonGodkänd också attattmenar

tolkar elevens kun-högskolan eller dåvid tillmycket fel intagning man
skri-grundskolan till gymnasieskolan.från Honvid övergångennande
medintervjuundersökning hon har gjorttillhänvisningmed somenver

lärare och elever:

kunnande betydligtvåra och lärares iungdomarsmåste kunna utnyttjaVi
betydligt kunska-medoch fram generationutsträckning störrestörre en

per.

Boden, underteck-lokalavdelningLärarförbundetsfrån idialogsvarEtt
betygskriterier iefterlyser tydligareLundbäck,Lisbethnat gymna-av

medskulle blielevinflytandetAvdelningen störresieskolan. attanser
tolkningsmöjlig-subjektivainnehöll så mångaintebetygskriterier, som

heter.
bort både ibetygen i idrottLudvika föreslårMonika iWestas tasatt

elevsyn ochhoppasgymnasieskolan. Hongrundskolan och att annanen
till fleradärmed sprider sigtraditionelladen ämnen.pedagogik än

organisationarbetsmiljö ochSkolans

arbeta iförändraberör behovetdialogsvaren sättetFlera attattavav
och arbetsor-fysiska miljönförändringar i denbådeskolan och avser

ganisationen.
skolmiljö,Lund skriveri ävenAndersson öppenKenny om en mer

ska bliför skolankanvadtalarfysiskt. Han göra attrent enmanom
elever teckna sinhan har låtitbeskriver hurlärande organisation. Han

och utifråncentralpunkt,tecknade"drömskola". De stortett rum som
för lärakundeverkstäder ditellerolikadetta strålade attmanrum

ochdär miljönhan skolaförespråkarsig. Själv utmanaruppmuntraren
biblio-lättillgängligt ialltdärinitiativ,eleven till är ettatt ta somegna

lärande kan Hanformertek, och olika säger:äga rum.av
erfarenhetersjälv sinapå barnet frihetenalltidhar göraJag attatttrott ge

andras.och vidare studierutveckla dem samtalfå ioch därefter av

bevarakommunernatendenser han ideoroadHan attär sersomav
skolansdecentraliseradedenstrukturer inomföråldrade ram:nya

kunskaps-utvecklatindivider harskaparskolaönskarNär vi somsomen
på hand viutvärdera och skapalära,välja, är attkvaliteter tvungnaatt egen
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dekonstruera hela det alltid producerat lärande detsystem ett annatsom -
kollektivt reproduktiva.

flera andra inläggI betonas utvecklandet barnens kreativitet. Karinav
Rönnberg Luleå har flera förslagi med detta syfte, bl.a. längre sam-
manhängande arbetspass med för elevernas valstörre utrymme eget av
innehåll i studierna. Ett andra inlägg talar andai läraattpar samma om
eleverna leva med kaos".att

Dahlbeck i Malmö skiljerPer i sitt på två olika påsätt attsvar se
eleverna. barnetDet fattigt, behövande, medär att ettena se som

behov och hjälp i grunden icke kompetent. andraDetstort av omsorg -
barnet "rikt, fönnöget till handling och tänkandeär att ettse som -

kompetent bam. Han det viktigt så långt möjligtatt är attmenar som
utgå från den Han exempel på hur pedagogerna, isenare synen. ger

fallmånga i all välvilja, berövar barnen tilltron till sin förmåga.egen
talar "kaoskompetens.Han om

skolan utvecklar barn tänkande,I sitt sin fantasi och sin kreativitet, eller
skall skriva bordevi utveckla. .. finns inbyggdDet motsättning i atten
någon, pedagog, skall kunna leda någon barn, till kreativitet.etten annan,

sådanadet gäller egenskaper eller förmågor måsteNär det det enskil-vara
da barnet frågor,med sina sin lust och nyfikenhet.sin Pedagogensstyrsom
roll blir försöka förstå vill,vad barnet handleda, inspirera, problematise-att

aldrig bestämma arbetet ska sluta, eller leda till. hjälp-.. Ettra, men var
förståmedel för pedagogen och vad händer dokumenteraäratt attse som

barnens arbete och till resultat, Självklart måste doku-vägen processen.
helt skild från värdering och bedömning.mentationen vara

Anders lärare vid VänndöErixson, gymnasium, hämtar sina exempel
från problembaserat, lekfullt lärande ino-undervisning på sin skola.ett

medsändI i no-didaktik beskriver han hur harhan tagit inuppsatsen
lekar kemiundervisningen.i har försöktHan på vad modernatt ta vara
forskning har hjärnansvisat arbeta föroch gått in be-sätt att attom
främja kreativa förhållningssätt hos eleverna. referenser bl.a.Hans är
Matti och HowardBergström Gardner.

andra lärareEtt exempel hur depå olikaprövaattpar ger genom
former självständigt arbete har kunnat stärka elevernas inflytandeav

sitt lärande. Ulla Lindquist, lärare i tyska i Norrtälje, beskri-över eget
försök hon har gjort med grammatikundervisning iettver som en gym-

nasieklass. skriver kanHon peka på både plus- och minuspos-att man
ingenting färdigt eller självklart.ärter,

förändraAtt arbetsmetoderna i klassrummet alltså integör attman genom
några med trollstaven. Vi behöver modeller ochsvänga tanke-varv nya

Även delaktighet och medbestämmande förutsättermönster. förarbete och
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genomtänkt planering. Det kräverär tid, något led-en en process som som
ningen på olika nivåer måste förstå. Avståndet mellan kaos och ordning
kan försvinnande litetvara

Stig Jonsson, so-lärare i årskurs 7-9 i Sunne, redogör för hur han på
försök har arbetat med problembaserad inlärning PBI i historia i en
klass i årskurs tyckteHan resultatet blev överväldigande ochatt
lyckades få kommunen fatta beslut skaPBI användasatt attom som
metod i under försöketår; skerso-ämnen i samarbete medtre Kom-
munförbundet och i arbetsenhet med två klasser i årskursstartar en

Erik Lidbaum, gymnasielärare i Stockholm, har skrivit fylligtett
dialogsvar med kommentarer till betänkandet elevernas inflytande.om
Det bl.a. den starka inriktning finnstar bedrivamot att ettupp rentsom
individuellt arbete i skolan. Han kritisk stark individinrikt-är mot en
ning, han kopplar ihop med outtalad önskan disciplinera ele-attsom en

Om eleverna får planera individuellt vad de ska och sedangöra,verna.
fullfölja det ha så mycket kontakt med sina kamrater,utan att kan det
bli mycket stilla i klassrummet. Men det inte säkert det blirär att sär-
skilt meningsfullt. Det problem beskrivsär i skolkortetsamma som
Fäärdig på 189-192 betänkandet.i Han för det kan bliatts. varnar
ytliga kunskaper och pekar på vilka mängder med datoriserade ifyll-
nadsstenciler han har Han vänder sig inte individanpass-sett. motsom
ning i sig, inriktning på individuellt arbete.utan mot ett renten

Lärares behov reflexionav gemensam

Flera de frågor vi i betänkandet elevinflytandetog gäl-av som upp om
ler hur lärarna påverkas det och de krav ställsstyrsystemetav nya som
på dem. Vi menade förändringarna lärares arbete skapar ökatatt ettav
behov reflexion tillsammans med kolleger. leverLäraren med ettav
starkt handlingstvång i klassrummet, hon kaninte undandra sig. Visom
ställde frågor hur lärarna tillsammans ska kunna hantera dettaom
handlingstvång.

Behovet öka förekomsten samarbete mellan lärareatt i formav av
arbetslag framhålls i flera inläggen. Lärarförbundet Bodeniav av

dock risken för det kannämner bli mindre föratt elevin-ett utrymme
flytande lärarna har ihop sig och planerat hurpratat gemensamtom un-
dervisningen ska gå till.

Två lärare med uppgift fortbildare och lärarhandledare,att vara
ÅkerstedtMargareta Normell i Solna och Annie Berg i Uppsala, beto-

båda behovet konsultstöd utifrån lärare vill öka sin förmåganärnar av
samtala med kolleger problem i skolan.att om
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Dokumentation och utvärdering

dokumenteraAtt den undervisningen och utvärdera resultatetattegna
den kan stöd i lärarnas utveckling i yrket. Flera dialogsvarettav vara

berör detta. Betydelsen tydligt koppla ihop läroplansmål, kurs-attav
planemål och betygskriterier med utvärderingen stryks under flera.av

Kjell Gustavsson det särskilt viktigt utvärdera elever-äratt attanser
inflytande sin studiesituation, och låter elevernaöver attnas man vara

med och utforma utvärderingen.
AbrahamssonLennart har skickat fylligin dokumentation huren av

har införtsLpo 94 i Skiftingehus grundskola Eskilstunai under två-en
årsperiod. utvärderingen underI det andra året har lärarna uttryckt oro
för vilka konsekvenser de nedskärningarna får för lärarnasstorasom

föroch kvaliteten skolarbetet.iengagemang

Skolan och marknaden

Rune Romhed och Staf,Susanne gymnasielärare i Göteborg, granskar
kritiskt utvecklingen stark kursuppdelning och ökad mark-mot en en
nadsstyming. RomhedRune hänvisar till artikel dessa frågoren om
med titeln Mellan marknad och mötesplats. Han dagens skolaattmenar
kan liknas vid företag, ska konkurrera kunderna. Denett ärsom om
mindre omgivningen gårdagens skola,öppen änmot som var mer av en
myndighet. Han obehaglig likhet med företagskulturens hemlig-ser en
hetsmakeri och för ytliga utvärderingar ska ligga till grundvarnar som
för föräldrarnas val förskola sina bam. pekarHan på erfarenheterav
från England, där skolorna förs på rankinglistor. Elevernas betygupp
och resultat på de nationella publiceras, och ingen hän-tarproven man

till den sociala sammansättningen eleverna. Skolor har bli-syn av som
lågtvit rankade har hamnat nedåtgåendei spiral missmod ochen av

resignation, mycket svår bryta.är attsom
Även andra inlägg innehåller lqitik de tendenserett motpar som

finns kommuneri många använda marknadsspråk och skol-att genom
och på andra befrämja föräldrarna väljer skolasätt attpeng en annan

för sina barn den ligger Betydelsen utbildaän poli-närmast. attsom av
tiker läroplanen och dess framhållsmål flera.om av

Anders Persson, sociolog i Lund, har skickat artikel i vilken hanen
behandlar hur skolan under efterkrigstiden har kommit uppfattas påatt

olika fängelse, marknad eller ställe förtre sätt: ett ettsom som en som
fria studier. Skolan antingen fängelse eller marknad dominerarsom

45Persson, Fängelse,A. 1996: marknad, fria studier, i Socialvetenskaplig Tidskrift
1996:4.
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fortfarande bilden, det finns tendenser till differentieringmen en av
skolorna så vissa skolor får uttalad fángelsekaraktär,att andramer
marknadskaraktär och ytterligare andra blir platser för fria studier.
Vissa skolor med alternativ pedagogik betonar de fria studierna ochen
elevernas kunskapsvilja. Han för denatt utrymmet att göra ävenmenar
offentliga skolan till plats där eleverna aktiva kunskapssökareären
borde kunna ökas.

Krock eller möte

skrevNär vi delbetänkandet Krock eller vi klaramöte över näs-attvar
alla viktiga skolfrågor har mångkulturell aspekt.tan Därför ville vien

avvakta förslagenmed till slutbetänkandet. Vi skulle alltså arbeta vida-
med frågorna den mångkulturella skolan, och räknade med attre om en

dialog med läsarna skulle kunna värdefulla uppslag i detta arbe-ge oss
te.

Vi bad synpunkter på språkundervisningen, både undervisning-om
i elevernas modersmål och undervisningen svenskai and-en som

raspråk. frågorVi ställde huruvida gällande kursplaner behövdeom
förändras för bidra till interkulturell prägel på undervisning-att en mer

Vi också lärarutbildningen. Vi ville bl.a. få frågorpåtogen. upp svar
hemspråksläramas situation och möjligheterna underlätta förattom

utlandsutbildade lärare få fast anställning i den svenska skolan.att en
Problemet med antalet med invandrarbakgrund skolornaiatt ärvuxna
litet behandlades, och vi berörde det tänkbara värdet resurscentrum.av
Föräldrarnas i elevernas skolarbete berördes, liksom frå-engagemang

vad kan rasism, mobbing och andra trakasserier.göragor om man
Vidare vilka kravvi på utvärdering kunde ställastog detnärupp som
gäller mångkulturella aspekter skolarbetet.av

Språkundervisningen

flestaDe dialogsvaren berör på något språkfrågoma. Allasätt ytt-som
sig dem stryker under betydelsen barnen får goda kunska-attrar om av
i sitt modersmål både för elevernas allmänna anpassning ochper -

framgång i skolan och för deras förmåga lära sig svenska. Deatt note-
med tillfredsställelse kommittén har inställning.attrar samma
Det finns enighet bland brevskrivarnastor uttrycketatten om

hemspråk bör modersmål. Flera beklagarersättas antalet ele-attav
utnyttjar sin till undervisning i modersmåleträtt minskarver som suc-

cessivt, och diskuterar orsakerna till det. Några vill uttryckligen att un-
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elevernas modersmål obligatorisk, oberoendedervisningen i ska bli av
eller framförsdet svenska något språk. åsikten bl.a.Denär annat avom

Serbiskai Västerås, Suleyman Aslan Göteborg ochMargit Jönsson i
Riksförbundet Sverige.i

Möllerberg och Malmö före-Ann-Charlotte Svensson iInge-Marie
hemspråk studiehandledning bort:slår uppdelningen i och tasatt

hemspråksundervisningen de". denviktigt blirDet är merpartenatt av en av
undervisningen, hemspråksundervis-tirnplanebundna, "vanliga" eftersom

ochpå så kan stödja arbetet med barnets begreppsutvecklingningen sätt
både modersmålet på svenska.språkutveckling ochdärmed

då bli lärarna arbetslag.Hernspråksläraren kommer iatt etten av

Rinkebyskolan utanförAhnborg och Strandberg vidMarie-Heléne Max
synpunkter, föreslå begreppetliknandeStockholm har utan att att stu-

bort. skriver:diehandledning Detas

modersmåletden k studiehandledningenEnligt våra erfarenheter är s
språksvagaframförallt elever med inlämings-betydelsefull foroerhört

modersmålundervisa elever fyllersvårigheter". i sittFörutom att
eleverna andraviktig funktion stöd för ihemspråkslärarna ävensomen

studie-med diskussion fonner förönskvärtDetämnen. en om nyavore
modersmålet.handledning

naturvetenskapligagymnasielärare i i Lu-Zohreh Rofoogaran, ämnen
lärare i modersmålsspanska inneAlondra Kalchgruberleå och Pino, är

förockså fortbildningen modersmålslärar-linje.på De attsamma anser
viktig.mycketärna

nuvarande formuleringamadeFlera brevskrivare att omanser
kritiserar bestämmelsenandraspråk alltför Desvenska är svaga.som

svenska andraspråki obligato-från undervisningen1995 äratt somom
behöver har påbehöver den. Formuleringenrisk för elever som

medhåll lett till inte tillräckligtmånga avsätteratt resurser.man
genomföra under-exempel på svårigheternaJönssonMargit attger

vidgrundskolan, och två läraresvenska andraspråk ivisningen i som
Elisabeth Wickelgren,Polhemsskolan Lund, Lycke ochi Maria gör

både sche-gymnasieskolan. det finnsmotsvarande för De visar att
skulleekonomiska skäl till svårigheterna. viljaoch Demamässiga att

till svenska and-öronmärkta undervisningen istaten sompengargav
för mellan olika gymnasiesko-raspråk gymnasieskolan skillnadeni att

mindre.gäller denna undervisning, ska blilor, detnär att ge
diskussion betän-teknolog Lund, saknar iAronsson, iMattias en

det börkandet engelskans betydelse i skolan. speci-Han attmenarom
tvåspråkighet invandrare fullgottfikt framhållas aktiv hos inte är ettatt

har under skoltidtill goda kunskaper i engelska. sinalternativ Han egen
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dåliga exempel på har bytt engelska hemspråk för vis-sett att motman
elever. undervisningenHan i engelska borde användaatt tex-sa menar

barnens hemländer. kunde elevernaDet utmärkt chanster attom ge en
lära sig det land de härstammar ifrån.sommer om

Grundläggande begrepp

Några inläggen grundläggande begrepp, bl.a. etnisk, mång-tarav upp
kulturell interkulturell.och
Seija Wellros från Ekerö jämförelse mellan å sidan Krockgör en ena
eller andraoch å sidan antologin mångkulturellaDen skolan. Imöte
betänkandet skrev kommittén det ellersvårt, omöjligt, skiljaäratt att ut

från identitetetnicitet människor, bl.a. kön och klass.annat som ger
Diskussionen handlar makt och vanmakt och demokrati.ytterst om om

detta Wellros.I instämmer Seija därför författarnaHon mot attreagerar
antologini i så hög grad betonar etniciteten och dess problem. Hon är

mycket kritisk till muslimer betraktas särskild etniskatt som en grupp,
ställs till svenskar.i motsättning starkt for-Hon motsom reagerar en

mulering: alltför annorlunda.De kan inte förstå varför religi-Honär
det gäller muslimer, till fråga ochetnicitetnär görs atton, en om anser

det detta skeddejust i Bosnien och där ledde till inbördeskrig.var som
Marie-Helene Ahnborg och Strandberg uppehållerMax sig särskilt vid
begreppet mångkulturell relation begreppeti till interkulturell. De in-
vänder kommitténs uttalande arbetet mångkulturella klasseriattmot
inte kräver särskild pedagogik, enbart hänsynstagandeutanen samma
till elevers olikheter i andra klasser. tycker detta för-De ärattsom en
enkling. framhåller det skapar särskildaDe problem vid under-att som

elever med invandrarbakgrund, jämförtvisning med svenskat.ex.av
arbetarbam, de förra ska till den svenskasig majori-är att anpassa
tetskulturen, de inte har någon tidigare kunskap Detta inteärsom om.

fråga.bara språkligen

språk,Minoritetselevemas bakgrund, historia och traditioner inte likaär
kända skolan och majoritetssamhälletfor de svenska arbetarbamens.som

Vår.. uppfattning arbetet mångkulturella skolor måsteiär att anpassas
mångkulturella.efter det faktum de just måsteLärare föräratt öppnavara

eleverna har olika utbildningsstrategier de bär med hemifrån.sigatt som
påSynen kunskap och lärande kulturbundet. .. Minoritetsgrupper harär

delvis andra behov majoritetsgrupper och olika minoritetsgrupper harän
sinsemellan olika behov.

talar betänkandetKommittén i risken för kulturalisering absur-inom
dum", kulturen uppfattasdvs. så viktig den be-att attsom ses som

4-171144
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stämmande för allt. två lärarnaDe faran för kulturalisering iattmenar
skolan överdriven. ställetI de på de flesta håll kultura-är attanser man
liserar för lite eller till och med totalt förvisar ointresse elevernasett
språk kulturellaoch bakgrund. tyckerDe det mångkulturella arbets-att

hålla kulturema till beskådande bra börjansättet äratt närupp en- -
det gäller skapa ömsesidig förståelse. får inte fastnaMen iatt en man
det. gäller komma vidareDet och själva skolarbetet fråni utgå ele-att

olika erfarenheter, kulturella och andra.vernas

elevernasKunskap ursprungsländer viktig för alla ha i Sverigeär attom
idag. intemationaliseringsperspektivI det angeläget kunskapärett att om
dessa länder har kunskap länder ochi Europa övrigastatussamma som om
västvärlden.

Ingrid Blaxhult håller med det alltför klumpigt dela inäratt attom
medborgarna svenskar och invandrare.i Hon variatio-attmenar

bakgrund hos både de svenska och utländska elevernai är stor.nerna

På det yrkesförberedande gymnasium där jag arbetar har elevervi med
mycket skiftande bakgrund. Vi har andel elever dåligtmed ganskastoren
självförtroende och tidigare erfarenheter misslyckanden i skolan oli-av

Många har aldrig fått uppskattning ellerka känt sig duktiga skol-i sittsätt.
arbete. Varenda dessa ungdomar behöver uppmärksamhet ochen av en
känsla hon eller han speciell. Allajust exotiska sitt vis ochär ärattav
måste och det skolan. Mångkultur måstelov visa känna i ..att vara

mångnationalitet.och vidare begrepp Ordet interkulturellänett annat
låter mångkulturell",mycket bättre och intressant ord änett mersom som
kanske redan blivit foråldrat

detJohan Olof i Saltsjöbaden, orimligt likställaTowe äratt attmenar
ochskillnader mellan kön, klass, land stad svenskar under histo-som-

lopp harriens varit leva med med de skillnader in-tvungna att som-
vandrare kommeri dag de till mycketSverige. Demöter när ärsenare

vilket hänger ihop med invandrarna utsträckning bliri såstörre, att stor
arbetslösa. Skillnaderna så blir missvisandedetär stora att att, som
skolkommittén, tala skolan alltid har mångkulkturell.varitattom

Kursplaner och lokala planer

flera framförsdialogsvaren önskemål kursplanernaI attav om omar-
betas för de mångkulturella interkulturella perspektivenochgöraatt

rättvisa. betonas starkast Marie-Hélêne Ahnborg ochDettastörre av
Strandberg, exempel hur fleraMax på kursplanerna blivitsom ger av

alltför etnocentriska, särskilt på so-området. talar också betydel-De om
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anlägga interkulturellt perspektiv lokalt arbetaratt ett närsen av man
med konkretisera målen i kursplanerna och formulerar sinaatt när man

betygskriterier.egna

vi självkritiskt granskade det vårNär material skola hade utarbetatsom
särskiltfann vi inte mycket tydde detta skulle skola iatt ettsom vara en

mångkulturellt område. Allra tydligast märktes detta i Religionskun-ämnet
skap där hade glömt det faktum våravi for elever50 % inte islamäratt av

främmande religion. uppnåendekravT årför "varför5ett att vetaen ex var
firar jul och påsk. påpekande frånvi Efter skolans interkulturellaett en av

detta tillivrare ändrades veta varför vi firar jul, påsk och ramadan.
Frågan fastemånaden ramadan firasär om

Flera isko/anvuxna

Vi har framhållit det skulle värdefullt, speciellt för barn medatt vara
invandrarbakgrund, det fanns flera i skolan. dettaI instämmeratt vuxna
flera slcribenter. Midlert i Skellefteå, tyckerKarin det angelägetäratt

flera kamratstödjare, ungdomslagare och projektanställda kommeratt
ha icke-svensk bakgrund. detta viktigt ocksåHon föratt att ären menar

lärare:

flesta har personligDe ingen kontakt med invandrare möj-änav oss annan
ligtvis hemspråkslärare.en
Fritids skulle bådeutmärkt ställe för barn, svenska och invandrare,ettvara

få personlig och positiv kontakt med från land.att ett annaten en vuxen

inläggen betonar vikten utveckla kontaktenEtt medattpar av av
föräldrar invandrare, och på vad de kan bidra med iär att tasom vara
skolan. KalchgruberAlondra betonar också denPino svenskaatt per-
sonalen borde visa intresse för detta samarbete och inte bara över-mer
låta det hemspråkslärama.till

Åkesson,Nils föreståndare för institutionsstyrelses utred-Statens
ningshem Hässleholm, beröri det förebyggande arbetet det gällernär
problem skolan för barni med invandrarbakgrund. Han attanser man
framför allt måste inrikta sig på förmåga tillDeraspapporna. anpass-
ning motsvarande svenska bl.a. på grund arbets-är sämre än mäns, av
löshet och bidragstagande. påverkar barnen,Detta och kan leda till att
de får fientlig inställning till den svenska skolan. Om kan förståen man
sammanhangen och stärka deras förtvivlan,i kan ock-såpapporna man
så hjälpa barnen.
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Resurscentrum

Krock ellerI ställde vi några frågor behovetmöte resurscentrum,om av
platser där lärare kan hjälp finna material de behöver iatt som un-
dervisningen rörande mångkulturella frågor, inrättningar erbjudersom

samtalsmiljö för diskussion pedagogiska frågor SverigeIen av osv.
finns det redan det slaget i Botkyrka och utomlandsett centrum ärav
det ingen ovanlig företeelse. ställdeVi frågan andra regionalaom -
eller kommunala kanske borde få vidare syften ochresurscentrum-

kunna syssla frågormed gäller kön och klass. skulleäven Mansom
eventuellt, skrev kunna föravi, ihop olika ämnesområden till ett ge-

område med inriktning på barns och ungdomars likvärdigamensamt
möjligheter.

Flera dialogsvaren dessa frågor och instämmer i dettar attav upp
kunde motiverat inrätta sådana med breda syften.att centrumvara

Midlert skriver:Karin

där kan frågornaEtt sammanföra kön ochetnicitet,resurscentrum man
klass låter vettigt. flesta kan för lite alla frågorna,De särskilttreav oss om

måsteinvandrarkulturer. Vi glömmer vi hålla frågorna levande iattom
skolvardagen. medungefär droger: detDet Men pratade viär som om

två år sedan.för ..
Kunde inte detta anordna studiecirklar, fråndär lärare olikaresurscentrum
skolor kan för utbyta erfarenheter och diskutera litteraturmötas, att
Många alldelesläser för lite...av oss

harMattias idéAronsson på Internet. Hanett resurscentrumen om re-
så här:sonerar

mångkulturella frågorTanken med för lä-främstärett resurscentrum att ge
samtalsforum där de kan utbyta erfarenheter med andra. Bästettrarna vore

tillgängligtdetta fanns alltid, och i anslutning till lä-näraresurscentrumom
arbetsplats. Då skulle direkt efter uppkommen situationrarens man en

kunna diskutera den med andra. fysiskt fyller mångaEtt resurscentrum
andra behov, det här behovet har det svårt fylla. på-Därför vill jagattmen
peka möjligheten till på kan tillhanda-Internet. Därett resurscentrum man
hålla frågor,aktuell information i dessa och ha diskussionsgrupper, där de
välbehövliga samtalen kan föras. Detta finns alltid i lärarnasresurscentrum
närhet, och dessutom alltid tillgängligt.är

synpunkter, berör förAv övriga undervisningen i mång-som resurser
kulturella frågor, fleragäller läroböckema. har allmänhet alltförDe i en
etnocentrisk prägel, med betoning på svenska förhållanden och tradi-
tionellt västerländska andra kulturer behandlas för lite. Ensynsätt; an-
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synpunkt det skulle behövasär fleraatt i TV och radio,nan program
kunde stöd i lärarnas arbete med mångkulturellaett frågor.som vara

Lärarutbildning

Vi talade iKr0ck eller betydelsenmöte det blir flera lärareattom av
med invandrarbakgrund i svenska skolor. En våra idéer sti-attav var
mulera invandrare bli lärare; däremot viatt tveksamma till kvote-var
ring. En idé åstadkomma förändringaratt i lärarutbildningenannan var
för flera människor med invandrarbakgrundatt ska kunna delta dennai
utbildning och fullfölja den. Vi uppmärksammade hemspråkslä-även-

situation, och ställde frågor vilka fortbildningsinsatserrarnas om som
skulle behövas för hemspråkslärarna skulle kunnaatt undervisa iäven
andra En frågaämnen. vi väckte vad krävs redanannan som var som av
utlandsutbildade lärare för de ska kunna undervisaatt i svenska skolor.
Är möjligen kraven kunskaperpå i svenska omotiverat höga i vissa
fall

Några frågan kvotering, och allatar sigyttrarupp tarom som av-
stånd från sådan. Mattias Aronsson skriver:en

Jag ställer mycketmig negativ till kvotering med invandrar-av personer
bakgrund till lärarutbildning. frånBortsett alla andra kvote-argument mot
ring kan den effekt. villIngen plats lärarutbildningenmotsatt en
bara för har invandrarbakgrund.att man

Ann-Charlotte Möllerberg och Inge-Marie Svensson vill inte göra av-
kall på inträdeskraven speciellt för invandrare inträdeskraven iutan att
sin helhet De det finnsomprövas. anledning riksdag ochatt attmenar
regering lärarutbildningen i uppdrag utbildningsplanemaöverattger se
i interkulturellt perspektiv och skriver:ett

Ett beskriva problematikensätt det handlaratt är valet mellanatt stof-om
forienterad och problemorienterad undervisning val måste beak-ett som-

också perspektivet social klasstas och perspektivet kön.ur ur

Gunlög Bredänge, universitetslektor i Göteborg, stryker under inter-att
kulturella inslag måste få i de flestastörre lärarutbildning-ett utrymme

I sin bedömning det nuvarande läget utgår hon från två utvärde-ar. av
ringar Högskoleverket har gjort:som

Det framgår mycket tydligt i utbildningen blivandeatt grund-man av
skollärare inte lyckats särskilt bra eller kanske grundligt misslyck-t.o.m.
ats med detta. Så vitt jag och säkert utifrån de utbildningarvet finnssom
i Göteborg det ställtär ännu inomsämre gymnasielärarutbildningar, i ut-
bildningar för teoretiska såväl forämnen yrkesämnen. Bamomsorgs-som
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förmodligen beroendedäremot har sannolikt lyckats bättre,utbildningarna
för organiserashar bättre förutsättningarpå dessa utbildningar attatt som

helheter.

grundskollärare bara harförflesta utbildningardebeklagarHon att
kurserinslag valbaraomfattande interkulturellamedkurser sommer

dem.därmed får del Honblivande lärare inteoch alla attatt menarav
fåbättre deallmänhet har lyckatshögskolorna ide mindre än större att

vidkurserna.de obligatoriska Honmed sådana inslag i nämner att man
för allatvärvetenskaplig kurs på tioharGöteborgs universitet poängen
för för-blivande lärarnaska degrundskollärarutbildningen,i rustasom

lagarbetstanken, ochbygger påsamhälle.skola och Denändring i
avseende påmedstuderande heterogen äm-sammansättningen ärav

dem träning ispecialisering föroch ämnesöver-nesinriktning ettatt ge
skolan.igripande arbetssätt

lärarut-kan förbättraförslag till hurhar fleraBredängeGunlög man
interkultu-erfarenhetergodainterkulturell riktning:bildningama i av

lärarutbildning ochsprids,olikalärarutbildningar pårella inslag i orter
och prak-interkulturella arbetets teoridetutvecklar tillsammansskola

komplette-fåttutländska lärare,hurutvärderingtik, görs ensomaven
svenskatill arbeta denihar sigSverige,utbildning irande attanpassat

erforderlig språkbe-bedömningutvecklas förskolan, kriterier aven
svenskahärslming i osv.

språkbehärskning ikrav påförställerSynpunkten storaatt man
framförs i någraolika skolämnenundervisa iskahos demsvenska som

ställspå de krav påbör skiljaframhållsinlägg.andra Det att somman
matematik,ioch i andrasvenskaundervisa iska ämnen,dem t.ex.som
flera, iborde möjligt, skriveroch Det attno-ämnen.so-ämnen vara

förutbilda hemspråkslärarenärvarandeförutsträckning attänstörre
andraundervisa i ämnen.
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Förslag och bedömningar

dennaI del redovisar våra slutsatservi och lägger fram förslag och be-
dömningar. har valtVi antal områden,att ta ett vä-upp som ser som

försentliga skolutvecklingen: föräldra- och elevinflytandet, den statliga
ochstyrningen det lokala uppföljning och utvärdering, lärar-ansvaret,

yrkesutveckling, den skolan, skolan och kulturen, skolan ochöppnanas
arbetslivet den jämlika skolan.samt

område behandlarVarje vi i särskilt kapitel, innehållerett ettsom
övergripande börjanI kapitel redovisarvarje vimer resonemang. av

vad kommer och sammanfattar devi slutsatser och ställ-att ta upp
ningstaganden vi har kommit fram till. flesta kapitel avslutasDesom
med eller flera konkreta förslag till åtgärder från ellerregeringensett
riksdagens iblandsida. Förslagen marginella förhållandei till denär
diskussion vi har fört.som
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.

V

vill jobba med dataJag mer
år, på Byskolan Södra Sandby.Bilden har Jönsson, 11Mattias igjorts av
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Elevernas inflytande5

Innehåll och slutsatser

det här kapitlet anknyter till tidigare betänkandeI vi vårt i äm-samma
Vi för ökat elevinflytandemotiv och redovisar undersök-ettne. ger

ningar hur eleverna upplever sin situation i skolan och vilka öns-om
kemål förändringar de har. Kapitlet innehåller förslag.två Detom som

gäller lokala elevforum, och det andra anteckning i slutbetyget.ena en
slutsatser följVåra ande:är

Eleverna har till inflytande. finns många undersökningarDeträtt0
eleverna självavisar deras inflytande i dag litetäratt attsom anser

viljaoch de skulle ha tillsägaatt attmer om.

viktigt för demokratin skolan elevernaDet i deltar aktivt i be-är att0
slutsfattandet, i styrelser, klassråd och arbetsgrupper. detMent.ex.
räcker med sådant formellt inflytande.inte Eleverna kunnamåsteett
påverka dagliga arbetet och hadet makt sitt lärande.över eget

verkligt elevinflytandeEtt griper in i skolas hela verksamhet och0 en
gäller hög grad innehållet undervisningen och vilketi i på sätt som
den bedrivs. ökat inflytande för eleverna beroendeEtt detär attav
sker förändringar den pedagogiska praktiken.i

Vårt delbetänkande Inflytande på riktigt handlar elevernas inflytan-om
de. det finns flera skäl till eleverna ska haVi mycketatt att attanser

till skolan. det första deti För mänsklig rättighet hasäga är attom en
inflytande dagliga arbete. gäller försitt Det i arbetslivet,över vuxna

det för barngäller också och ungdomar skolan. tilli Denna rättmen
självbestämmande finns inskriven bamkonvention.i FN:s

det andra handlar det demokratisk fostran;För demokratinom en
måste ständigt på barn ochOm ungdomar vänjer sig viderövras nytt.

dem på allvar i skolan, de delaktiga de beslutiatt ärtar attvuxna som
fattas och får med och för verksamheten, kommer deta attvara ansvar
ställa krav på delaktighet de har lämnat skolan och bereddanär attvara

46Utrikesdepartementet 1990: Mänskliga rättigheter. barnetsKonventionen rät-om
tigheter, Stockholm, i informerar 1990:6.UD



Elevernas104 inflytande SOU 1997:121

sin del kommer ocksåDe ha erfarenheter hurta ansvaret. attav av man
samarbetar och fattar beslut.

inflytandedet tredje fråga lärande.För pedagogiskaDenär en om
forskningen under de har20 åren visat på övertygandesenaste sättett

individ engageradmåste och delaktig i det hon studeraratt en vara som
för huvud lära någontingsig i djupgående mening,överatt taget en mer
och för kunskaperna ska bli bestående. Många elever kan snabbt slåatt

imponerande stoffmängder införi sig kunskaperna för-ett prov, men
fort de lärdessvinner lika in. faktum elevernaDet har denär ett attsom

bästa kunskapen hur de själva fungerar i skolan; hur mycket lärdeom
sig med olika metoder, vilka läromedel de tycker braärsom osv.

Under arbetet med delbetänkandet elevernas inflytande gick viom
igenom antal undersökningar handlar hur elevernaett stort som om ser

förhållandenapå sina möjligheter påverka skolan ochi vad skeratt som
där. både enkätundersökningar,sig där tusentals ele-Det rör storaom

ställning till påståendenhar tagit kryss på skala,sättaattver genom en
och kvalitativa studier där ungdomar har intervjuats uppfatt-sinom om

möjligheterna medning och bestämma arbetet skolan.iattom vara om
kunde konstatera elevernaVi i de varken iatt stort sett attanser

grundskolan eller gymnasieskolan har något egentligt inflytande på un-
dervisningen. Eleverna de för det kan påverkainte lek-säger att mesta

innehåll och undervisningens uppläggningtionernas i någon högre
grad.

visar också eleverna skulle vilja ha inflytande.Rapporterna Deatt
vill framför allt kunna påverka sin dagliga arbetssituation. alla under-I

eleverna fårsökningar, där komma till tals, betonar de vikten öp-av en
och fungerande dialog mellan lärare och elever. Vi fick klart förpen

elevernas förslag sällan leder till förändringar. ofta medDe mötsattoss
ja, vi får väl se, "kanske" eller vi får det och sedan hän-prata om -
der ingenting.

eleverna på skola det säkert allraFör viktigast ha inflytandeär atten
finnspå det dagliga arbetet, det också mycket dengår utövermen som

elevgruppen, eleverna kan vilja påverka och där de haregna som -
mycket bidra med. kan gälla inköpDet utrustning, principeratt t.ex. av
för schemaläggningen, utformning veckomatsedeln, metoder förav
energibesparing, hur skolan ska utbytesstuderande och hurta emot
skolans lokaler ska användas, underhållas och förbättras. En tidigare
elev här:uttrycker sig så

47sou 1996:22, 46s.
48 Till slut vågadePettersson, 1993: jag höja min ochK. i Kritiskröst protestera, ut-
bildningstidskrift 1993:3, 4-7.s.
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då skolan ochHur situationen i vad gjorde kände behovjagatt ettvar av
förändra och främst feletFörst jag det faktum det inteatt tror attvar var

någon frågade åsiktefter min och mina synpunkter skolan. Detsom om
så mycket skulle kunna såfanns förbättras och det sågingensom var som

det.

Eleverna har ibland bättre kännedom skolpersonalen problemänen om
droger, stölder förstörelse.mobbning, och förutsättning förEn attsom

komma till med den svårigheter till elever-rätta ärtypen att taav vara
kunskaper och idéer, och med dem arbetet för åstad-iatt attnas

komma förbättringar.
Enligt den nationella utvärderingen finns det skillnader det gäl-när

ler attitydema till inflytande skolan mellan flickor och pojkar. Flick-i
intresserade pojkarna ha inflytande, framför alltär än attorna mer av

det gäller möjligheterna till val och det handlar under-när näregna om
Flickorna tycker också högre utsträckning pojkarnavisningen. i än att

de kan påverka arbetssätt, och regler.normer
finns skillnader uppfattning inflytandet mellan elevernai påDet om

med yrkesämnen respektive övriga i gymnasieskolan.program program
betydligt positiv bedömning möjligheterDe sinagörsenare en mer av

påverka både själva undervisningen och de förutsätt-kunna yttreatt
de förra.ningarna än

påMed fokus undervisningen

Bilden skolan redovisar Skolverket studie från vår-I rapporten av en
undervisningen årskurs där eleverna fick sinterminen 1995 i 7-9,av ge

till.på hur undervisningen gårsyn

dominerande inslaget läraren talar och eleverna lyssnar ellerDet är att att
frågar inslagläraren talar och och eleverna Enskilt arbete ellersvarar. av

undersökande arbete förekommer mindre vanligt. bildDenär som gesmen
dänned densamma den nationella utvärderingeni iär stort som gavs av

grundskolan Eleverna har beskrivit skoldag där lektioner avlöser1992. en
gårvarandra och där mellan dessa för del vad lärarna har pla-att taman av

dem.förnerat

denna studie fick lärarna på i skedde iI stort sett sättsamma som en-
undersökning bedöma vilken vikt de den skolan1992 påsom egna-

49 skolan SkolverketsSkolverket 1996: Bilden 1996, Stock-100,rapport nummerav
holm, Distribution,Liber 49.s.
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lade vid olika förhållanden15 i det inre arbetet. finnsDet påfallan-en
de överensstämmelse det gäller den inbördesnär prioriteringen vari-av
ablerna 1992 och båda1995. I undersökningarna lägger lärarna störst
vikt vid regelbundna läxor, goda basfärdigheter och en noggrann upp-
följning elevernas utveckling. lägstaDen prioriteringen får lärar-av
samarbete i arbetslag, elevmedverkan i undervisningsplaneringen och
elevinflytande vid skötseln skolan.av

förekommerDet frågan elevernas inflytandeatt reduceras tillom
frågor hur ofta ska ha klassråd eller elevrådet skasom yttraman om
sig förslaget till skolbudget. Men frågan elevernas möjligheterom om
till delaktighet griper in i det i skolan. Den handlar först ochmesta
främst hur undervisningen bedrivs, och vilken kontroll detöverom eg-

lärandet eleverna har. Det innebär det finnsinte någon enkelattna som
lösning, i slag skulle vända litet inflytande för elevernaett tillettsom

inflytande. Elevernas möjligheter tillett stort delaktighet och iäransvar
stället beroende den pedagogiska utveckling sker på lång sikt,av som
och i huvudsak initieras och drivs lärare och skolledare.som av

Erfarenheten hittills har varit sådana förändringar går ganskaatt
långsamt. finnsDet många forskare har belyst detta. demEn ärsom av
Sixten Marklund, har skildrat Skolsverige under perioden 1950-som
1975 i volymer. den avslutandeI delen, kom 1989,utsex som summe-

han resultatet års reformer.25 Han beskriver de väldiga organi-rar av
sationsmässiga förändringar har skett. Det gäller bl.a. införandetsom

den nioåriga grundskolan och hopslagningen gymnasiet, yrkes-av av
skolan och fackskolan till integrerad gymnasieskola. Reformmålenen
har i uppnåtts, skriver han. det finnsMenstort sett målett som man
har misslyckats med: förnyelsen skolans arbete.inre Marklundav an-
vänder begreppet fyrkanter för beteckna grundläggande iatt mönster
skolans Äm-verksamhet hindrar utveckling det inre arbetet.som en av

lektionen, läroboken och veckoschematnet, några dessaär av
"fyrkanter, han det skulle behövas pedagogiska koföt-attsom anser
ter" för brytaatt upp.

Flera invändningar kan Marklunds beskrivning.göras harHanmot
övergripande perspektiv, generaliserarett starkt, på skolan på ettser

Ändåavstånd, bygger på studier bara gick framstort till 1975som osv.
den någonting väsentligtsäger den långsamma förändrings-om

processen.

50 ÄmnesövergripandeSkolverket 1996: Preliminär UG 95: mål, stencil,rapport
Stockholm, f7s.
5 Marklund, 1989: Skolsverige 1950-1975, Del Rullandeo reform, Stockholm,
Skolöverstyrelsen och Utbildningsförlaget.
52A.a., 469.s.
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den kursutformade gymnasieskolan har deI möjligheternastora att
individuella val, liksom utbudet lokala kurser, ibland inneburitgöra av

elevernas veckoschema i dag kan sönderhackat ochatt ännuvara mer
studieovänligt det före den gymnasiereforrnen.än senastevar

förändringarkonstatera grundmönstren undervisningenAtt iatt av
lång tid, innebär kritik lärarna. Skolaninte i samhälletar etten av som

det funktioner,svenska har många olika del kan svåra attvarav en vara
tillgodose samtidigt. komplextDet innehåller fleraär ett system som
grundläggande målkonflikter. lärarna gäller detFör balansera olikaatt

till det finns stadgaintressen, och inte minst viss och konti-att attse en
krävandenuitet i verksamheten. Det uppgift klara sådanär atten av en

balansgång samtidigtoch till den dagliga undervisningen medatt attse
30-tal barn eller ungdomar fungerar.ett

dagens skola påverkas hög grad desituation i i snabbaLärarnas av
bl.a. innebärsamhällsförändringama, ungdomarnas socialisa-attsom

till på för bara några decennier sedan. kapiteltion går Isätt änett annat
skola tid för vi betydligt2 i ett nyanseratom ny mer resonemang om

rolllärarnas skolans utveckling vad här tillåter.i än utrymmet
avgörande måste förstå hur kraven på lärareDet iär att utman ser

den konkreta skolpraktiken. ska kunna ständiga ochLäraren motsvara
skiftande behov och krav. ska kunna fatta antal beslutHon ett stort

fast förbetänketid och kunna hålla i ordnande principnästan utan en
undervisningen det fungerar klassrummetså iatt osv.

påpeka det tid för både lärare och eleverviktigtDet är att att tar att
vid inflytandeformer, och komma underfund med hurvänja sig attnya

får mycket möjligt dem. elever fårså Närutman som av en grupp en
fatta beslut kursinnehåll och arbetets upplägg-verklig möjlighet att om

kanbehövs det vanligen mycket diskussion innanning, sättaman
till börja med starkt diverge-igång. Medlemmarna i kan haattgruppen

rande åsikter vad viktigt studera och vilka studiefonnerär attom som
de bästa.ärsom

elevernas har lärarna makt; eleverna lärarens be-I ögon stor attser
slut och bedriva undervisningen har betydelse för hur detsätt att storen

finns samtidigt lärare bestämtpå lektionerna. mångaDetär som anser
de har någon makt alls. blir inte tillfrågade på allvarinte Denästanatt
skolledningen fattar beslut, de kommunens ekonomiskanär pressas av

nedskärningar, de kämpar för alla elever ska klara kursplanemasatt
delaktiga skolans hela verk-uppnåendemål måste iLärarnaosv. vara

känna de verkligen kan med och påverka vadsamhet, och att vara som
sker, beredda släppa eleverna planeringenför de ska in iatt attvara av
undervisningen. Tillspetsat kan det flerstämmiga klass-säga attman

förutsätter flerstämmigt personalrum.rummet ett
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vanlig uppfattning maktensDet konstant. Förär äratt atten summa
eller ska få makt, måste släppa ifrånen person en grupp mer en annan

makt. idé maktenssig En konstant,inteär äratt utan attannan summa
den totala makten faktiskt kan öka. detta skulle kunna gällaAtt isenare

skola, verkar troligt särskilt betraktar makt kapa-en om man som en
kompetens, slags förmåga utvecklacitet eller verksamhet såett att en

tillämparden fungerar på högre nivå. Om denna idé påatt en man reso-
kaneleverna och lärarna, möjlighet attnemanget man se enovan om

dessa tillsammans ökar sin makt, det i så fall rektorninteärmen som
förlorar makt Så behöver det inte Med aktiva och delaktiga lära-vara.

de har inflytande, bör skolanoch elever, känner att ett stortre som som
helhet kunna bli starkare i kraft dess resultat blir bättre.attav

Autonomiprincipen

beslut har etiska dimensioner. avhand-fattar mängd ILärare som enen
Gunnel Colnerud lagt tyngdpunkten på relationenling från har1995

elever. för läraremellan och intresserar sig hur hanterarlärare Hon
medmänskliga relationervärden viktiga förhållande till andra iiärsom

får yrkesspecifika tillämpning skolan.och hur dessa värden sin i
finnsColnerud refererar till forskning pekar på det många in-attsom

korseld motstridi-neboende konflikter läraryrket. står ii Lärarna en av
vilka etiska frågor viktiga för demkrafter. kommaFör äratt somga

grundskolan. fick beskri-hon hjälp hundratal lärare i Lärarnatog ettav
hantera moralisk eller etiskde tyckte svårsituation attvar urva en som
antal lärare bl.a. fickColnerud intervjuade ocksåsynpunkt. taett som

ställning till fyra skisserade, etiska konfliktsituationer.
resultat dessa studier vad lärarna sågintressantEtt inte närvarav

relation till eleverna. i undersök-det gäller etiska dilemman i Lärarna
medvetna deras beslut skulle kunnanämligen inteningarna attomvar

komma konflikt med den s.k. autonomiprincipen. princip inne-i Denna
fri bestämma sig själv och sin sak så längebär människan överäratt att

det skadar någoninte annan.
Villkorlig, efter-och ungdomars till medbestämmandeBarns rätt är

bestämma barn och ungdomar i frågorhar rätt överatt somsom vuxna
följderna Colnerud skolpliktende inte själva kan avgöra attav. anser

innehåll innebär den här kompli-och beslut utbildningens rättenattom
ungdomar deras roll elever. Skolanytterligare för barn och i somceras

53 Etik och praktik läraryrket empirisk studie läraresColnerud, G. 1995: Eni av-
konflikter grundskolan, Stockholm, Förlag.yrkesetiska HLSi
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vilar på tradition disciplinering inte avseddär att utrymmeaven som ge
för individens vilja och personliga utveckling, skriver hon.egen

i Colneruds undersökning talar deLärarna i utsträck-störreattorn
tidigare låter eleverna planera arbete.ning sitt De motiverar elever-än

inflytande framför allt med effektivitetsskäl.ökade elevernaAtt ärnas
individer med till självbestämmande i sitt dagliga arbeterättegna an-

vänds inte ett argument.som
Colneruds forskning tyder på självbestämmande moraliskatt som

relevans för lärarna deras relation tillprincip har liten i eleverna.en
frågor självbestämmande problemtycks inte någotLärare se om som

och diskuterar dem professionella ställningstaganden.inte Derassom
för-givet-handlande i situationer autonomiprincipenrör styrssom av

taganden och omedvetna beslut.
varförkan fråga sig det så här. tänkbar anledning kanMan Enär va-

liknande slag harskolan många andra organisationeratt avra som- -
förhålla till individer. Autonomiprincipen gäller den enskil-svårt sigatt

och Barnkonventionen talar "bamets rättigheter,da människan, om
skolan, och för lättarealltså bam singularis. lärarna, deti För är att se

lärareelever, basgrupper, klasser och arbetsenheter. Ent.ex.grupper av
mängdnivånhar vanligen många elever. på organisations-Det är som

problemen sig.tornar upp
hennes undersökning underlag förColnerud att attger pro-anser

blematisera på vilken grund lärarnas mandat bestämma överattsom
utgångspunkt för sådan böreleverna egentligen vilar. En prövning,en

konvention barnets rättigheter,kunna nationernasFörenta somomvara
Bamombudsmannen1989.54generalförsamlingen lyfter sär-antogs av

skilt fram följande punkt i konventionen:

ståndskall tillförsäkra det barn i bildaKonventionsstatema är att egnasom
alla frågor varvid bar-åsikter fritt uttrycka dessa i barnet,rätten röratt som

förhållande ålder ochåsikter skall tillmätas betydelse i till barnetsnets
mognad. Artikel 12, punkt 1

barnkonventionen och börgrundstenama i denDetta är ges enen av
tillvid tolkning, bamombudsmannen. Artikeln inte begränsadäranser

barnets personliga förhållanden, ska uppmaningrent utan ses som en
samhället människor får makt. Tolkadutforma så påävenatt att unga

det artikel starkt stöd för barn och ungdomars inflytan-12sättet ettger
samhället", skriver ombudsmannen.de i beslutsprocessema i

54Utrikesdepartementet 1990: Mänskliga rättigheter. barnetsKonventionen rät-om
tigheter, Stockholm, i informerar 1990:6.UD
55 barnkonventionen kommunstu-Barnombudsmannen l 995: På efter Enspaning -
die, Stockholm.
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Barnkonventionen ratificerades Sverige redan 1990, tycksav men
fortfarande lite känd. Under våren 1995 gjorde bamombudsman-vara

undersökning för vad kommunerna hade gjort för ökaatt attnen en se
kunskaperna konventionen. baraDet 14 kommuner-procentom var av

hade genomfört formnågon informationsinsats på centralna som av
nivå i kommunen. Det visade sig sällsynt kommunernaatt ut-vara
tryckligen hänvisar till barnkonventionen i policydokument hand-som
lar barn- och ungdomsfrågor. allra flesta kommunernaDe i under-om
sökningen ville emellertid få stöd i form information, goda exempelav
och liknande för förbättra arbetesitt med konventionen. Detatt är tro-
ligt uppmärksamheten i medierna kring konventionen, liksom kom-att

infonnation, har gjort den känd dagi denäratt änmunernas mer var
för några år sedan.

Vart vänder sig eleverna de harnär problem

Skolverket presenterade undersökning1995 bygger på omfat-en som
tande intervjuer med elever hade143 avbrutit sina studier isom gym-
nasieskolan studiekurs.eller valt mindre Undersökningen hade ett

fokus vad hittills har dominerat i studier avhopp. Manänannat som av
Ville i första hand reda på skolans fungera hade haft någonsättta attom
betydelse för elevernas beslut- vilka brister i hade spelatsystemet som
in. Tidigare undersökningar har i stället vanligen ifrånutgått att orsa-
kerna till elevernas finnssvårigheter hos dem själva eller elevernasatt
problem bottnar i sådant skolan råderinte såsom förkunska-översom

motivation, studieval, föräldrarnas sociala förhållandenper, m.m.
de intervjuadeAv ungdomarna det 84 avbröt sinavar som gymna-

siestudier. genomgående skälen till avhoppen fannsDe iattuppger un-
dervisningssituationen och framför allt elevens bristandei möjligheter

ha inflytande lärande.sittatt över eget

Begreppet skoltrötthet används ofta skolpersonalen elever-ävenav men av
själva. Vid början mångaintervjuerna elever de skoltröt-ärattna av anger

dådefinierar ungdomarnaHur skoltrötthet Från början oftata. som en
brist hos dem själva, nämligen de klararinte eller orkar med skolan.att av

de sedan försöker beskrivaNär skoltröttheten de de påsäger är tröttaatt
skolan måsteför de sitta stilla och lyssna läraren undervi-oftastatt som

bok efter år årtimme timme och in. tyckerDe inte de lär sigut attsar enur
något viktigt eller användbart. lederDetta till de går på lektionernainteatt
och därför kommer efter och till slut deger upp.

56Skolverket Studieavbrott och1995: mindre studiekurs gymnasieskolan, Skolver-i
kets Stockholm, Liber Distribution.85,rapport nummer
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deras problem fanns den peda-elevernas berättelser visar iTrots attatt
fjärdedel elevernagogiska praktiken, det bara togen av som uppvar

hänvisadesmed lärarna. vanliga eleverna tillsina problem Det attvar
kontakt beskrivs emellertid flertalet fallsyokonsulenten; denna i som

allt flickorna. endast enstaka ungdomarframför Detnegativ, av var
med rektorn, kuratorn eller skolsköterskan förehade haft kontaktsom

de intervjuade eleverna berättade någrastudieavbrottet. Ingen av om
personal tillsammans hade diskuterat medochdär läraremöten annan
Rapportförfattama skolankonstaterareleven olika lösningar. attom

individen, medan ungdomarnabrist hosbemötte problemet som en
faktorer skolan, bl.a. undervisningen, lära-upplevde problemet iatt var

och skolans regler.skolmilj önren,
1993/94 medfrån läsåret representativtenkätundersökningEn ett

7-9 visadegymnasieskolan och grundskolan årskursurval elever i
vänderfår problem, har med skolanbl.a. elev göra,attnäratt somen

föräldrarna, kompisarna ochoftast och lättast tillhon eller han sig
hälften elevernaklasskamratema. Undersökningen visade baraatt av

problem harvända till lärare medskulle kunna sigdeatt somenanser
med skolan göra.att

Våra förslagtidigare

elevernashandlade till delendelbetänkande våren 1996Vårt största om
elevernas rättsligalärandet. slog fastinflytande det Vi attöver egna

Även elevinflytandet finns inskrivet iställning skolani är svag. om
särskilt väl praktiken.fungerar det inte i Förskollagen och läroplanema
markera de kompe-och samtidigtelevernas ställningstärka ärattatt

förslagskolan lade fram någrai vi rörstörreatt ta etttenta somansvar
formella inflytande.elevernas

portalparagrafen skollagens första kapitelden s.k. iföreslogVi att
föreslog vidaremed tydligare elevperspektiv. Viskulle omarbetas ett

grundskoleförordningen,tredje kapitletskärpning skrivningen ien av
ska tillfälleklass eller undervisningsgruppstadgar varje attatt gessom

läraren behandla frågor intressetillsammans med är gemensamtsom av
förasMotsvarande formulering borde också in iför eleverna. gymna-

klassråd.den nuvarande bestämmelsensieförordningen och ersätta om
skulle läggas särskiltockså det i läroplanemaVi föreslog ettatt ansvar

57 skolbildsundersökningen Skolver-Attityder till skolan 1993/94,Skolverket 1994: -
Stockholm, Liber Distribution. Urvalet bestod 918lkets 72,rapport av per-nummer

svarade.83 procentsoner, varav
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på rektorn för skolans undervisnings-att och beslutsforrner utvecklas
på sådant eleverna fårett sätt verkligtatt inflytande.ett

När det gäller gymnasieskolan föreslog vi möjlighet skulleatt en
för kommunernaöppnas och landstingen anordna försöksverk-att en

samhet, där rad beslutsfunktioner, dagi ligger påen styrelsen försom
utbildningen eller på rektorn för skola, får överlåtas till lokalen sty-en
relse, i vilken eleverna i majoritet.är

Förslagen rörde den formella sidan elevernas inflytande. Viav anser
emellertid det finns sambandatt mellan dettaett och elevernas infor-
mella inflytande. Genom föreslå elevernaatt iatt gymnasieskolan
betros med delta i viktiga beslutatt gäller hela skolan, ville visom
markera vi det rimligtatt de fåratt är inflytande ocksåatt på deanser
vardagsbeslut gäller den löpande undervisningen.som

Sedan vi lämnade vårt delbetänkande i februari 1996 har följande
skett: Betänkandet har remissbehandlats, det har legat till förgrund en
proposition, riksdagen har fattat beslut med anledning propositionenav
och regeringen har utfärdat förordning reglerar försöksverk-en som
samheten. Propositionen, riksdagsbeslutet och förordningen överens-

huvudsakistämmer med vad föreslog.vi
Möjligheten ha försöksverksamhetatt med lokala styrelser med

elevmajoritet gäller från och med den l augusti 1997 och fyra år fram-
åt. Elevorganisationen i Sverige har beviljats medel Allmännaur arvs-
fonden för driva omfattande projektatt i anslutningett till försöksverk-
samheten. delEn arbetet i projektet blir sprida informationattav om
möjligheten inrätta styrelse med elevmajoritet,att och stimuleraen att
skolor och delta försöket.i Projektet ska stödja och utbilda styrelsele-
damötema, i synnerhet elevrepresentantema, skapa hosengagemang
skolans elever följa och dokumentera detsamt händer på skolornasom
under försöksåren. Ett under bildandeär ska följa projektet.grupp som
Den består Elevorganisationen i Sverige, Kommunförbundet, Skol-av
verket och Ungdomsstyrelsen.

Kan omyndiga elever med i lokal styrelse för gymnasie-vara en en
skola Det kontroversiellär fråga fick aktualitet vårten som genom
förslag. Regeringen avsnitt iägnar propositionenett detta, och tar en
klar ställning för alla elever i gymnasieskolanatt kan med i styrel-vara
sen. Det inte relevantär eleverna har uppnått den allmännaom myn-
dighetsåldem eller inte, eftersom ledamöterna i styrelsen inte blir för-

58Proposition 1996/97: 109: Lokala styrelser med elevmajoritet; riksdagsskrivelse
1996/972222; Svensk Författningssamling SFS 1997:642.
59Proposition 1996/972109:Lokala styrelser med elevmajoritet, 9-10. Regeringenss.
ställningstagande innebär förordningen försöksverksamhetatt med lokala styrelser iom
grundskolan har justerats; elever kan ingå i sådanstyrelse fullvärdiganumera en som
ledamöter.
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lokalEnskriver regeringen.mening,kommunallagenstroendevalda i
Därförutbildning kommunen.för inämndenunderstyrelse är ett organ

beslutekonomiskabl.a.föransvarignämndendet är ytterstär somsom
styrelsenlokaladenledamöterna ibetyderskolan. Detdriften attrör av

ocksåpåminnerRegeringenskadeståndsanspråk.drabbaskaninte av
tillska överlåtasuppgiftervilkanämndendet avgöräratt somsomom

styrelsen.lokaladen
regelbundnamajoritet,med elever istyrelserlokalaSådant som

demo-ökaviktigt forskollagenformuleringar i är attklassråd och bra
har lik-förslagtvåviföljandeskolan. deti Ikratin presenterar ensom

nande karaktär.
tillförhåller sigdehurförändringar iocksåfordrasdetMen vuxna

rekto-vilketpåarbete,på sitt sätthur lärarnaoch ungdomar,barn ser
skolansikärnanliknande.och Dettaskolutvecklingen rörlederrema

område kan videttaPåundervisningen.ochlärandearbete: elevernas
någontingdeteftersomförslag,några ärvilloch inteinte somge--

kapitelandraförslag idel vårasida. Enfrånskainte statensstyras av
förbättraeffektindirekt,positiv,få attemellertid kunnabör genomen

möjligheterderasoch ökaarbete att talärarnasförförutsättningarna
förslagetundervisningen, attplaneringeni t.ex.med eleverna omav

renodlas s.kursplanerna143,s.slopastimplanencentrala attden
267. Enmed arbetslivetkontaktfårskolornaoch155 nyatt mer
förändramöjligheternakompetensuteckling och attlärarnaspå yr-syn

207.s.sammanhangetdet härbetydelse iocksåkesrollen har storen
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Elevforum

Vän förslag

Elevforum på kommunnivå bör utvecklas. elevforumEtt ska ha
till uppgift i vid mening stödjaatt eleverna. Regeringen bör ge
Skolverket i uppdrag underlätta kontakternaatt mellan lokala
elevforum, bl.a. kartlägga förekomstenatt olikagenom typerav

elevforum och bildandetattav uppmuntra nätverk mellanav
elevforum på olika håll i landet.

harVi redovisat undersökningarett visar många eleverpar attsom
tycker de inte har någonatt vända sig till i skolanatt de harnär pro-
blem. Det kan handla de hart.ex. svårt följaatt undervisningen,attom

de tycker de har fåttatt orättvisa betygatt eller undervisningen iatt ett
inteämne så mycket. Det kan också sig relationernarörager mellanom

eleverna; elev kan känna sig mobbadt.ex. några elever i klassenen av
eller för tråkningar äldre eleverutsatt på skolgården.vara av

Det påpekaär värt det rektornatt haratt är för ele-ansvaret attsom
trivs och känner trygghet i skolan, de fårverna utbyteatt sinaett gott av

studier, de har inflytande påatt sitt lärande Detta framgåreget bå-osv.
de läroplanerna och skolformsförordningarna. skriverViav mer om
rektorns roll i avsnitt kapiteli 7 164.ett

Att del elever tvekar vända sig till lärarna kanatt ibland beroen på
de rädda för detatt är ska kommaatt gå deras betyg.att överut Men

det kan ha många andra orsaker, elev inte villt.ex. såraatt lärareen en
någontingsäga dennaatt kan uppfatta kritikgenom under-som som av

visningen, elev huvudatt över har svårt förtaget tala sinaen att om
svårigheter med andra eller elev helt enkeltatt inte lärarentror atten
har så mycket bidra med. Möjlighetenatt kontakt medatt skolle-ta en
dare finns, utnyttjas i praktiken inte så många.men av

Det finns också fall där elever har varit i kontakt både med lärare,
rektorer och andra befattningshavare. Eleverna har redovisat problem
och lagt fram förslag, de har inte tätt något gehör för sin sak. Dåmen
och då framför elevråd krav på det ska tillsättasatt "förtroenderåd",ett
dvs. består lärare och elever på skolan. Dettaen grupp som av är ytter-
ligare tecken på åtskilligaett eleveratt det finns behovatt ettanser av
någon form instans, kan bistå dem.av som
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det fannsfördelkomplement- ettskulleDet ett omvara ensom-
det gällervända sig;skulle kunna närdit eleverskolanutanförforum

skullebehov.sådant Därföräldrarna kännaocksåkan etteleverunga
eller honom. Dehenne ärbekymrarvadtalaelev kunna somsomomen

berättelse, sinatill elevensskulle lyssnaelevforumetpåverksamma ge
elevenskulle kunnasakupplysningar. Deförmedlaochsynpunkter ge
elevenhjälpaeventuelltochvidareska gåeller hanhur honpåtips

berördaandraellerskolledare, läraremeddirektkontaktatt tagenom
skolan.på

generellt forstödtillbliockså kunnaborde ettelevforumEtt mer
skolpersona-informeraundersökningar,eleverna, göraattt.ex. genom

hurelevernaförutbildningarordnaochrättigheterelevernaslen omom
aktiv.och bliskolanutvecklingen ipåverkakan merman

uppgifterhakunna ärborde dessutomelevforumEtt av en an-som
ini-kundeElevforumenskilda elever. tagällerinteochnatur, somnan

Påkommunen.elevkårer iochelevrådmellansamarbetetilltiativ ge-
erfaren-sinamed sigdelakunnaelevernaskullemöten avmensamma

uppgift kundefrågor.viktiga Enochaktuelladiskuteraochheter annan
enskildpåkaraktärallmändiskussionerigångfå enatt merenavvara

arbetsbör-elevernasgällakunnaskullediskussionerSådanaskola. t.ex.
beslutsprocesser,skolanselever,ochläraremellanförhållandetda, ar-

mobbning.betsmilj ön samt
efter handskullehär slagetdetuppgifterolikamedelevforumEtt av
skullemed forumetarbetar ut-kunskap. Demycketsamla på sig som
ochbåde inommänniskor utommednätverkomfattandeveckla ett

barn-kommunfullmäktige,fördet bli intressantbordeDärförskolan.
tillvända sigkommunalaandraoch attungdomsnämndenoch organ

Närförändringar.planeradesynpunkter påfåförelevforum manatt
ungdoms-ochpå barn-förtill planförslag satsaatthar gjort ettt.ex. en

elevforumet.tillpå remissdenkundekulturen
kommuniOmlösningarolikafördel prövas.Det enmanär omen

erfarenheterdetfinnselevforum,haförsig pröva ettbestämmer attatt
landet, bl.a.håll ipå någraverksamhetenutformningenförhämtaatt av

förnedankortfattatdär beskrivsVerksamhetenEskilstuna.ochi Växjö
kanelevforumvadexempel på ett vara.att ge

1996.höstensedanförsökBO påOmbudfinns BarnensVäxjöI
projekt. Dettill detta tvåårigainitiativsocialnämnden togDet somvar

kyrkan,ocksåstödshuvudsak kommunen,ifinansieras avmenav
innehasBOTjänstenRöda Korset.ochRädda Barnen personav ensom

finns detverksamhetengymnasielärare. Ierfarenhethar lång somsom
under vissa"BO-telefonen"sköterbl.a.frivilligarbetareockså som

förregelbundet:samlarhonreferensgrupperhartider. BO entre som
ellerpåbestår ettochårskurs 8förårskurs somvuxnaavsomenen
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arbetarsätt med barnannat och ungdomar. denI ingår,senare gruppen
förutom lärare, företrädare för Polisen, massmedierna, hälso- och sjuk-
vården, socialtjänsten m.fl. BO informerar på skolorna, tillsammans
med aktiva elever, bl.a. FN-konventionen barnets rättigheter.om om

Elevombudsmannen E0 i Eskilstuna startades på försök 1994.
Efter två år övergick det till ordinarie verksamhet, kommunalt finan-en
sierad. Det började med enkät skolförvaltningen gjorde 1992en som
bland gymnasieeleverna. Den visade negativa siffror för elevernas in-
flytande, och därför fick elevråden frågan vad skulle kunna görassom

detta. Representanter för elevråden samlades med ekonomiskt stöd
Ungdomsstyrelsen. Därefter gick eleverna vidareav till kommunens

politiker och begärde tvåårigt projekt.ett Tjänsten E0- försom som
närvarande på halvtidär innehas har varit aktiv iav en person som-
ungdomsarbete i kommunen sedan 1970-talet; han har bl.a. arbetat som
fritidsledare och gårdsföreståndare. Verksamheten omfattar årskurs 7-9
i grundskolan och gymnasieskolan. E0 försöker kanalisera såatt
mycket möjligt elevråden för skolan skasom fåatt viktiggenom en
samverkanspart med inflytande. På varje grundskola med årskurs 7-9
finns det dessutom "vuxenstöd".ett Det är eleverna haren person som
förtroende för och de kan kontakta de harnär personliga bekym-som

eller det någonting i skolsituationenär de villmer ändra på. Detsom
kan lärare, fritidsledare eller någon åtarvara en sig dennaen annan som
uppgift. harE0 regelbundna träffar med dessa personer.

På nationell nivå pågår det under 1997 försök med Elevom-ett en
budsman E0. Tjänsten kom till efter initiativ från Elevorganisatio-ett

i Sverige, och betalas Inrikesdepartementet.nen E0 finns på Ele-av
vorganisationens kontor i Stockholm. Elever missnöjdaär medsom
någonting i skolan kan ringa dit för få tips hur deatt ska förom agera

få till stånd ändring.att Det förekommer också E0 direkt-en att tar
kontakt med rektor.t.ex. en

Barnombudsmannens BO verksamhet gäller i utsträckningstor
barns och ungdomars situation i skolan. Ett exempel på det aktuellär en

mobbning, därrapport BO bl.a. föreslår lagstiftningenom skaatt skär-
pas.°°

När i kommun elevforumstartar detett initiativtagarnaman en är
ska bestämma hur elevforumet ska organiseras,som vilka uppgifter det

ska ha Det inte säkertär kommunent.ex. måsteattosv. huvudmanvara
för elevforum. alternativett Ett elevernaär själva bildaratt stiftelseen
eller liknande för driva verksamhetenatt eller den sker elevorgani-iatt
sationemas regi. Finansieringen skulle kunna ske samarbeteettgenom
mellan organisationer och myndigheter på både nationell, regional och

60Barnombudsmannen 1997: Blunda för mobbningen,inte Stockholm.
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huvudmannaskap, organisation,diskuterarkommunal nivå. När man
erfa-kunna draelevforum, bordeförfinansiering nyttaett avmanm.m.

verksamheter har vissaihar gjortsrenheter gemensammasomsom
redovisasnågramed elevforum,drag ovan.varav

ställe därelevforumomständigheter måsteallaUnder ettett vara
gälla praktikendetta ska iskolan.elevperspektiv på Förhar attettman

den blir beroendeläggs såverksamhetendet viktigt attär att avupp
elevforum skullehindrar intedeltagande. Dettaaktivaelevers att ett

ungdomar ochdessa bådepersonal, ochanställdkunna ha äratt vuxna.
elevforumshurställning till lokaltmåstefråga ärEn etttasom man

inriktat enbartforumSka detuppgifter ska äravgränsas. ett somvara
med barns ochsysslarska detskolfrågor ellerpå ett organ somvara

första falletsamhället deti Isituation i är namnetungdomars stort
medbarnensdet bättreandra falletdetnaturligt. I"elevforum" passar

liknande.ellerungdomscentrumochombud, barn-
elevforum,utvecklingenståndför få till ärförsta attEtt attsteg, av

kännedom idén,spridauppdragSkolverket i attregeringen att omger
och stödjaintresserade organisationermedöverläggningar attuppta
spela åter-börelevforum. Verketvilldem ettpröva att starta ensom
från demkommaidéer måsteocheftersom initiativhållen roll, somnya

uppgifterSkolverketsskede blirlokalt. attfrågorna Idriver ett senare
sprida erfaren-elevforum,olikaförekomstenkartlägga atttyper avav

p på olikamellan elevforumnätverkbildandetochheter uppmuntraatt av
håll landet.i

Skolverket.lokalt ochbådeutvärdering bör skeochUppföljning av
mellanhur relationernauppmärksammas,börpunktkritisk ärEn som

personalgrup-och andramellan elevernaliksomlärarnaeleverna och -
elevforum.medförsöketpåverkas ettavper -
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Aktiva elever dokumentation-

Vårt förs/ag

En elev har arbetat aktivt för skolans bästa-som vadutöver som
rimligt begäraär att varje elev- ska ha få dettarätt inskri-av att

i slutbetyget liksomvet intygatt beskriverett vilketsom ar-
bete det gäller. En regel detta bör införas i gmndskoleförord-om
ningen och i gymnasieförordningen.

Vi argumenterade i Inflytande på riktigt för deltagande iatt demo-en
kratisk stödjer elevernas lärande. flickaEn ellerprocess pojke som en-

sig i sådant klassråd, elevråd, skolföreningar,gagerar arbetsgrup-som
samrådsorgan och styrelser skaffar sig kunskaperper, går utöversom

vad undervisningen Dessutom kan arbete det slagetett ele-ger. av ge
perspektiv på vad de redan har lärt sig.verna nya

I propositionen lokala styrelser med elevmajoritet skriverom rege-
ringen arbetet i styrelsen kanatt eleverna viktiga kunskaper. Slutsat-ge

blir: Därför vi det också i elevsatt slutbetygsen böranser anteck-en
eleven under period ingått i skolasnas styrelseom denI för-en en

ordning utfärdades regeringen efter riksdagsbeslutet finnssom dettaav
också med.

Det rimligtär elevs arbete iatt andra också bör kunna do-en organ
kumenteras i slutbetyget. En elev har varit aktivt.ex. i skolkonfe-som

kulturföreningen, elevrådet eller arbetsgrupprensen, för ombyggnaden
skolans idrottshall kan ha lagt ned lika mycketav arbete densom som

har varit ledamot i skolans styrelse.
När bestämmelse i grundskoleförordningen ochen gymnasieförord-

ningen med den här innebörden utformas måste dras mellangränsen
insatser berättigar till anteckning i slutbetyget,som och sådanaen som
inte det. Detgör avgörande bör elevens arbete har gåttvara utöverom
vad rimligt Ävenbegäraär varje elev.attsom med ganska tydligav en
definition får räkna med gränsfall i praktiken. Sådanaman bör för-
slagsvis rektorn.avgöras av

61Proposition 1996/97: l 09: Lokala styrelser med elevmajoritet, ls.62Svensk Författningssamling SFS 1997:642, 13
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få in-haeleverna ettbör rätt attslutbetygetianteckningUtöver en
har på-tid detunder vilkengäller,detarbetevilketbeskrivertyg som

börskolan. Detanställd påutfärdasskasådant intygEttgått enavm.m.
påarbete näraföljt dennasoch harelevenkännersompersonenvara

el-basgruppförledarenklassföreståndaren,kan enhåll. Det t.ex. vara
lokalt. OmbestämmasbörutformasskaintygsådantHurrektorn.ler ett
tillhanda-sådanintygsblankett;användakanönskarså enenmanman

Samarbetsorganisation.ElevrådsSverigeshålls bl.a. av
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inflytandeFöräldrarnas6

Innehåll och slutsatser

skolan ochroll iföräldrarnasdiskuterade vibetänkandevårt förstaI
fram-inflytande. Viföräldrarnasvidgastarkt behovetbetonade attav

pedagogiskautbildningspolitiska ochbåde argumentfinnsdethöll att
konkretbetänkandet framlade iinflytande. Vi ettsådantför ökatett

föräldrar imedstyrelsermed lokalaförsöksverksamhetförslag enom
förslaget. Våratidigaredetföljer vibetänkandedettamajoritet. I upp

följande:slutsatser är

dem.unik kunskap Deoch harbästavill barnsFöräldrar sina omen0
barns fostran,för sinadel ochisjälvklarhar tarätt att ta ansvaren

mellan hemsamarbeteförutsätterverksamhet. Dettaochliv ettderas
skoltiden.helaunderoch skola

betyd-ocksåkanför sina barn. De utgöraviktigaFöräldrarna är en0
dag,personal ioch skolansskolan änförviktigareligt omresurs

kanfördjupas. Deutvecklas ochskolaochhemmellansamarbetet
ochuppgiftskolansdiskussionenvidgatillbidravidare att upp-om

drag.

Verksamhetskolansfår delta iföräldrarnaviktigtDet att genomär0
vardagli-denbeslutande Menochrådgivandemedverka iatt organ.

Föräld-viktig.väl såskolanmedkontakteninformella äroch merga
del iochtill skolanvälkomnaalltid känna sig att tahar rätt attrar

verksamhet.skolans

kringdiskussionernaroll iviktigspelaocksåbörFöräldrarna en0
styrdoku-lokaladeutvärderingochuppföljningframtagande, av

skolplan.ocharbetsplandvs.menten

inflytandevill haFöräldrarna

vill haföräldrarnaföräldrainflytande skolaniskäl för är attviktigtEtt
sig haföräldrarna inteundersökningar visar,Olikainflytande. att anser

föräld-ocksåvisarskolgång. Debarnsinflytande på sina attreelltnågot
påver-kunnamöjligheterochinsyn ivill ha attstörrestörregärnararna

framförnivåpolitiskinflytande har påkrav påFöräldrarnasskolan.ka
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allt med förslag ökadmötts valfrihet. Möjligheten fritt kunnaattom
välja skola för sina barn naturligtvis slags inflytande. Men erfa-ettger
renheter föräldrarnavisar i mycket utsträckningatt vill derasstor att
barn ska gå deni skola ligger hemmet och där barnennärmast harsom
sina kamrater. Det den skolan de vill ha insynär i och kunna påverka.

Föräldrarna viktig, outnyttjadär i skolan. del-Derasen men resurs
aktighet kan bidra till utveckla den lärande miljön för eleverna.att Men
framför allt kan föräldrarna bli kraft kan påverka skolan ochen som
medverka till dess utveckling. Och då handlar det inte förstai hand om

föräldrarna får med och hjälpa tillatt vid särskilda aktiviteter ivara
skolan, baka bullar till skolbasaren, följa med på skolutflykten eller
diskutera ordningsregler. Föräldrarna bör delaktiga i skolansvara var-
dag och ha möjligheter påverka det centralt för dem,att sådantärsom

barnen talar hemma undervisningen, tryggheten, kamraterna,som om -
det roligt, lär sig något.ärom om man

När vi under arbetet med nämnda delbetänkandet gick igenomnyss
för föräldrainflytande i skolan vi ocksåargumenten invänd-möttes av

ningar. sådanEn invändning föräldrarna saknar kompetens förattvar
med och beslut i centrala frågorna skolan.att i Vi hävdarta attvara

föräldrama, för del i skolans angelägenheter, egentligenatt inte be-ta
höver någon kompetens den de har egenskapi föräldrar,änannan av
yrkesutövare och samhällsmedborgare. Kunskap skolans regelsys-om

läroplaner och kursplaner finns redantem, i skolan. Detom osv. som
föräldrarna kan tillföra framför allt kunskaperär de barnen.om egna

kan föräldrarnaHärutöver dela med sig sina erfarenheter från yrkes-av
livet, från närsamhället frånoch barnens fritidsverksamheter. Föräld-

eventuellt bristande kunskaper skolan dessutomär ett över-rarnas om
gående fenomen. Efter hand kommer de, delta i styrelsear-attgenom
betet, lära sig mycket skolan och skolans villkor.att om

invändningEn föräldrar förstai hand intresseradeatt ärannan var
barn,sina de knappast beredda för allaatt är att taav egna men ansvar

barn i skolan. Det säkert föräldrars primäraär intresse desant att är
barnen. Men därmed det inte föräldrar inte skulleär in-sagt attegna

för skolanssig verksamhet och miljö helhet,tressera särskiltsom som
helheten naturligtvis har betydelse for varje enskilt barns lärande och
trivsel.

Föräldrarna ska inte lärarnaersätta

lärandeEn god miljö förutsätter och väl fungerande socialtryggen
miljö för såväl elever för lärare och personal. braEttsom annan samar-
bete mellan hem och skola viktig förutsättning för skapaär deatten
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kunskaper och erfarenheterdär barnens integoda lärande miljöer, -
liv barnen lever hemma,också från det påfrån skolan,bara utan som

Föräldrarna kan,kamratkretsen till vifritiden och i ut-tas vara. som-
för föränd-för skolutveckling, kraftvecklar kapitlet strategii utgöra en

för skolans uppdrag.till bredda tolkningsarenanoch medverkaring att
självklart lärarens uppgift profes-ska inteFöräldrarna överta som

föräldrainflytande ställa ökadekan ökatsionell pedagog. Däremot ett
det gäller förklara ochprofessionalism,krav på lärarnas när attt.ex.

Särskiltoch överväganden hos föräldrarna.pedagogiska beslutförankra
detskolan och skolans undervisning vik-förändradet gäller ärnär att

derasfår med bara elevem ocksåpersonal sig inteskolanstigt utanatt
föräldrakontakter kan denförändringsprocessen. Med godaföräldrar i

kontakter riske-sådanahjälp för utvecklingsarbete. Utanfå stöd och ett
motstånd från enskilda för-personal aktivt eller passivtskolans ettrar
försvåra eller till och medföräldrar, kanelleräldrar somgrupper av

åstadkomma.det försökeromintetgöra man

föräldramajoritetstyrelser medLokala

bristande föräld-detbakgrund våra diskussionerföreslogVi mot omav
skulle radikalare påoch riksdagrainflytandet regering ta ettatt grepp

möjlighet skulleföreslog såledesinflytandefrågoma. Vi öppnasatt en
försöksverk-femårsperiod anordnaunderför kommunerna att enen

dag ligger pårad beslutsfunktioner igrundskolan, därsamhet i somen
tillskolan, får överlåtaseller på rektorn förutbildningenstyrelsen för

föräldrarna i majoritet.styrelse vilkenlokal i ären
förmöjligheternabeslutpå våren 1996Riksdagen öppnaatttog om

styrelser medförsöksverksamhet med lokalakommunerna startaatt en
förslag.överensstämmelse med vårthuvudsakligiföräldramajoritet

särskild förordning regeringenregleras iFörsöksverksamheten somen
uppgifter enligt gällandeHuvuddelen deutfärdade i juni 1996. somav

föreller rektornstyrelsen för utbildningenligger påförordningar en
lokala styrelsen.överlåtas till den Un-förordningenskola kan enligt

frågorenskilda fall och vissamyndighetsutövning idantagna rörär som
tilldet kommunerna frittståravtal med tredje Härutöver att sty-man.

det kommunalauppgifter ligger inomrelsen överlåta ansvarsom-som
rådet.

för-skolor kommit igång medseptember hadeden 1997 52Per 5 en
flera ligger i Detsöksverksamhet och många startgroparna. tar natur-

försöksverksam-komma med iskolor och kommunertid förligtvis att
från detdärför det relativt långheten, inte minst attäratt processen

skola eller i för-bilda styrelse pådiskussionerna startaratt en enenom
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äldragrupp, tills dess det slutgiltiga beslutet fattat i den politiskaär
nämnden. finns ocksåDet många hinder för bilda lokala styrelser.att
Föräldrarna kan känna sig osäkra inför plötsligt på sigatt ta ett stort

för sina barns skola, tveksam eller skolledningnegativ elleransvar en
skeptiska lärare kan effektiva hinder, politiker kanutgöra ställa sig
ovilliga till avhända sig inflytande Vi betonade också i vårt för-att osv.
slag vikten inte försöksverksamhet allaatt startar utan attav man en
inblandade föräldrar, skolledning, lärare och politiker- går in i den-
med positiva förtecken. Det tid skapa skolklimat, där fullttar att ett en
begriplig för förändringar, för maktförskjutningar, för ändrade rol-oro
ler, kan övervinnas. Vi dock många flera skolor kommertror att att an-
sluta sig under försöksperiodens gång. skolorDe hittills har kom-som
mit igång med styrelser, i allmänhet skolor redan låg långtär som
framme med aktiva samrådsgrupper och väl upparbetat föräldra-ett
samarbete.

Skolverket har särskilt uppdrag följa försöksverksamhetenett att
med lokala styrelser. Verket har bl.a. initierat forskningsstudieen om
dessa frågor och kommer också via enkäter och rapportering från verk-
samheten kunna följa dess utveckling. Skolverket kommer fortlö-att
pande dokumentera och sin uppföljning och utvärderingatt presentera

försöksverksamheten.av

Viktiga fåttsignaler har genomslag

huvudsakenMen kanske inte många skolor inrättar lokalaär styrel-att
den debatt tvekan har kommit igång. Flertalet kom-utan utanser, som

och skolor landet hari tagit frågan föräldrainflytandemuner upp om
och börjat diskutera detta på delvis Kommunförbundet harett sätt.nytt
tagit fram material och medverkat vid regionala och lokala konferenser
i hela landet, där föräldrainflytandet har varit huvudfråga. Riksför-en
bundet och SkolaHem har likaledes medverkat med informationsmate-
rial och har anordnat eller deltagit i regionala och lokala in-möten om
flytandefrågoma. Skolkommitténs ledamöter, sakkunniga och sekrete-

har ofta medverkat vid skol- och föräldramöten. Många skolor,rare
harinte inrättat lokala styrelser enligt försöksverksamhetenssom mo-

dell, har vidtagit olika andra åtgärder för öka föräldrainflytandet. Deatt
arbetar med villkorad delegation enligt kommunallagen ellert.ex. med
olika former rådgivandeav organ.

viktigaDe signalerna från regering och riksdag har tvivel gåttutan
fram och fått genomslag. Föräldrainflytandet skolani viktig frågaär en
och har fått bådei den skolpolitiska och denstörre peda-ett utrymme
gogiska debatten.
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Föräldrarnas för sina barnansvar

Vår självklara utgångspunkt för driva frågan ökat föräldrain-att ettom
flytande skolani föräldrar vill barnssina bästaär och de haratt att en
unik kunskap de barnen. Den tid barn tillbringar skolaniom egna som

och viktig del deras liv.är För föräldrar ska kunnastor sittatt taen av
fulla för barnens liv och verksamhet, måste de kunna bli delak-ansvar
tiga och kunna påverka barnens skoltid.

formella inflytandeDet kan isamrådsorgan, föräld-påutövassom
och lokalai styrelser, bara del föräldramedverkanramöten är ien av

skolan. dessaI sammanhang handlar det främst inflytandeettom som
brukare, eller ställföreträdare för de egentliga brukarna,snarare som
barnen. gällerDet i dessa sammanhang också ansvarstagandeett som
sträcker sig det barnet och omfattar skolans miljöutöver ochegna
Verksamhet för alla de barn går där. lokala styrelser kanI bara ettsom
fåtal föräldrar aktivt. föräldrarnaDe börengageras ses som represen-

för hela föräldragruppen och de måste utveckla goda kontaktertanter
med föräldrar förövriga kunna fullgöra uppdraget.att

Vi behandlar de inledandei avsnitten i detta betänkande frågorna
decentraliseringens krav och möjligheter. framhållerVi viktenom av

det förs kontinuerlig dialog mellan olika intressenter skolan-iatt en
skolans personal, elever, politiker för fram lokala skolplaneratt ta-
och arbetsplaner föroch följa utvärdera och dra slutsatseratt upp, av
dessa. föräldrarnaVi här har viktig roll spela.att attmenar en

Men det viktigaste föräldrainflytandet skolani det inflytandeär som
föräldervarje måste få kontakter med skolan i alla frågortätagenom

betydelse. handlar föräldrarnaDet få delär måsteatt tasom av om av
sina barns arbete och utveckling skolan.i viktigt inslag barnsEtt i skol-
gång de utvecklingssamtal lärarna regelbundet ska hålla medär som
eleverna och deras föräldrar. Vid dessa samtal ska elever, lärare och
föräldrar tillsammans diskutera barnets skolarbete och utveckling och

mål för den framtiden.sätta närmasteupp
Föräldrarna kan också, vilket redan sker på många håll, medverka i

skolans verksamhet ingå projekti på skolan. kanDet gällaattgenom
projekt jämställdhet, mobbning och IT. de formalisera-Utöverom mer
de utvecklingssamtalen och medverkan bestämdai projekt, kan föräld-
rakontaktema ske i många olika fonner. väsentligt föräldrar-Det är att

alltid känner sig välkomna till skolan och välkomna del sinaiatt tana
barns utveckling och vad sker skolan.i Föräldrar kan ha mycketsom

erbjuda skolan i form kunskaper och erfarenheter. kanDeatt utgöraav
länkar till närsamhället och aktivt bidra till den skolan viöppna som
skriver i kapitel 10.om
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BÄTTQH MÅL
AP

1LAN5I0

Bättre mål på skolan.
Bilden har Kalle, år,gjorts 11 på Byskolan Södra Sandby.iav
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Statlig styrning7 och lokalt ansvar

Innehåll och slutsatser

detta avsnitt vi genomgång utveckling och nulägeI detgör nären av
gäller skolans styrning. Vi lägger också fram förslag några ändring-om

i skollagen, avskaffa grundskolans centrala timplan,attar om om en
grundskolans kursplaner, försöksverksamhet medöversyn av om en

ograderade betyg grundskolan, delegeringi rektorns uppgifterom en av
och utredning skolans ledarskapsutveckling. Våra slutsatseromom en

följär

kraften och förmågan hos deDet många lokala aktörernaär0 som
förmåste stimuleras och stödjas skolan ska utvecklas. Denatt stora

potentialen för utveckling finns hos lärare och skolpersonalannan
föräldrar.och hos elever och fortsatt skolutveckling detFör ären

därför viktigt hålla fast vid decentraliseringstanken.att

Decentralisering långsiktigt projekt innebär roller påär ett0 som nya
för alla agerande Tillfälliga bakslagalla nivåer och och misslyckan-

får tillden inte leda kortsiktiga ingripanden, kan den lång-störasom
siktiga processen.

inflytande skolan formenStatens ska ha övergripande mål.över0 av
grundläggande karaktär och utformas med sikteDessa ska ha påen

Ändåunder lång tid. de fortlöpandestå sig måste Deöver.att en ses
statliga och kommunala styrdokumenten ska stadga skolansge

kvalitet,verksamhet och dess får inte hinderutgöragarantera men
för dess utveckling.

fortlöpande utvärdering hög kvalitet förutsättning förEn är att0 av en
följaoch kommun ska kunna skolans utveckling ochstat ta ansvar

för dess kvalitet.

för uppföljningsåväl skolans styrning och utvärdering,För är0 som
arbetet med läroplaner och kursplaner med lokala skolplanersamt
och arbetsplaner avgörande betydelse. Samtliga dokumentdessaav
måste utformade på sådant de respektivepå nivå ochsättett attvara

sammanhang fungerari respektive instrument för att styrasom
förverksamhet och utvärdera resultat och dennaiatt processer

verksamhet. viktigt det pågående utvecklingsarbetetDet fårär att
stöd och stimulans på alla nivåer.

5-l7ll44
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Skolans styrsystem

decentraliseringstankenhar framhållit,vi redanVi ärattanser, som
etable-fullfölja decentraliseringen ochviktigtriktig. Det att statenär att

skolors vilja och förmågaförtroende för kommuners och att taettrar
således huvud-skolans utveckling. Viskolan ochför attmenaransvar

i felak-skolans framtida utveckling inte liggerdet gällerproblemet när
hellerligger inteeller för lite central reglering. Dåstyrdokumenttiga

förändringar de statliga styrdokumenten. Iföreslå ilösningen i att stora
förändringstödja den vilja tillstimulera ochhandlar detstället attom

föräldrar, lokala politikerpersonal,skolans elever ochfinns hossom
har haft anled-utredningsarbeteändå i vårtmil. hindrar inte viDet att

praktikenfungerarnuvarande styrdokumenten ihur depåning att se
lokala utvecklingen.hinder för dende kanoch vilken måni utgöra ett

först kanden bakgrunden. Menföljande skaförslag detVåra i motses
sedan slutetförändringpåanledningdet finnas styrsystemetsatt avse

l980-talet.

ansvarstagandeLokalt

utarbeta lä-arbete medpåbörjade sittLäroplanskommittén attNär nya
för offentliga skolväsendet,detoch timplanerkursplanerroplaner,

föränd-hade beslutatriksdagenbakgrundskedde det ettattmot omav
beslut låg s.k.för riksdagens dengrundför skolan. Tillstyrsystemrat

ansvarsfördelningklarare mel-föreslogansvarspropositionen, ensom
fastställs de nationellakommun. ordningenEnligt denochlan stat nya
kommunerna hu-medan haroch regering,riksdagför skolanmålen av

verksamhetens genomföran-fördärmedochvudmannaskapet ansvaret
natio-skollagensbygger på principerde. Kommunernas enomansvar
Redanelevernas till denna utbildning.utbildning ochlikvärdignellt rätt

skolledare påfast lärare ochslog regeringenansvarspropositioneni att
nationelladeomforrnaskulle fådet lokala planet ett stort attutrymme

skolminis-Dåvarandetill undervisningsmål.utbildningsmålenmålen
bl.a.:anfördetem

det minnödvändigt eftersomansvarstagande jaglokalt ärEtt större ser som
klassrummenmåste sökas iskolans utvecklingövertygelse kraften iatt nu

erfarenhet ochoch skolledamasskolan. lärarnasden enskilda Detoch i är
måstemaktexemplensmåste till godaDeprofessionalism tas vara.som

skolanskolor. lokala utvärderingenvidare till andra Denkunna föras av
sådanbildar grunden för process.en

63 skolan, 23.1990/91 1 AnsvaretProposition z s.:
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Gymnasieskolans reformering

I propositionen med kunskaperVäxa lade regeringen fram förslag om
reformering gymnasieskolan och vuxenutbildningen Till följden av
beslut med anledning propositionen organiseras utbildningen iav av

gymnasieskolan i treåriga nationella riktade olika områ-motprogram,
den. Alla nationella innehåller kärna och verk-ämnenprogram en av
samheter ska obligatoriska for alla. Härutöver finns karak-varasom

på de olika liksom för personligatärsämnen val.utrymmeprogrammen,
Timplanema till början den minsta tid varje elev skulleangav en som

undervisning i de olika rikt-garanteras ämnena, ettmen anger numera
märke kan jämkas efter lokala behov. Propositionens förslag inne-som
bar kursutformad gymnasieskola. Genom Växaett stort steg mot en
med kunskaper korn reformeringen gymnasieskolan och utarbetan-av
det kursplaner for de frivilliga skolformerna ligga före grund-attav
skolans reforrnering, vilket har inneburit del problem med atten se
skolan i l-12-perspektiv.ett

Målstyrning i Läroplanskommitténs förslag

förstaDet således i hand med utgångspunkt i ett nytt styrsystemvar
Läroplanskommittén började sitt arbete. Kommittén slog fast attsom

grunden för skolans styrning ansvarsstruktur, där de politiska be-är en
sluten på nationell nivå handlar regleringar i lag och för-attom, genom
ordning likvärdighet och nationella mål uttryckta igarantera en genom
läroplaner kursplaner,och vad skolan ska och arbetasträva motange
för Läroplaner och kursplaneruppnå. ska enligt dettaatt synsätt ge un-
derlag för prioriteringar och tydliga vad gäller värdegrund ochvara
inriktning. ska också den bemärkelsenDe i de inteöppna attvara anger

tak for skolans Läroplanskommittén myntade be-desträvan.ett nya
strävansmål och uppnåendemål. enligt kom-Strävan avsåg,greppen

mittén, den kvalitet ska efter i det vardagliga arbetet isträvasom man
skolan och den inriktning det ska ha. Utvärderingen strävansmålenav

signaler till skolan den faktiska kvaliteten på verksamheten.ger om
Läroplanskommittén använde också begreppet kvalitetssäkring i sitt

betänkande. skrev:Den

54Proposition 1990/91:85: med kunskaper.Växa
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Kvalitetssäkring strävansmålen skall signaler till dem ordnarav ut-ge som
bildningen, till lärare och skolledare, så de får grund för försökaatt atten

55höja kvaliteten på verksamheten.

Kommittén menade läroplanema, förutom målenatt strävaatt mot,
också behövde vilka mål ska uppnås. Dessa mål relateradeange som

till likvärdigheten och till behovet kunna nationellaatt göraman av
jämförelser kvaliteten. Målen uppnå ska referenspunkter förattav ge
såväl den nationella den lokala utvärderingen och betygsättningen.som

Ett kommitténs viktigaste ställningstaganden göraattav var an-
svarsfördelningen skolani klar, tydlig och väl synlig. tidigare läropla-I

skrev skolan har för, ska tillseatt utan attner man ansvar osv.
precisera eller vilka i skolannärmare hade det konkretavem som an-

Detta ville råda bot på dei läroplanerna och lösningensvaret. man nya
blev helt enkelt på alla ställen där det relevantatt göraattman var en
ansvarsbestämning skrev läraren skall... respektive rektor skall... och
all personal skolan skall...i

Utvärdering betonades i många sammanhang kommitténsi betän-
kande. Utvärderingen, sade analysera och värderaatt ettman, avser
resultat. Värderingen kan utifrån mål, standardiserade kriteriergöras
eller jämförelser med likartade verksamheter.genom

Hur relationen mellan mål och mätning resultat utformas, denutgörav
grundläggande fråga varje modell för målstyming måste finna ettsom svar

56pa.

bakgrundMot sina grundläggande diskussioner ochstyrsystemetav om
läroplanemas och kursplanemas roll i detta konkretiserade kommittén
sina tankar förslagi till läroplaner för hela det offentliga skolvä-nya
sendet och kursplaner föroch timplaner det obligatoriska skolväsendet.

Läroplanskommitténs kursplaneförslag

Läroplanskommittén förde egentligen inte någon diskussion äm-om
inesbegreppet sådant eller behovet eller önskvärdheten att tasom om av
bort eller överskrida de direktivärrmesgränser. I för kommitténsnya
arbete utfärdades den december19 slogs1991 också fast varjeattsom

på grundskolans timplan skulleämne ha nationellt fastställd kurs-en
plan. Kursplanerna ska, enligt Läroplanskommittén,

65SOU Skola1992:94: för bildning, huvudbetâxikande Läroplanskommittén, Stock-av
holm, Allmänna förlaget, l 19.s.
°° A.a, 119s.
67 Direktiv 1991:117.
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på frågor varför läser vad roll förhål-ämnet, iänmets ärge svar om man
lande till läroplanens mål och vad skolämnet är. skallDe den cent-ange
rala kunskap, förståelse och färdighet eleverna ska uppnå i visstettsom

och därvid skapa förutsättningarämne för nationell likvärdighet. Samti-en
digt skall de underlag för lärares och elevers beslut innehåll ochge om ar-
betssätt och på det lämna utvecklingsmässigtsättet frirum till den lokalaett
nivån. skallDe utvärderingsbara både i nationellt och individu-ett ettvara

perspektiv.ellt

Kommittén valde i grundskolans kursplaneräven arbeta med målatt att
efter och mål uppnå. Målensträva efter ska under-att att sträva styra

visningen i den meningen, de ska utgångspunkt för de under-att vara
visningsmål utformas lokalt. skaDe med andra ord inrikt-som ange
ningen skolans arbete och spegla det för utveckling iutrymme ämnetav

finns i skolan och förstöd den lokala urvalsdiskussionen.som ge
kärnfrågaEn i läroplanskommitténs kursplanearbete hurvar man

skulle konstruera mål för undervisningen i låsaämneett utan attsom,
till stoff eller metoder, ändå ledde till kunskapsresultat likvärdi-ärsom

och jämförbara. den debattI blev följden kursplanearbetetga som av
kritiserades mängden mål. Svårigheten skriva mål inte binderär att som
undervisningen till stoff och metoder, samtidigt gör attmen som man
fortfarande kan tala nationell skola och behålla ambitionen attom en
utbildningen ska likvärdig helai det offentliga skolväsendet.vara

Läroplanskommittén utgick ifrån, det faktum det fanns kurs-att att
planer för alla i grundskolan eller för alla kurserämnen i gymnasie-
skolan inte i sig innebar undervisningen skulle bedrivas ämnesin-att
riktad. propositionenI läroplan för grundskolan framhöllsom en ny
också de ämnesvisa kursplanerna inte innebär några hinder föratt att
bedriva ämnesövergripande eller ämnesintegrerad undervisning. Det
viktiga undervisningen leder fram till kursplanemasär mål.att

De kursplanerna skolan med blandade känslor.mottogs Kri-nya av
tiken från lärarhåll gick framför allt på de remitterade kursplane-ut att
förslagen alltför luddiga och för lite konkreta. Tanken lärar-attvar var

själva skulle ställning till hur kursplanemas mål skulleta tolkas,na
formulera undervisningsmål och sedan bestämma hur undervisningen
bäst skulle utformas för eleverna skulle nå målen. Men efter-att man
lyste ofta konkretiseringar och precisering det slag skulleinteav som

från centralt håll.ges
centralaNär direktiv sambandi med läro- och kursplanerefonnen

uteblev, eller utformade på inte vid sko-sätt, iettvar som man var van
lan, framför allt kursplanerna på många hållmöttes osäkerhet. Medav

68SOU 1992:94: Skolaför bildning, huvudbetänkande Läroplanskommittén, Stock-av
holm, Allmänna förlaget, 173.s.
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osäkerheten följde krav på klarlägganden och preciseringar. Denna
frustration enligt vårt naturligt föruttryck de dilem-är, sätt att ettse,

förändringar kan skapa. tid genomföra förändring-Det atttarman, som
och riskerar, särskilt de påbjuds uppifrån, att mottagarnaar man om

tillräckligt väl förberedda. kaninte Då det ligga frestandeär nära att
ställa till stället föringripa och i låta de nödvändiga föränd-rätta, att

ringsprocessema få sin tid. Vi det finns risk förta att att statenmenar
försöker komma till med de brister iförändringsskedet kanrättaatt som
uppstå arbetet med skolans decentralisering direktiv.i Detgenom nya
finns också risk för kommunerna försöker fylla det vakuumatten som

statliga regleringama försvinner.uppstår de Vi pånär argumenterar
detta betänkande förmånga ställen i måste decentralise-att staten ge
tid verka så skolan får reell chans deringsprocessema mötaatt att atten

krav ställs den.påstora som

programmå/Gymnasieskolans kursplaner och

beslutar läroplan, programmål, betygssystem ochRegeringen om om
riktlinjer för betygskriterier och kursplaner gymnasieskolan. Skolver-i
ket fastställer kursplaner och betygskriterier. Programmålen fastställs

för nationellaregeringen de 16 Eleverna ska nå kun-av programmen.
skaper motsvarande programmålen studera nationellt, eller iattgenom

fastställdamindre utsträckning lokalt, kurser i dessa totalt mel-ämnen,
lan och kurser. regeringens utvecklingsplan aviseras30 40 I översynen

grenar.utbudet nationella och derasprogramav av
Åtta kärnämnen återfinns på alla åtta kämämnenDessaprogram.

cirka tredjedel den totala tiden i gymnasieskolan. Timpla-upptar en av
bilaga till skollagen den garanterade undervis-i 2 minstanema angav

ningstiden för i gymnasieskolan. elev har få under-Enämnen rätt att
visning i den utsträckning i timplanen. Våreni varje ämne som anges
1996 förordade regeringen timplanen ändras så de riktvär-att att anger
den för utbildningens omfattning föri timmar 60 minuter ämnenom

programmet.för det garanterade antalet undervisningstimmar församt
Riksdagen beslutade enlighet med förslagi regeringens och de be-nya

kraft.stämmelserna iär numera
för gymnasieskolans utvecklingKommittén i sitt betänkandetar upp

svårigheterna med kärnämnen redovisaroch attgemensamma argu-
kärnämnen växlar från dem intementen mot gemensamma som accep-

69Riksdagens skrivelse Utvecklingsplan1996/97:l 12: för förskola, skola och vuxenut-
bildning kvalitet och likvärdighet, Stockholm, Fritzes.-
70Proposition l995/96:206: skolfrågorVissa m.m.
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motiven för reformen till dem, villterar leva till reformen,som upp
svårt.tycker det Kommitténär i sina slutsatser kär-men menar om

nämnesundervisningen problemen i huvudsak ligger iatt motivenatt
till reformen inte kända hos alla arbetarär i gymnasieskolan ochsom

det förutmaning lärarna i denatt är gymnasieskolanstor atten nya un-
dervisa alla elever på alla kärnämnena.i Enligt kommitténprogram
behöver bl.a. tillämpa arbetsmetoder och arbetsfonner,man nya sam-
verka med yrkesämnena och eleverna inflytande påstörreettmer ge
planeringen och uppläggningen undervisningen. Regeringen tarav
också i nämnda utvecklingsplan kämämnena och attnyss upp menar
ambitionerna bör fortsatt höga, måste föratt vägar prövasvara men nya

eleverna ska målen.nå förändringEn kursutbudet bör ocksåatt prö-av
vas.

Regeringen vill ned timplanens betydelse förmåntill förtona gym-
nasiepoängen. Gymnasiepoängen mått ska kursensär ett som mer avse
kompetensmässiga omfattning och krav och mindre hur många lektio-

kurs ska omfatta.vissner som en

Betyg och betygskriterier

Parallellt med Läroplanskommitténs arbete bedrevs arbete i denett
parlamentariskt tillsatta Betygsberedningen. Betygsberedningen skulle,
i samråd med Läroplanskommittén, utarbeta kunskapsrelateratett nytt,
betygssystem för såväl grundskolan gymnasieskolan. Beredning-som

förslag blev för stark kritik i remissomgången. flestaDeutsattens re-
missinstansema tillstyrkte övergång till kunskapsrelaterat betygs-etten

negativa till beredningens försök konstruerasystem, att ettmen var
betygssystem skulle fungera progressivt från grundskolans sjundesom
klass till gymnasieskolans slutbetyg. I propositionerna läro-om en ny
plan för det offentliga respektive det frivilliga skolväsendet före-slogs

betygssystem i för grundskolan och fyrai förett separat tre steg ett steg
gymnasieskolan. blev också,Detta med vissa modifieringar, riksdagens
beslut.

Efter hand har Skolverket utarbetat betygskriterier för såväl grund-
skolans gymnasieskolans kursplaner. Dessa kriterier har fö-varitsom
remål för livlig och delvis starkt kritisk debatt. Problemen med be-en
tygskriteriema visar igen på svårigheterna konstruera ochatt öppetett
flexibelt kursplanesystem. Betygskriterierna i praktiken in detsnävar
friutrymme i teorin har eftersträvat. Samtidigt finns det ettsom man

kravstarkt från elever föräldraroch på betygen ska jämförbaraatt vara

7 SOU 1996: gymnasieskolanDen hur går det, Stockholm, Fritzes.nya -
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och rättvisande och från de ska den nationella lik-staten att garantera
värdigheten.

Enligt Gymnasiekommittén lärare och eleverär övervägan-numera
de till det betygssystemet och allt färre förespråkarpositiva nya en

gamla. fördelenåtergång till det med detDen största ärsystemetnya
målenligt kommittén och kriterier redovisas för eleverna.att

skriver betygsfrågoma påVi 172-179.mer om s.

Kommunala skolplaner och arbetsplaner

det alla kommuner ska finnas kommun-skollagen stadgas iI att en av
fullmäktige Skolplan, visar hur kommunens skolväsendeantagen som

utvecklas. framgåska gestaltas och skolplanen ska de åtgärderAv
vidta för uppnå de nationella mål harkommunen att attsom avser som

för skolan. skolförordningama föreskrivs vidare det iIsatts attupp
ska finnas lokal plan för det arbetet, arbetsplan.varje skola en egna en

framgå hur läroplanens och kursplanernas mål skaarbetsplanen skaAv
praktiska arbetet skolan, och hur verksamheten skakonkretiseras i det i

läggas upp.
inledande kapitel strategier för utveckling för vi diskus-vårtI om en

kommunala skolplanemas och de lokala arbetsplanernassion deom
betydelse. framhåller arbetet med dessa planer avgörandeVi äratt av

decentralisering. på vilket debetydelse för framgångsrik Det sätt tasen
de lokalafram betydelse för deras kvalitet. Vihar ävenattmenar om

hand politiska dokument, måste de framskolplanerna i första iär tas en
berörda: elever, lärare, skolledare, politiker ochdialog mellan alla

vilja och förmåga planera ochmåste bygga påtjänstemän. De atten
för för för-Alla berörda måste kunna planernasprioritera. att ta ansvar

delaktiga dem och känna de har möjligheterverkligande, känna sig i att
påverka dem.att

grund för arbetet och kontinuerligt följasPlanerna ligger till måste
Utvärderingen resultat ochoch utvärderas. i sinutgörupp av processer

för revideringar och för planer.utgångspunktertur nya

Om lärande och ämnen

huvuduppgiftSkolans skapa goda miljöer där barns och ungdo-är att
lärande och utveckling främjas. Skolan kan på något enkeltintemars

förmedla kunskaper till elever eller dem erfarenheter.sina Detsätt ärge

72 gymnasieskolan Stockholm,SOU: för Fritzes, 19.1997: Den lsteg steg, s.nya -
73Skollagen kap. sSFS 1985:1100, 2
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eleverna själva måste för lärande ochsitt sinata egetsom ansvar egna
läroprocesser. uppgift måste därför stimulera ochLärarnas attvara mo-
tivera elever till efterfråga, söka och skapa kunskap. Tillsam-sina att

lärare och elever skapa goda förutsättningar förmåste lärandemans
och utveckling.

Skolämnen traditionhar varit organisera skolanssättett attav un-
dendervisning. Kunskaperna på nationella nivån fortfarande organi-är

serad i betydelsen de kvaliteter och förmågor ele-i ämnen, men av som
kapitel förska utveckla. 3 strategi skolutveckling för viI ettverna om

alternativ till det traditionella på verksam-sättet attresonemang om se
hävdar verksamheten försiggåheten i skolan. Vi kan i många olikaatt

former och med utgångspunkt från olika perspektiv.
följersådant måste tänka på olikaAv sättattett resonemang man

professio-innehållet på nationell och lokal nivå. Utmaningen för deom
nella skolan ligger då i utveckla tänkande kring hur undervis-i att ett

för skaning ska organiseras eleverna utveckla kunskapskvaliteter,att
lära världen olika perspektiv och sammanhang ochsig att attse ur se
helheter. handlar längre blockämnen eller anbefalldinteDet om en

stället måste fasta kursplanernas"ämnesintegration. I på strä-taman
med dem utgångspunkt försöka under-vansmål och organiserasom en

till syfte eleverna de kvalitetervisning har lära utveckla ochatt attsom
handlar undervisningensförmågor målen Frågorna organi-om. omsom

innehåll lösas skolans pedagoger,sation och måste inte cent-av genom
rala direktiv och riktlinjer.

heller styrande för hur verksamhetenbehöver inteBetygen or-vara
lokal handlar lärarens bedömningar depå nivå. Deganiseras avom
kvaliteterna kursplanerna det inte vad eleverna hareftersträvade i är-
betygsättas vad de kan.gjort ska utansom -

till dessa frågor i den följande förslagsdelen seVi återkommer s.
172.

Några slutsatser

och deTill syvende och sist handlar det decentraliserade styrsystemet
läroplanerna åstadkomma djupgående förändringar iatt ennya om

mycket svårföränderlig skolverklighet. Förändringar inte bestårsom av
för eller sofistikerade uppifrån och ned-modeller styrningnya
hur det borde genomgripande förändringar iutanvara,resonemang om

attityder, värderingar, arbetsorganisation och arbetssätt hos dem sko-i
förändra:lorna faktiskt har makten skolledare, lärare, eleverattsom

och föräldrar. läroplanerna, kursplanerna och timplanerna harDe nya
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varit försök utveckla skolans verksamhetett att att tagenom vara
lcraften och kreativiteten hos dem verkar där.som

Vi många lärare upplever starkt behov förändringtror att ett av av
skolans arbeta och undervisningen skolan.i viljansätt Men tillatt av
förändring ofta på hinder formi traditioner ochstöter regel-snävaav
tolkningar. finns också organisatoriskaDet och resursmässiga hinder.

gäller allaDet på nivåer försöka undanröja sådana hinder och stödjaatt
och utvecklingsarbete. Förändringarna måste få tid ochuppmuntra ta
det finnasmåste och rimlig tolerans för misslyckanden.svängrum en
Skolutvecklingsavtalet mellan arbetsgivarna och lärarfacken har gett

förutsättningar för förändring. gällerDet i positiv anda tillatt tanya en
de möjligheter de lokala avtalen och undvika de i stäl-attvara som ger

let skapar hinder.nya
Ledarskapet skolan, och dåi vi både skolans ledning och denmenar

politiska ledningen kommunnivå,på har betydelse för skolasstoren en
utveckling. viktigtDet och kommun olikapå stimulerarär att stat sätt
och skolledama. Vi i avsnittet rektorer frågorstöttar tar rörom upp som
skolledamas ochroll uppgifter i den förändrade skolan.

inflytandeElevernas och viktigt i utvecklingsarbetetärengagemang
och kraft för förändring. elevgiupper finnsHos vilket intestoraen -
minst framgick vårt betänkande elevinflytande starktettav om upp--
levt behov förändringar skolan medi elevinflytande, intressan-av mer

och engagerande skolarbete, mindre tidspress ochtare stressmer osv.
Föräldrarna kan också förändringskraft skolan.i kan,Deutgöra en

förutom stöd till de barnen, aktivtsitt påverka skolutvecklingen.egna
kan de viktig länk till samhälletHärutöver utanför skolansutgöra en

till arbetsliv, föreningsliv, och det politiska livet.väggar,

påverkarBesparingarna

förändringsarbete förordarDet vi inte beroende ekonomiskaärsom av
det tid medSnarare så i krympande detär att ärresurser. en resurser,

viktigare till de tillgängliga på bästa tänkba-ännu att ta vara resurserna
faktum inte kan rekvireraDet för för-varjesätt. attra man nya pengar

ändring förutsätter ständiga diskussioner prioriteringar och arbets-om
Ändå detgår inte bortse från de åren har gjortsätt. att att senasteman

nedskärningar i skolverksamheten. Nedskämingama påverkar skolorna
på många Reala budgetrninskningar får konsekvenser för lärartät-sätt.
het, lokaler, utrustning det påverkar också refonniver ochm.m., men
arbetslust. kan skapaDe misstänksamhet förändringar och blimoten

stark motkraft därför förändringsförslag, deantingenatt tror atten man
kommer från kommunen eller från bara för-staten, är sättett nytt attnu
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kan medföra ryckighetsöka Besparingama och bristpengar. enspara
verksamheten, finnspå stabilitet i året till någonattgenom ena pengar

projekt vill för-aktivitet eller något på, årgärna nästasatsasom man
svinner också de pengarna.

Dialogens betydelse

utveckling vill starkt understryka, helt beroendeSkolans fortsatta viär,
dialogen mellan alla berörda: mellan lärare, eleverden fortlöpandeav

pedagoger och kommunens ochoch föräldrar, mellan skolans statens
dialog skapaviktigt dennapolitiker och tjänstemän. Det är att genom

och ömsesidig respekt för respektiveömsesidigt förtroendeett en
och kompetens. det gäller resurstilldel-speciella kunskaper Närgrupps

avgörande betydelse skolans personal kan förklaradetning är attenav
ochför kommunala och statliga politiker vilka de behöver vil-resurser

får uteblir. Samtidigt finns detka konsekvenser det ettom resurserna
kom-personal får förståelse för budgetprocesser,behov skolansattav

demokratisk ordning fattade be-ekonomiska situation och imunernas
ocksåuppföljning och utvärdering kommer vislut. kapitel 8I att taom

ställa frågor,dvs. olikafrågorna legitimitet, intressenters rätt attupp om
verksamhet.och få skolanssvar, om

här återkommer vi således till i detde frågor viMånga tar uppav
dels andrahör till detta kapitel, iföljande, dels det förslagsavsnitti som

betänkandet.delar av
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Att främja barns och ungdomars lärande

Vårt förslag

Skollagen omformuleras i de delar lärande och utveck-rörsom
ling framgårså det klart lagen utbildningen dels skaatt att taav
sin utgångspunkt i ungdomars tidigare erfarenheter, språk och
kunskaper, dels ska syfta till främja barns och ungdomars lä-att
rande och kunskapsutveckling. Därmed försvinner formuleringar

utbildning ska elever kunskaper.attom ge
ska vidare redanDet lagen framgå verksamheten skaattav

utformas skolans personal och de barn och ungdomar gårav som
där.

Vi föreslog betänkandei vårt elevinflytande skollagen skulleattom
omarbetas de delar utveckling.i lärande och Vi förordaderörsom
således omarbetning den s.k. portalparagrafen 1 kap. 2 § meden av

tydligare elevperspektiv. Vi vill lagen ska från kunskaps-utgåett att en
där utbildning kaninte elever kunskaper färdigheter,och utansyn en ge

kunskaper någonting Varje individ själv tillägnar skaparsig,att är som
och utvecklar. Skolan ska förutsättningarna för denna kunskapsut-ge
veckling. Vi vill också starkare vad fallet dagi markeraän är attsom
utbildningen ska utgångspunktsin i barns och ungdomars bakgrundta
och språk tidigare kunskaper.samt

Skolan ska fostra

Vi därmed skolaninte ska neutral miljö. Skollagenattmenar vara en
uttrycker i nuvarande utformning,sin utbildningen ska främja ele-att

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor ochvernas
samhällsmedlemmar. detNär gäller utbildningen i grundskolan, säger
lagen utbildningen ska syfta till eleverna de kunskaper ochatt att ge
färdigheter och den skolning i övrigt de behöver för delta iattsom
samhällslivet. förarbetenaAv till lagen framgår avsikten i la-att är att

SOU:1996:22, 208s.
75Se återgesden182. Där nuvarande lydelsen skollagen,i liksom den före-s. som
slår.
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uttrycka skolan ska fostra barn och ungdomar till godaattgen sam-
hällsmedborgare. En och likvärdig utbildning, utgårgemensam som
från värdegrund och kunskapsbas, ska skapa förutsätt-en gemensam
ningar för aktivt kunna delta i samhällslivet och samarbeta medatt and-

människor. på skolanKraven och skolans undervisning finns närma-ra
utvecklade i läroplanema och kursplanerna.re
Vårt förslag innebär skolan fortsättningsvis ska ha fost-att även en

rande roll och skolans undervisning ska från läroplanemasutgå ochatt
kursplanernas mål. Därför vill vi eleverna ska haattgemensamma en
aktivare roll. skaDe inte passiva någontingmottagareses som av som
skolan kan och ska aktiva individer, själva måsteutan ut-ge, som som
veckla såväl kunskaper värderingar. Skolan ska tillhandahålla densom
lärande miljö, där elevernas nyfikenhet och lust lära stimuleras ochatt
där de ställs inför krav och utmaningar. skolan ska barnI och ungdo-

få tillfälle tillsammans med andra, elever och utvecklaattmar vuxna,
de värderingar de ska bygga sin samhälls- och människosyn påsom
och blir bestämmande för deras handlande såväl under skoltidensom

livet. skolani I ska de bemötas med respekt för sinsom senare person-
liga integritet och få utveckla förmågasin till empati, ochengagemang

ska också kunnaDe utveckla kritiskt tänkande, sin för-ett övaansvar.
måga kommunicera med andra, sammanhang och helheter, lösaatt se
problem, reflektera erfarenheter och sigöver i använda sinaträna att
kunskaper.

Elever fokusoch lärare i

dagI står det i lagen verksamheten i skolan ska utformas iatt överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. villVi lägga
till verksamheten ska utformas skolans personal och de barnatt av av
och ungdomar går där. Sedan ska den också stå i överensstämmel-som

med grundläggande demokratiska värderingar och utformas ise samar-
bete med hemmen. Vi vill med den ändrade formuleringen läraresätta
och elever i fokus. Det skolans personal och de elever gårär isom
skolan ska ha huvudansvaret för utforma verksamheten inomattsom

för gällande bestämmelser och riktlinjer. Det enligt vårär,ramen upp-
fattning, viktigt redan i lagen betona elevernas aktiva roll detatt när
gäller utforma skolarbetet. Vi det väsentlig förutsätt-att ärattmenar en
ning för främja skolans läroprocesser. Men det också nödvän-att är en
dig förutsättning för skolans demokratiska fostran. Under skoltiden

barnen och kommer i många fallväxer ha uppnått rösträttsålderattupp
innan de lämnar skolan. betraktasDe således samhälletsi ögon som

medborgare, medan de skolan fortfarandei behandlas barnvuxna som
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fatta beslut och Hela skolansförmåga ta ett egetutan att egna ansvar.
demokratiska förhållningssätt och elever-verksamhet präglasmåste av

och del för dehela tiden delaktiga i sinmåste göras ta ansvaretavna
nuvarandeutvecklas skolan. Vi vill i likhet med deniprocesser som
samarbetetbetona föräldrarnas roll i skolan och viktenlagparagrafen av

gäller barns och ungdomars fostran.skola och hem detmellan när

särskilt beaktaAtt

några formuleringarfinns, efter flera revideringar,lagenI omnumera
särskilt ska beakta. gäller aktningskolan Detvad den verkar inomsom

och respek-egenvärde, jämställdhet mellan könenmänniskasför varje
allaockså i lagenmiljö. Det stårför vår attten som ver-gemensamma

försök från eleverhindra varjeskolan ska bemöda sigkar i attattom
kränkande behandling.andra förutsätta en

får nyhetsflödeteller fråga plötsligt aktualitet iproblemNär ett en
omedelbart ställs kravfinns det risk för deteller samhällsdebatten atten

det gäller sexuella"åtgärda problemet, antingenskolan måstepå att
bristande trafikvett eller rasism. Ettdrogmissbruk,trakasserier, sätt

formu-och lägga till ytterligarein skollagenåtgärda i"att är att en
lö-skall beaktas skolan. detsärskilt i Mennågontinglering somom

mycket lite i skolans vardag. Viproblem och förändraringa menarser
ändramycket restriktiv med påall anledningdet finns attattatt vara
centralaskollagen och läroplanema.och tillägg i Deformuleringar göra

grundläggandelång livstid och såför skolan bör hastyrdokumenten en
tidstypiskakan motstå trender ochformuleringar deoch beständiga att

yttringar.
föreslår skollagen, medförändringar vi ideVi att som numenar

mycket grundläggande ka-läroplanema, harkonsekvensändringar i en
lärande bl.a.kunskaper, språk ochförändrade påraktär. Den somsyn

avspeglasenligt vår mening, iframgår de läroplanerna måste,av nya
understrykaviktigt speciellt någrakan detskollagen. Härutöver attvara

framgår redanuppgifter, skolansskolans även av para-ansvaromav
understryksde frågor dagstycke. igrafens inledande Vi attmenar som

människas egenvärde, jämställdhetenför varjei lagen aktningen-
för miljö- har sådanamellan könen och respekten vår engemensamma

beständig karaktär, de bör stå kvar allmännagrundläggande och att som
eftersomfall lämpligt bort dem,föreskrifter. i varje inteDet är att tanu

före-de hade blivit mindre viktiga. Videt skulle kunna tolkas attsom
det gäller denändrad formulering meningenslår dock när attomen

försök frånska bemöda hindra varjeverkar inom skolan sig attomsom
detför kränkande behandling. Vielever andra ärattutsättaatt anseren
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avseendenväsentligt skolan i alla miljö och det kanäratt trygg atten
viktigt understryka skolans elever och personal haratt att ett stortvara

former mobbning,för hindra alla det bör självfalletatt avansvar men
bara gälla elever. i skolan ska få någon förinte Ingen utsätta annan

kränkande behandling. Vårt förslag innebär för allaett ansvar som ver-
kar skolan avstånd från och motarbeta alla former kränkandei att ta av
behandling andra människor.av

förordar begreppet elev lagtexten med barn ochVi i ersättsatt ung-
fortsättningen också ska omfattadomar, eftersom lagen i sexåringar i

fritidsverksamhet för skolbarn.förskoleklass och

Konsekvensändringar

kunskapsförmedling återkommer skollagensFormuleringama i 4om
föreslår konsekvensändringar i dennakap. Grundskolan l§. Vi para-

graf.
kunskaper och färdighe-Formuleringen utbildning skaattom en ge

kap. kap. kap. ochi kap.återfinns också i 9 2 11 2 12 13 1ter
dessa paragrafer.Konsekvensändringar bör igöras även
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Bilden har flicka,gjorts 16 år, på Schillerska Göteborg.gymnasiet iav en
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Avskaffa grundskolans centrala timplan

Vårt förslag

avskaffas undervisningsti-nuvarande timplan ochGrundskolans
enbart totalt garanterad undervisnings-ställetden i som enanges

fogas de integre-undervisningstiden 525 timmartid. Till som nu
obligatoriskaläroplanen för detoch med deni skolan i att nyaras

omfatta också förskoleklasser förska kommaskolväsendet att
garanterade timtiden blir då 6 665 timmartotalasexåringar. Den

förskoleklass.för går igrundskolan plus de sexåringar525i som
antalval finns dag angivnaval och skolans iElevens ettsom

jämkningsmöjlighet vissatimplanen respektivepåtimmar aven
val generellTimtalet för elevenstimtal. ersättsämnens av en

förord-grundskoleförordningen eller iskrivning i en annan
efter val utnyttjaska ha möjlighetelevenningstext att egetattom

undervisningstiden. Tid för sko-den totalaminst sju procent av
självaeftersom skolornalängre regleras,lans val behöver inte

tillgänglig tid.disponera allkan
avskaffasgrundskolans timplancentrala regleringenDen av
avskaffadför heltden juli 1998med början lsuccessivt att vara

centralakvarstår denövergångsperiodenjuli Underden 2001.l
vill avvikel-och skolorde kommunertimplanen, görasommen

efter anmälan till Skol-dag möjligt kan,det i ärutöver somser
detta.verket, göra

förslagAlternativt

antalförsöksverksamhet där begränsatRegeringen initierar etten
centralakravet följa dendispens från påkommuner attges

fem bör Skolverket få iförsöksperioden på årtimplanen. Under
särskiltutvärdera verksamheten ifölja ochuppdrag ettatt upp

projekt.

för skolansskolan där utgångspunktenvill stödja utveckling iVi en
läropro-eleverna, elevernas lärande ochoch planeringorganisation är
kraftigtden centrala timplanenskolan. Vii är ettattmenarcessema

ämnesinriktadhårt tidsindelad ochstyrmedel och denatt styr mot en
schematänkande, alltför hög gradleder till iundervisning. Den ett som
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utgår från lärarnas och skoladministrationens behov organisationav
och i alltför liten utsträckning från behovet flexibilitet i undervis-av
ningen.

Vi arbetet med lokalatt timfördelninggöraatt bordemenar en vara
väsentlig del arbetet med utarbeta den lokala arbetsplanenatt ochen av

dänned planera och organisera den skolans verksamhet.egna
Vi kan inte blunda för den förslag avskaffaett attoro som om

timplanen kan väcka. Oron handlar b1.a. risken för likvärdighe-attom
ska hotas, de praktiskt-estetiskaten att ska kommaämnena på undan-

skolorna ska hamnatag, i svåra planeringslägen.att Vi dock attmenar
de negativa effekterna ha kvar timplanen och denatt starka tidsstyr-av
ning den innebär, så det ändåär motiveratstora, att är avskaffa den.att

Vi vill understryka vikten följa effekternaatt timplanensav noga av
avskaffande och samtidigt på uppföljningatt och utvärderingsatsa av
skolans resultat. Därför föreslår vi den centrala timplanenatt avskaffas
först efter treårig övergångsperiod. Under treårsperioden ska deen
kommuner och skolor så önskar möjlighet utfärdaattsom ges en en
lokal timplan avviker från den centrala timplanens Omsom ramar. man
utfärdar sådan timplan ska anmälan till Skolverket, sågörasen atten
verket kan följa besluten och utvärdera resultaten.upp

De kommuner och skolor vill ha tid på sig för kunna planeraattsom
övergången till lokal timplan och först del andra skolors erfa-taen av
renheter, får möjlighet detta.göraatten

Försöksverksamhet ett alternativsom

harVi kommitténi haft många och långa diskussioner timplanen.om
Vi helt övertygade denär bör avskaffas. Däremot kanatt vi för-om se
delar med övergångsvis förändring,att göra för kommuner ochatten
skolor ska få ordentlig förberedelsetid. harVi förstannaten att som
huvudaltemativ lägga fram det förslag successiv övergång tillom en
lokalt fastställda timplaner framgår Men vi har också disku-som ovan.

möjligheten föreslåterat försöksverksamhet,att där begränsatetten
antal kommuner möjlighet låta några skolor arbeta med dispensattges
från den centrala timplanen. Regeringen skulle då antingen själv bevilja
eller Skolverket fullmakt bevilja sådan dispens.att Dispens börge en

till begränsat antal skolor, förslagsvisett tjugotal, och möj-ges ett om
ligt fördelas på olika skolor: storstadsskolor,typer skolor i glesbygd,av
små och skolor Kriterierna förstora dispens bör förstai handattosv.

ordentligt genomförd plan för hur arbetet i skolan ska bedrivasvara en
med utgångspunkt från kursplanerna och hur uppföljning och utvärde-
ring ska gå till. En viktig förutsättning bör de inblandadeattannan vara
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försöks-diskussioneninvolverade iochdelaktigahar varit omparterna
försökdeförgarantivissinnebärFörslaget attverksamheten. somen

utvärderasochoch följsplaneradevältimplanerlokalamed ärgörs upp
förslagockså dettadärförVisystematiskt presenterarpå sätt. somett

remissinstansemaDärmed fårhuvudförslag.till vårtalternativ enett
till detta.ocksåställningmöjlighet taatt

får iSkolverketförutsätterförsöksverksamhet attFörslaget enom
lärarorganisatio-ochKommunförbundetmedtillsammansuppdrag att

utveck-den,stödjaolika att satsaoch på t.ex.följa sätt genomnerna
utvärderingsresurser.ochlings-

frågaavskaffande ingenärTimplanens ny

grundsko-förläroplanendeninförandetmedsambandiRedan nyaav
sked-Såtimplanen.avskaffamöjlighetendiskuterades94 attLpolan

ambitionenuttryckligen är attpropositionen atti sägsde inte, men
kursplanestyrd. så-Det ärundervisningtimplanestyrd motfrån enen

skolansochundervisningenskamålkursplanemas styraledes re-som
kunskaperi degenomförda lektioner,antal utaniska intesultat mätas

uppnått.harelevernasom
tillintervjuundersökningarhar iskolledarepolitiker ochalltFramför

skolorAlltfleravskaffande.timplanenskravframförtSkolverket om
tänjerellerdagredan itimplanenockså detutnyttjar utrymme ger,som

denavskaffaför äm-tiden attVi ärpå dess atttrorgränser. mogen
läropla-påfokuseringförförmåntilltidsstrukturennesuppdelade en

totaladenbehållavill vi garante-mål. Däremotkursplanemasochnens
fram.till längreåterkommervimotiveringarmedtimtidenrade som

trygghetfalskTimplanen enger

grundskolanelev ifaktumdetutgångspunkt attärsjälvklara attVår en
lektioner iantalvisstdeltamöjlighetgivits etteller attdeltagithar

inågontinghar lärt sig äm-elevenförgarantinågon attinte ärämneett
stipulerar. Enkursplanenmåldeuppnåttharmindremycket somnet,

lära-skolpolitikersåväldäremot invaggakantimredovisningstrikt som
undervisningfått denharEleventrygghet.falskföräldrar ioch enre

ha.skaeller hanhon

grundskolan,betygssystemför76 ochläroplan1992/931220:En nyttettProposition ny
Särskolan.obligatoriskaoch denspecialskolansameskolan,
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I våra skolkort illustrerarett vi vad eleverna kan ha förav sig under
lektion. elevDen under enda lektion ien geografi har haft 400som en

olika kontakter med kamraterna i klassen, kan rimligen inte ha såägnat
del lektionstidenstor geografi. Ingrid Westerlund beskriverav sam-

fenomen, hon skriver kan tala internattma tid, den tidman om som
individen upplever och använder, och tid, den tidextern mätssom av
klockan och schemat. I sina exempel visarett hon hur elevav en an-
vänder matematiklektionen till lära sig ganskaatt kvalificeraden eng-
elska.

konstaterarVi således tid dåligatt är för eleverna fak-garant atten
tiskt lär sig, eller sig detägnar tiden för.ärens avsattsom

Timplanen också garanti för alla grundskolansattses som ämnenen
får bestämt underett skoltiden.utrymme Det konkurrensär tiden iom
skolan. Det så mycketär eleverna böra lära sig, så mycketsom anses

det måste finnas tid för. Det talas skolsammanhangisom både om
tidsbrist ochstress, stoffträngsel. Den strikta tidsindelningom om som

fortfarande dominerar flertaleti skolor kan försökaett sätt attses som
bemästra situationen. ställetI leder den sönderhackade tiden ofta till att

skapar spilltid. Eleverna tvingas i lektionsinrutadman en massa en
skoldag ständigt byta aktiviteter.att Både elever och lärare stressas av

sällan lugni och fåatt avsluta uppgift och mycket tid går bort påro en
plocka ihop och plocka fram,att avsluta och komma igång igen och på
förflytta sig mellan aktiviteteratt och lokaler. I skolkortet Tidsguden i

det nämnda betänkandet, Gunilla Granath levande bildovan ger en av
hur eleverna kan uppleva skolans tidsstress.

Skolan blir dålig förberedelse för vuxenliveten

Skolans arbeta liknarsätt på intet detatt vuxenlivsätt eleverna ska för-
bereda sig för. Det moderna arbetslivet har gått ifrån stämpelur och
löpande band och arbetets organisation går allt flexibili-mot störreen
tet.

Många verksamheter såväl i privatlivet i arbets- och samhällsli-som
kräver både tid ochvet organisation. Tid bristvaraär och den ut-en

bredda och alla krav detstressen moderna samhällslivet ställer påsom
människor, förutsätter förmåga till flexibilitet. Den moderna männi-en
skan måste kunna sig till föränderliga krav, till skiftande be-anpassa
hov, till oförutsedda händelser i sitt liv och i sin vardag såväl hemma

77sou 1996:22, 113s.
78Westlund, 1996: Skolbarn tid En studiesin skolbarns upplevelse tid,av av av-
Linköpings Studies in Education and Psychology, 49, Linköping.nummer
79SOU 1996:22, 102s.
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ochhögt arbetslivet iEgenskaper, värderas iarbetet.på somsomsom
förmågan kunnaprivatlivet,användbara ihög grad är att taävenär vara

till koncentra-olika uppgifter. Förmåganmellantiden och prioriterapå
mellan olikapåbörjad uppgift och inte hetsaslutförakunnation, att en

fullfölja någontingavsluta ellerverksamheterochuppgifter attutan
mindrearbetssätt ochockså. Genomordentligt värderas ettett annat

förberedelseskolan kunna bättretid skullehanterastatiskt sätt att ge en
dag.iför livet än görvuxen mansom

och status styrtjänstgöringstid ämnetsLärarnas

timplanen ochskolanstarka ställning itimplanensförskäl är attEtt
emellertidänstgöring.för lärarnas Härunderlagschemat öppnarutgör

längre räknas ilärarnas tid intemöjligheter.läraravtalet Närdet nya
arbetstidsavtal, harreglerasusk,undervisningstid, s.k. ettutan av

roll.usk spelat sin Närplaneringsunderlag för lärarnasschemat utsom
arbetstidbestämd ilärarnagenomfört harfulltdet avtalet är ennya

plane-till undervisning,sedan utnyttjasarbetstidendenskolan. Hur -
verksam-ellerelevkontakterutvärdering,uppföljning ochring, annan

överenskommelser.ochlokala förhandlingarfråga förhet- är en
och såmycket diskussiontill såtimplan lett ägnatsgrundskolansAtt

timplanenantalet timmar imedocksåhängermycket tid attsamman
för Ettgaranti inteochskolämne trängas ut.har givit attstatusett en

arbets-bamkunskap,bl.a.diskussionenexempel på dettatydligt är om
och idrott.och slöjdlivsorientering

risk för vissadet dåtimplanen, finnsavskaffar ämnenattOm man
heltkanske försvinnerskolan ellerställning ifår markant svagareen

depåfår ökatrisk för vissadet utrymmeFinns ämnen ettattt.ex. en
skola,bekostnad Kommerpraktiskt-estetiska ämnenas som upp-en

och matematik,svenskanå målen ihar svårtdess elevertäcker attatt
elevernamed motiveringenoch idrottstimmarmusikbort attatt ta
farhågorSådanaviktigast i skolanändååt detmåste sig ärägna som

harSkolanstimplanen.diskuteraralltid ämnenkommer när manupp
Ämnena harviktigare andra.bedömsvissa änolika ämnenstatus, som

sambandenklaibland beroende på såföreträdare,starkaockså olika
musiklärarenlaget, medandet ordinariesvenskläraren ingår iattsom

alltid företrädd.ochklasser intemångaundervisar i är
Ärnneslärare timplanenoch kanvakt sina timmarslår somseom

på sche-alltid har bestämtde åtminstoneförgaranti ett utrymmeatten
det finnsmedkan fördelarnalärargruppenrektornSåväl attmat. sesom

konflikter idet blir någraså inteför allagivet attett utrymme grupper,
fastställda timplanencentraltdenfördelningen. Omsamband med
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plötsligt försvinner och lokalt helt oförberedd ska börja fördelaman
grundskolans 0007 timmarnärmare nio år, kan problemenöver synas
oöverstigliga. detMen behöver inte till riktigt så. Kursplanerna finns
kvar, och kursplanernas mål bygger naturligtvis på det finns rela-att en
tion mellan kursplans mål och det tidsutrymme krävs fören attsom
uppnå dem. Utgångspunkten för kursplanearbetet har varit den nuva-
rande timplanens tidsfördelning. harMan alltså utgångspunkt fören
timfördelningen. börjanI kan det naturligt inte såatt göra storavara
förändringar. Vill inte förändra alls, har full frihet efterattman man
den gamla timplanen. Vårt förslag innebär, inteatt är tvungen attman

det. Huvudsakengöra timplanen inte blirär hinder,att ett när man av
pedagogiska skäl vill förändra undervisningen. Många skolor hanterar
redan den nuvarande timplanen på mycket flexibelt För demett sätt.
kommer planens avskaffande bara innebära bekräftelse på deatt atten

på Vi förslagär vårträtt väg. kommer innebäratror att alla sko-att att
lor får anledning fundera hur organiseraratt över sin undervisningman
och hur lägger schemat. På det kan förslaget innebärasättetman ett
viktigt incitament till utveckling.

När det gäller risken för vissa konkurrerasatt ämnen vårärut ut-
gångspunkt den, läroplanen uttryck för. Man kan inte indelasom ger
skolans undervisning i viktig och mindre viktig undervisning, eller
kunskaper i värdefulla och mindre värdefulla. Någon sådan skala finns
inte. Skolan har uppgiften främja elevernas lärande ochatt deras har-
moniska utveckling. Skolan ska enligt Lpo 94

stimulera varje elev bilda sig och med sinaväxa uppgifter. skolarbetetatt I
skall de intellektuella såväl de praktiska, sinnliga och estetiska aspek-som

uppmärksammas. Eleverna ska upplevaterna olika uttryck för kunska-
ska fåDe och utveckla olikapröva uttrycksformer och uppleva känslorper.

och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande bild,i
och form skall inslag i skolans verksamhet.text vara

Rektorn fastställer schemat och ska beakta eleverna får såväl välatt en
avvägd skoltid i grundskolan, väl avvägda läsår och skoldagar. Isom
detta ligger bl.a. för elevernas skoldagar och läsårett plane-attansvar

så skoldagama för omväxlandeatt aktiviteter.utrymmeras ger
Vi skola inte arbetar påtror sådantatt elevernaett sätt atten som

tycker det roligt skolan,i de blirär engagerade och stimulerade ochatt
får för skapande och förutrymme den aktiviteterett eget typ ärav som
naturliga inslag i musik, slöjd ochämnen idrott, kommer fåattsom
mycket svårt nå flertalet läroplanens och kursplanernasatt mål. Detav

vi den bästa förgarantin alla fåratt ämnen i sko-ser ett utrymmesom

° Grundskoleförordningen SFS 1994:11949, 4 kap. 5
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deslå vaktföräldrar kommerocheleverocksålan. Vi attatttror om
praktiskt-estetiska ämnena.

dimensioneringlärarutbildningensförPlaneringsunderlag

ämnesfördelad timplancentral, ärbehovet attförEtt argument av en
lärarkategori-olikabehovetför beräkningenunderlagden ett avavger

be-beräkningarbehövernivåstatliggrundskolan. På görai avmaner
dimensioneringenförämneskombinationermed olikalärarehovet av

anställningsplanering-förkommunal nivåoch pålärarutbildningenav
imycket tidhurdrag,åtminstone ibehöver, vetaMan stora somen.

medlärarebehövsvilken dettillför undervisningskolorskilda avsätts
kompetens.speciellen

handförstakommunal nivå ipåplaneringsproblemenVi attmenar
förändringar ikraftigasnabba ochinitialproblem. Görhandlar manom
både med be-svårigheterkantiden disponerastotaladenhur man

Samtidigt harnyrekrytering.och medpersonaluppsättningfintlig man
den hänsynhand och kani sinskolnivå planeringenoch tapå kommun-

personalsituationen.aktuelladentillbehövssom
måste kurs-lärarutbildningamadimensioneringengällerdetNär av

behovsberäkning-förutgångspunktkunnaomfångplanernas utgöra en
ar.

timplangrundskolansiFörändringar

promemoria påUtbildningsdepartementetsände utmaj 199730Den en
timplan. Igrundskolansändringar ivissaförslagmedremiss pro-om

inbyggddet finns motsätt-departementetkonstaterarmemorian att en
tidsstymingdenskolan ochgäller förmålstyrningdenmellanning som

antaletdet inteocksåkonstaterar ärinnebär. Mantimplanen attsom
utbildningen,likvärdigadengrunden för attskatimmar utgörasom

timplanensstyrande ochalltföroch alltjämt atthar varittimplanen är
föreslås idettaminska. Trotsbörstyrinstrumentstatligtroll pro-som

slöjd. Ti-och hälsaidrotttimtal förutökat samtmemorian ämnenaett
val.från elevensska88 timmar,för utökningen,den tas

hälsaidrott ochambitionenförståelse för samtharVi attstor ge
feldetvigrundskolan. Men ärställning i attstarkareslöjd menaren

reglering iytterligaregenomföra system,ett somväg attatt ennu
sidaregeringensfrånlogisktintesamtidigt dömer Det är attut.man

och samtidigtstyrandeoch börska inteintetimplanenhävda att vara
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föreslå detaljändringar i denna timplan. Budskapet måste för mottagar-
framstå dubbelt och förvirrande.na som

Lokal tidförde/ning

Om timplanen avskaffas, måste varje skola fördelninggöra en egen av
den tillgängliga undervisningstiden. Vi timplanens avskaf-attmenar
fande på det kan blisättet incitament tillett föra pedagogiskaatt dis-
kussioner på skolorna. Man kan inte längre luta sig tradition ellermot

hamnar i stället lägeniutan där måste funderavana, hur tidenöverman
bäst ska fördelas på olika undervisning fortyper kursplanemasattav
mål ska kunna nås. Som lärare måste kunna lyfta fram kursplaner-man

mål, formulera sig kring olika ochämnen motiveranas tid iatt avsätts
tillräcklig omfattning för de mål ska uppnås. Men måstesom man sam-
tidigt beredd lyssna på kollegeratt och till sig derasvara ta argument
och motiveringar. Genom sådana regelbundet återkommande diskus-
sioner och planeringsmöten, vi mycket kreativitettror att kan frigöras.
De skapar naturliga mötesplatser för diskutera viktigaatt pedagogiska
frågor. Den lokala tidfördelningen naturlig delär den lokalaen av ar-
betsplanen.

Det arbetstidsavtalet kommer gälla fullt från sekelskiftet.attnya ut
Som tidigare innebär detnämnts, lärares arbetstidatt inte längre ären
knuten till visst antal undervisningstimmar.ett Detta bör underlätta pla-
neringen i skolan och timfördelningengöra mindre dramatisk för en-
skilda lärare.

Lokala timplanebeslut

Sedan läsåret 1994/95 beslutas timplanema lokalt inom den centrala
timplanens Styrelsen fastställer timplanen på förslag rektorn.ramar. av
Rektorn gör planeringt.ex. för år l-9.en gemensam

Detta innebär antal skoloratt i läsårett har arbetattre med lokalanu
timplaner, dvs. de har gjort olika prioriteringar det gäller skolansnär
och elevens val, och har fördelat timmarna olika mellan årskurserna.
Det finns således redan erfarenheter hämta det gälleratt när friareett
utnyttjande timplanen.av

Det finns också många skolor, där har lämnat det traditionellaman
schemat och traditionell ämnesundervisning, i stället har delaten in
skoldagama i arbetspass. Ett vanligt arbetasätt är i lag. Rektornatt de-
legerat fördelningen timtiden till laget, får för för-av ansvaret attsom
dela den så alla fåratt ämnen i arbetspassen.utrymme Vi detattmenar
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harformer för planering, intearbeta medinbjuder till att om mannya
lärarna och elevernautgå ifrån. detcentral timplan Iatt ansvar somen

också ligga förundervisningen måstefår för planeringen ett ansvarav
föromväxlande skoldag och denfåreleverna att utrymmeatt geren

arbetsfonner. och elever måsteocholika aktiviteter Lärare ta ett ge-
framför allt förkommer med,för alla ämnenattmensamt menansvar

skolarbetet blir tillgodosett.och sammanhang ihelhetbehovetatt av
viktig ledarroll.sammanhang tydlig och HondessaRektorn får i en

det liggerpedagogiska Iövergripandehar det ansvaret t.ex.ansvaret.
kursplanernasutifrån läroplanemas ochtydliggörstillatt att ramarnase

erfarenheter ochutifrån dessa, elevernasplanerasarbetetmål och att
för rek-framför allt gäller detpersonalens kompetens. Menbehov och

ochresultatet olika lärar-och till det totalaöverblickhatorn att avse
rektorsrollen måste ingåoch förslag.överväganden Ielevgruppers att

kan uppstå.konflikter naturligtvisdehjälpa till lösaatt som
innebär ifastställd timplan intecentraltAvsaknaden att manav en

gälla för kom-kommunal timplan, skafastställastället ska ensomen
decentralisering, därhela idén medstriderskolor.alla Det motmuns

pedagogiska inriktningskolansflytta beslutentanken aldrig att omvar
tilloch administrativ nivåpolitiskfrånoch organisation nästa, utanen

till den enskilda skolan.skulle nådecentraliseringen utatt
vad ele-styrningtimplanen innebär inteavskaffaAtt statensatt av

fortfarande skadetskolan försvinner. Viska lära sig i attmenarverna
uppnå kurspla-möjligtinteför alla Detfinnas kursplaner är attämnen.

dessaskolan för arbetaiintemål att motutrymmegerom mannernas
ämnesuppdelad undervisning.behöver ske idet intemål, även enom

till kravledaavskaffande timplanen kanVi medvetna att ettär avom
Vikursplanerna.och konkretiseringpreciseringpå attstörre menarav

framhåller i avsnittetutveckling.olycklig Videt omsnararevore en
kursplanernas155 viktenkursplaneöversyn s.behovet attavav en

eller stoff.till formbinder undervisningende intemål formuleras så att

Flextid i skolan

timplaneba-skoldag, därmed starkt tidsbundenproblemenEtt ettenav
möjligheterna till flexibilitetplaneringenschema helt är attstyrserat

från oftabegränsade. Alla avvikelserförändringar bliroch ettytterst
ochproblem. lärarnasinnebärlagt schema Juterminsvis stora mer av

problemförväg, destouppbunden långt itidelevernas störreärsom
påverka skoldagenmöjligheteravvikelse. Elevernasinnebär varje att

också begränsade.blir dåundervisningsplaneringenoch ytterst
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En flexibel planering å andra sidan bättre förutsättningarmer attger
tillgodose elevernas olika val, lösa frågort.ex. undervisningenatt iom
andra modersmål svenska och iän svenska andraspråk, fåatt ut-som

för olika slag aktiviteter och individualiserad studie-rymme av en mer
uppläggning. Eleverna behöver tid för eftertanke och reflexion och med

tidsplanering i skolan skulle det kunna finnas,utrymmeten annan utan
det behöver upplevasatt inkräktar på visstatt till-ett ämnessom man

tid.mätta
Många skolor har också försökt lösa de omfattande schemaproble-

inom för den gällandeatt timplanen göramen genom ramen en mer
flexibel planering. Man lägger in arbetspass på schematt.ex. i stället
för lektioner i bestämda Arbetspassenämnen. möjligheterstora attger

med inslag från olika allt efterta växlandeämnen behov och önskemål.
Det innebär också kan undvika håltimmar och platsatt med fria-man

val vålla schematekniska problem.utan attre
Flera skolor har infört flextid för eleverna. flexiblaDen skoldagen
lite olika vid olika skolor, i princip innebär denut skolornaser attmen

har lagt in fasta lektionstider under del skoldagen, skolanatten av men
och lärarna finns tillgängliga för eleverna före och efter den fasta tiden.
Eleverna får mjukstart på och på någon skola vittnaren morgonen man

hur det har förändrat hela skolklimatet. Längre arbetspass ocksåom ger
möjligheter till flexibel lunchtid och på några håll kan eleverna väljaen
helt själva eller tillsammans med sin de vill gå och ochnär ätagrupp

de vill Genomgående förnär de beskrivningarta harrast. vi tagitsom
del det gäller hantera skoldagennär på friareatt bådesätt, ärettav att
lärare och elever upplever fördelar. Skolorna bekräftar ocksåstora att
det inte något problem med låtaär eleverna föratt störreta ett ansvar
sin tid i skolan. Det hör till undantagen någon elev missbrukarattrena

Ävendet förtroende eleverna har fått. barn dei lägre årskursernasom
verkar fullt kapabla använda sin tid på ansvarsfulltatt Noterarett sätt.

någonting särskilt från tlextidsförsöken oftast handlar detman om-
försöksverksamhet- så det eleverna längreär tid skolanisnarast att är

tidigare och arbetarän elevernaNär känner arbetsglädje ochmer. upp-
lever det de sysslar med meningsfullt och intressant, då slutar desom

titta på klockan och räkna minuterna tillatt nästa rast.

Uppföljning och utvärdering viktigtär

Att timplanerna har fått sådan tyngd visar tydligt vikten sko-atten av
lans arbete följs och utvärderas på helt i dag. Omett sättannat änupp

i bara kunskaper på vissa begränsadetestar områden,man prov t.ex.
stavning i svenska, ordkunskap i engelska och procenträlcning i mate-
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utvärderingssammanhang frågar efter elevernas förstå-matik och inte i
efter deras kunskaper på andra områden,else och utveckling i övrigt,

färdigheter och förmågor, riskerar fåefter generella attman enmer
och starkt begränsadevisst slags kunskaper inomöverbetoning ettav

kursplanernavarken timplanen eller läroplaner ochområden. Då detär
form traditio-händer skolan, utvärderingen idet i utanstyr avsom som

arbeta med kvalitativbetyg. Diskussionennella och attom mer enprov
medfram resultat också på hur väl skolan lyckasutvärdering och få

kursplanernakunskapsuppgift, läroplanerna ochhela sin sammantagna,
fostran,kopplad till värdegrunden, den demokratiskaämnesinnehållet

skolorna.både Skolverket och ijämställdhet pågår redan inom uteosv.
utvärde-betona vikten breddadfinns ändå anledningdetMen att av en

mätbara övervärderas ochalltid risk för det lättfinnsring. Det atten
utvärderingheller bara vilkenhandlar inteöverbetonas. Det manom

Skolverketkommunnivå eller ienskilda skolan, påfaktiskt på dengör -
och hur den används.efterfrågar denutan vem som-

timplanens eller inte isåledes inte iProblemet ligger utanvara,vara
utvärderas, vadverksamhet följs ochfrågan hur skolans somuppom

det hurefterfrågas. Framför allt handlaroch hur detefterfrågas ut-om
denolika och hurtill beslutsfattare på nivåeråterförsvärderingen ut-
kapitletskriver iutveckla verksamheten. viför Dettanyttjas att mer om

och utvärdering.uppföljningom

bli kvargaranterade undervisningen börDen totala

grundskolan.undervisningstiden igaranteradekvar den totalaVi vill ha
övergripande statlig styrninglinje medligger iDet att ange ramarnaen

läroplanentillsammans meddå,verksamhet. Ramenför skolans utgör
fördelning tidenutgångspunkten för skolornasoch kursplanerna, av

också tidentotala tiden räknat inskoldagar. Vi har i denläsår ochöver
förskolan.för sexårsverksamheten i

undervisningstidtotal iskälet för ha kvarviktigasteDet att en
sammanhållengäller alla elever, principengrundskolan, är om ensom
alla obe-demokratisk rättighet för barn,Grundskolangrundskola. är en

den skabostadsort ochekonomiska omständigheter ochroende kön,av
gäller skolplikt.anordnas. grundskolanlikvärdig varhelst den Förvara

kunskapsinhäm-fostranlika mycket socialSkolan handlar som omom
Därför tiden viktig.inflätade i varandra.och dessa sakertande ärär

fåför alla barn skaskola alla justTanken bakom är att en gemensamen
har tak. Vissa eleverMålen ingetutbildning under nio år. strävaatt mot

grundskolan andra.färdiga med Genomblir därför fortareinte än att
tidsram, undvi-skyldigheter till bestämdrättigheter ochknyta både en
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ker risken för skolan blir segregerad.att Vårtman innebärresonemang
dock inget förslag till ändring skollagens bestämmelserav attom
skolplikten upphävs elev ha tillfredsställande slutfört hög-om en anses

årskursen i grundskolan.sta
Om elev lämnar grundskolan slutbetyg utfärdas,utan skaatt ele-en

i stället få intyg med uppgifter denett årskurs, från vilken ele-ven om
har avgått, tiden för avgången, de eleven harämnen undervisatsven i

och betygen dessai Dessutom ska intyget innehålla uppgifter detom
totala antalet timmar garanterad undervisningstid eleven har erbju-som
dits. Denna bestämmelse bör enligt vårt förslag med skriv-ersättas en
ning, innebär skolan ska redovisa vilkaatt kunskaper eleven harsom
uppnått dei olika förhållandei tillämnena mål.uppsatta

dettaI sammanhang vill Vi också påminna innebördenom av ga-
ranterad undervisningstid. Termen finns i grundskoleförordningen och

definierad i denär nämnda propositionen läroplan. Ga-nyss om en ny
ranterad undervisningstid inte bara lektionstid,är kan också inne-utan
fatta studiebesök, besök på bibliotek, och ocksåteatrar museer, men
enskilt arbete, individuellt eller i viktigaDet arbetetär att görsgrupp.
under lärares överinseende och handledning. På vissa håll tolkar man
begreppet alltför En mindre rigidsnävt. på timplanetid och ämnes-syn
tid skulleVi underlätta tolkningtror begreppet undervisningstiden av

står i överensstämmelse med de ursprungliga intentionerna.som

8 Grundskolejörørdningen SFS 1994:1194, kap.7 13
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Kursplaneöversyn

Vårt förslag

Skolverket har regeringens uppdrag genomföra rullandeatt en
kursplaneöversyn. Uppdraget finns formulerat i regleringsbrevet
för budgetåret 1997. Vi föreslår uppdraget såväl vad gälleratt
grundskolans gymnasieskolans kursplaner preciseras påsom
följande punkter:

Skolverket ska utarbeta avsnitt klargör kursplanernasett0 som
funktion och hur de tänkta användas. Avsnitten kanär att an-
tingen inleda varje enskild kursplan eller läggas in-som en
ledning till de sammanförda kursplanerna.

Översynen ska syfta till förslag förändringar kurs-i0 om
planerna dem stringenta och renodladegör närsom mer
det gäller behandla karaktär och innehåll, ochämnetsatt

bort skrivningar och formuleringartar styrsom
undervisningens utformning eller det stoff ska ingå.som

Kursplanernas nuvarande utformning ska analyseras mot0
bakgrund elevernas roll inflytandeoch skolan.iav

Kursplanernas beskrivningar de olika ämnenas0 av upp-
byggnad och karaktär ska alltid, detta möjligt,när är
spegla kunskaper och erfarenheter de skilda perspek-ur

klass, köntiv och kanetnicitet upphov till.som ge

deFör finns i grundskolans timplan och förämnen upptagnasom gym-
nasieskolans samtliga kurser finns särskilt fastställda kursplaner för
varje och kurs. Skolverket har regeringensämne uppdrag genomföraatt

rullande kursplaneöversyn samtliga nationellt fastställda kurspla-en av
föreslårVi Skolverkets uppdrag preciseras på antal punkter.att ettner.

Kursplanernas funktion

Vår utgångspunkt dagens kursplaner, förstärkta betygskriterierär att av
i enskiltvarje generellt skolan ämnesinriktadämne, sett styr mot en
undervisning. Kursplanema dessutom, olikai hög grad, utformade såär
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de direkt eller indirekt också kan verka styrande på undervisningensatt
uppläggning. framgår bl.a.Detta LäroplanskommitténsVar, som av

avsikten.betänkande, kaninte kanske räknaNu inte med allaattman
lärare eller andra verksamma i skolan tillbaka förarbete-går tillärsom

till läroplaner och kursplaner för del intentioner och bak-att tana av
omliggande tankar. vanliga säkertDet läser läroplanen ochär att man
kursplanerna, eller kanske bara kursplanerna för det.0.m. ämnen man
undervisar Därför det viktigt dessa dokument så tydliga i sinaär att är
intentioner, användarna kan använda dem verktyg i det dagligaatt som
arbetet.

Vi föreslår därför kursplan, ellervarje väljeratt attom man sam-
manföra kursplanerna till sammanhängande dokument, inleds medett

klargör kursplanernas funktionavsnitt och hur de tänktaett är attsom
användas. Avsnittet bör ungefär det Skolverketta upp resonemang som

kommentannaterial.för i sitt reder SkolverketDär skillnaden mel-ut
lan det ska regleras nationellpå nivå och det lämnas till densom som
lokala och de professionellanivån i skolan besluta Skolverketatt om.
hävdar bl.a. målen och de kvaliteter i elevernas kunnandeävenatt om

ska bedömas skrivna ämnesvis, betyder det inte undervis-är attsom
ellerningen måste organiseras ämnesvis innehållet arbetaratt som man

med måste struktureras på det viset. Snarare, Skolverket, detärmenar
for andra fonnermycket talar organisering bör övervägasattsom av

skolarbetet ska bli meningsfullt för eleverna.om
nationella styrdokumenten ska således undervisning-De inte styra

uppläggning. ska vad undervisningen skolans ska inriktasDe iens ange
dvs. målen for verksamheten. den lokalaDet människorna påärmot,

ska besluta dels hur verksamheten skolan skanivån i organise-som om
för nå de nationellt formulerade målen, dels vad det konkretaattras

innehållet eller stoffet ska viktiga verksamhetenDet är attvara. som
helhet förverkligar läroplanens kursplanernasoch mål.

har praktiskt på nationell nivå skolans kun-Det varit organiseraatt
skapsmål i relation till bygger ocksåDetta organisera påämnen. sätt att

lång tradition. Vi emellertid det nödvändigt hartror att är atten man
den lokala friheten undervisningen efterorganisera utgångs-att egna
punkter ska kunna uppfylla läroplanens krav elevernapå attom man ge
möjligheter och utveckla olika uttrycksformer, helheterprövaatt att se
och sammanhang. bör hur lägger undervisning-Det styrasom man upp

rad lokala faktorer och förutsättningar vilka elevernaär t.ex.en en som

82 Skolaför bildning, huvudbetänkandeSOU 1992:94: Läroplanskommittén, Stock-av
holm, Allmänna förlaget.
33Skolverket Grundskola bildning1996: för till läroplan, kursplanerKommentarer-
och betygskriterier, Stockholm, Liber Distribution.
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har erfarenheter, vilka vilka mål och vilkenvad de för lärarna är,är,
inriktning den skolan har och vilka kontakter skolan har med när-egna

skolan.samhället omkringrunt
framhåller målen uppnå grundskolan tycks haRegeringen iatt att

bedömningsmål.blivit planerings- Målen uppfat-såväl uppnåattsom
blirgrundkurs och målen då överkurs.strävatas sorts att mot ensom en

missuppfattning och detRegeringen understryker detta är äratt atten
målen ska utgångspunkten för arbetet i sko-utgörasträvaatt mot som
lan. uttrycker sak kommentannaterialet till läroplanSkolverket isamma

kursplaner.och skriver Skolverket:Där

börja mål uppnå och därefter fortsätta med målmedAtt strävaatt att mot
bakifrån och vända och Utgångspunktenbörja reformenär att att upp ner.

det de skall under-skall stället måli sträva äratt att mot, styravara som
nåoch prägla allt arbete skolan. alla elever minst skallAttivisningen

målen uppnå resultat det skolanskall i integörett ut-att vara av man en-
gångspunkt för undervisningen.

gymnasieskolans utveckling framhåller det ankom-Kommittén for att
tillsammans med kolleger, medpå den enskilda läraren sinaattmer

betygskriterier, tillsammans med ele-utgångspunkt kursplaner ochi att
undervisningen. Utredningen kon-utforma mål för och planeraverna

det gäller kämämne-finns problem undervisningen idet närstaterar att
de yrkesinriktade utredningen, hängerpå Detta,na programmen. menar

undervisningen i kämämnena har lång tradition påmed att ensamman
och det där-studieförberedande utbildningsvägar i gymnasieskolan att

kursplanerna sker medför uppenbar risk för preciseringenär atten av
och från respektiveden traditionen utgångspunkt inte utgår pro-som

gram.

kursplanerevideringarBehov av

ochbruk sedan hösten 1995Grundskolans kursplaner har varit i gym-
och betygskriterier sedan hösten 1994.nasieskolans kursplaner Det är

dockheller gjorts. Vitid och någon revidering har inteingen lång anser
konkreta synpunkterbehöver påbörjas. vill någrasådan Viatt geen nu

kursplaner och på behovetpå dagens översyner.av

84 Utvecklingsplan för förskola, skola ochRiksdagens skrivelse 1996/971112: vuxenut-
likvärdighet, Stockholm, Fritzes, 62bildning kvalitet och s.-

85 till läroplan, kursplanerGrundskola för bildningSkolverket 1996: Kommentarer-
och Stockholm, Liber Distribution.betygskriterier,
86 gymnasieskolan för Stockholm, Fritzes, 118.SOU 1997:1: Den steg steg, s.nya -

mi,
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Grundskolans kursplaner

Grundskolans kursplaner utarbetades rad kurspla-Förexperter.av en
nearbetet tillskapades ämnesvisa kursplanegrupper, i regel under led-
ning huvudexpert, hade i uppdrag utarbeta kursplaneför-attav en som
slag i två förstaDet innebar fram vad direktivenisteg. steget att ta som
kallades för huvudsakligt innehåll, skulle i kommit-presenterassom

huvudbetänkande.téns andraDet dvs. färdiga kursplaneförslagsteget,
skulle ligga klart till kommitténs slutbetänkande. fannsDet en gemen-

disposition för alla kursplaner tidsram med antal timmarsamtsam en
garanterad undervisningstid för varje För matematik,ämne. ämnena
musik och svenska fanns utarbetade förslag till kursplaner redan i
kommitténs betänkande Skola för bildning.

Ämnesexpertemas huvuduppgift formulera mål föruppnåatt attvar
det femte och det nionde skolåret och mål för hela skolti-strävaatt mot
den. Målen ska undervisningen deni meningensträvaatt mot styra att
de ska utgångspunkt för de undervisningsmål ska utformasvara en som
lokalt. ska alltså inriktningenDe skolans arbete. skaDäremotange av
de förinte tak hur långt eleverna kan nå i Målenett ämnet. attvara
uppnå ska vad eleverna ska haminst nått efter årskurs och5ange
Målen ska utformade sådantpå lärare och elever utifrånsättett attvara
dem själva ska kunna formulera undervisningsmål,sina och sedan välja

konkret innehåll, metoder och arbetsformer.ett
Sedan Läroplanskommittén lagt fram förslagsina till kursplaner för

grundskolan, gjordes slutbearbetning i Utbildningsdepartementeten
innan de fastställdes regeringen.av

naturligtvis uppgift för demDet svår utarbetade kurspla-var en som
utformade mål resultatHur gick utvärdera och be-attnerna. man vars

samtidigt band undervisningen till visst inne-tygsätta utan att ettman
håll, visst material eller bestämda undervisningsmetoderett

Resultatet blev ganska mängd mål i kursplan.varje Vissastoren
kritiker har framfört de alldeles för många, bedömning viåratt en som
delar. Konkretiseringsnivån också mycket olika, från svenskansär
uppnåendemål för årskurs aktivt9 kunna delta i samtal och diskus-att
sioner kunna redovisa arbete muntligt så innehållet framgårsamt ett att
tydligt till fysikens strävansmål eleven "utvecklar kunskaperatt om
den linjära optikens strålmodell och förståelse för ljuset också kanatt
uppfattas elektromagnetisk vågrörelse.som en

finns enligt uppfattningDet vår anledning i de pågående kurspla-att
framför allt arbeta med några aspekter. ele-neöversynerna Det gäller

A.a., 158.s.
88sou 1993:2: Kursplaner för grundskolan, Stockholm, Fritzes.
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utfonnning och detderas konkretaantalet mål ochdetroll, storavernas
uppbyggnad och karaktär.gäller de skrivningar rör ämnetssom

tidigare betänkan-detta i vårai såvälgenomgåendeVårt tema som
skolan. måste iinflytande i Defåmåsteelevernaden störreettär att

ansvarstagande aktörer i skolanochdeltagandebli aktiva,högre grad
ska sådanskolan Ennågontingoch passivainte mottagare ge.somav

tydligareochutgångspunkt läroplaneniborde sinelevrollaktiv ta
utfomming.kursplanemasspeglas i

och denskrivningkursplanemål har dendagensMånga öppnaav
förståelse för ochfå ökadeleverna skasyftarmål attmottyp ensomav

använda kunskaper. Menfönnåga sinaochmedförtrogenhet ämnet att
skaffa sigfakta ochhandlarmålandradet finns attomommersom

användaeller kunnaskeende,förståskolkunskaper i attän ettämnet att
detproblem. Vikonkretaför lösa ärkunskaper attsinasig att menarav

skolansutvärderingarframtidamed tanke påminstangeläget, inte av
syfte få allamedmålenståndfå tillmåluppfyllelse, attöversynatt aven

Kursplanernakunskapssyn.läroplanenssamklang medmålen bättrei
bestämtundervisningsuppläggning,viss ettaldrigska motstyra angeen

till.skaundervisningenbeskriva hurinnehåll eller
vidgar si-elevernasyftar tillkursplanernainslag ifinns attDet som

ochskillnaderkulturellaolikaförståelse föroch ökar sinperspektivna
olikabeskrivningenorsaker. ämnensbakomliggande Menderas av

spegla kun-möjligt,alltid, dettamåstekaraktäruppbyggnad och när är
ochkönklass,perspektivde skildaerfarenheter et-ochskaper somur

saker ienklahandla såkantill. attupphov Detkannicitet somomge
spegla bå-börundervisningenuppmärksammahistoriakursplanen i att

ellerhistoriasamhällsklassersoch olikahistoria,och kvinnorsde mäns
olikaoch kvinnorsbelysaochsvenskai mänskursplaneni taatt upp

språk.

årskursi 5Avstämningstillfället

förochför årskurs 5uppnåuppdelade i målkursplanernadag attI är
nationella iknutnafinnsuppnå i årskurs 5målenTillårskurs att prov

självskolanden enskildadock avgörflera Det ärämnen. manomsom
delta dessavill i prov.

effektenhåll haft denmångaårskurs har påuppnå i 5 attMålen att
stadier,tvågrundskolan idelanaturligtdetharskolor attsett uppsom
för års-högreochårskurserna 1-5omfattarstadium ettlägreett som

också hanteratsuppfattats ochdethardel kommunerkurserna 6-9. I en
harämnesundervisning,medhögstadiet, sinförutvarandedetsom om

skolor,och 7-9har l-6kommuner,andraårskurs. Iflyttat ned somen

6-171144
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har avstämningstillfallet framtvingat ökat samarbete mellan lärarnaett
de olikapå skolorna, vilket har upplevts positivt.som

aldrigDet avsikten avstämningstillfállet skulle leda tillattvar en ny
stadieindelning i grundskolan. Tanken det nationellaatt avstäm-var
ningstillfillet skulle starkt incitament för kommunernautgöra ett att

samlad och allsidig bedömninggöra elevernas kunskaper ochen mer av
utveckling mitt under grundskoletiden. Därmed skulle få ettman un-
derlag för analysera orsakerna till eventuella brister i skolanatt görsom

eleverna måleninte når och för bedöma behovetatt resursinsat-att av
Genom lägga avstämningstillfállet i årskurs för allaattser. samma

skolor, skulle få också möjlighet mitt under grundskoletidenattman en
nationell avstämning och nationell jämförelse mellangöra skoloren en

olikai delar landet.av
Vi det viktigt och nödvändigt kontinuerligt följaäratt attmenar upp

elevernas kunskapsutveckling under hela grundskoletiden. kanDet
också bra ha särskilt avstämningstillfälle med fastställdaatt ettvara
uppnåendemål ungefär halvvägs. Däremot vi det braatt äranser om
detta avstämningstillfálle högrei grad dagi blir lokal angelägen-än en
het och lokalt Vi det önskvärt det natio-ett att attansvar. menar vore
nella avstämningstillfället lokalt avstämningstillfálle,ersattes ettav som
kunde läggas in vid valfri tidpunkt mellan det fjärde och det skol-sjätte
året. Varje skola skulle arbeta fram kursplanemål uppnå för dettaatt
lokala avstämningstillfälle i samtliga grundskolans ellerämnen äm-av
nesområden. målen skulle få politiskFör förankring borde de i såatt en
fall förankras den politiskai nämnden. bordeDe också delutgöra en av
skolans arbetsplan och därmed bli offentliga och tillgängliga.

Sammanfattningsvis skulle lokalt avstämningstillfálle med vårtett
motiveras främst skäl.två lokala kursplanearbetetsätt Detatt se av

skulle aktiveras och kunna leda till vid arbeta med denatten vana egna
i måltenner och utvärdera det arbetet. skulleDet bliattprocessen egna

tydlig koppling mellan de politiska besluten och arbetet i skolan,en
vilket förutsättning för decentraliserat ska fungera.är att ett systemen

Vi avstår från ytterligare konkretisera denna idé, dock liggeratt som
linjei med vår principiella hållning till decentraliseringen. Vi tror att

frågan för tidigt väckt och kommuner och skolor kan behövaär att yt-
terligare tid på sig för finna formerna för sitt planerings- ochatt att ut-
Värderingsarbete, innan ytterligare förändringar i den nationellagörs
styrningen.
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arbetsplanTid- och

arbets-tillgänglig tids- ochoffentligtviktigtdetVi är attatt enmenar
känd.den välfinns och Avkursplanerevideringarförplan äratt propo-

tydligtutvecklingsplan framgår detoch regeringenssitioner att av-av
ska få möjlighetolika intressenterkursplaneöversynensikten med är att

föränd-behovetha idéerkursplanerna,synpunkter påläggaatt om av
praktiskt skakursplanerevideringamaför hurtydlig planringar Enosv.

föremål förellervissttiden ärtill och i ämnesgmppämnenär ett en
systematisktutgångspunkt förkansärskild granskning, att mervara en

kan ocksåDenfrån olika intressentgrupper.synpunkteroch inaktivt ta
detuppmärksammaolikaför intressenterincitament atttjäna attettsom

till Skolverket,och höra sigsynpunktersamla ihopdagsär att avnu
kursplanerevideringar.förhar ansvaretsom

för-och vid behov lämnafölja, granskauppdragharSkolverket i att
skolanden obligatoriskaför bådekursplanernatill revideringslag av

under de två årSkolverket har också,skolväsendet.frivilligaoch det
ochföljt läroplanerkraft, hurhar varit imåldokumentgrundskolans

referensperso-referensskolor ochbl.a.fungerat,harkursplaner genom
särskilda studier.och någrafältorganisationsin genomner, genom

omfattande revi-bedömningen,denhar gjortSkolverket att en mer
bör innangrundskolan inteföroch kriterier göraskursplanerdering av

dvs. förstför årskursbetygskriteriermål ocherfarenheterhar avman
SkolverketUnder 1997/98 kommervårterminen 1998. attefter slutet av

grundsko-bild hurskaffa sigprovresultatolika studier,via en avm.m.
frånsynpunkteroch också inpraktikenfungerar ilans måldokument ta

m.fl. Skolverketfrån attverksamma,praktiskt ämnesexperter uppger
arbete kommerdettahur ochbrettinformera närkommer att omman

nyhetsbrev.verketsbl.a.bedrivas,att genoml
l Skolverketpraktiken harmåldokumenten iföljamedParallellt att

granskaskriterierkursplaner ochdär stortanalysarbete, ettinlett ett uri
till varand-ochläroplansmål ochtill läroplanrelationantal perspektiv, il

jämförs med gymnasie-måldokumentgrundskolansocksådär1a, men
strukturella frågorI progressiongäller mål,detsåvälskolans när som

ligger väl iavseendenarbete i dessaSkolverketsVi attmenarm.m.
l framför detta avsnitt.isynpunkter vilinje med de

programmålkursplanemål ochGymnasieskolans

följt utvecklingenutveckling hargymnasieskolansförKommittén av
de första åren.gymnasieskolan underförändradeden
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I regeringens utvecklingsplan framhålls gymnasieskolan befinneratt
sig i intensivt utvecklingsskede ochett redan kan behovetatt man nu se

vissa justeringar och förbättringar. Regeringen vill bl.a. deav överse
nationella styrdokumenten i syfte tydliggöra varje nationelltatt pro-

inriktning och profil och därmed söka stärka programmålensgrams
betydelse. Regeringen efterlyser också förstärkningen av programmen
och yrkesämnena till innehåll och uppläggning utvecklingsamt en av
dessa på meriter och med flexibilitet.större Kursplanema bör,egna en
enligt regeringens bedömning, fortfarande för allavara gemensamma
nationella med tydligare öppning varjemotprogram, men en programs
speciella karaktär. Regeringen ytterligare utreda hurattavser en m0-
demisering utbudet gymnasieskolans deras omfattning iav av program,
gymnasiepoäng studievägsstrukturema inomsamt börprogrammen, se

Regeringen bedömer det behövsut. vad gäller framföratt översynen
allt gymnasieskolans kärnämnen och korta kurser.

Genom timplanema bilagai 2 till skollagenatt regeringensgenom
nyligen framlagda förslag ändras så de riktvärden för utbild-att anger
ningens omfattning i förtimmar för detämnen garanterade antaletsamt
undervisningstimmar i flexibilitet i använd-störreprogrammet, ges en
ningen undervisningstimmar och samverkan mellan under-ämnenav
lättas.

Skolverkets kursplaneöversyn det gäller gymnasieskolannär ska ske
rullandei treårsplaner, dock behöver relativt flexibla. Arbetetsom vara

med uppföljning, utvärdering och revidering mål- och styrdokumentav
pågår inom för rad projekt Skolverket.iramen en

Skolverket har informerat brett i Nyhetsbrev till skolväsendet och
Via kontakter med olika branschorganisationer den programvisaom
uppföljning, utvärdering och revidering pågår. Detta arbetesom sam-
planeras också med det utvecklingsarbete pågår Utbildningsde-isom
partementet.

Vi har övergripande synpunkter på gymnasieskolanssamma pro-
och kursplanemål på grundskolans. Målen bör ha karak-gram- som en

och utformning inte leder framtär till speciell undervis-en som en
ningsuppläggning eller speciella arbetsmetoder. Gymnasieskolans
kursutfomming leder till ämnessplittrad och fragmentiseradänen mer
undervisning i grundskolan. Därför det angelägetän Skolverketär iatt
sin gymnasieskolans måldokumentöversyn avvägningargörav samma

det gäller grundskolan. Skolverket börnär också utreda möjlighe-som
sammanföra korta kurser till längreterna att sammanhängande kurser.

Enligt vår uppfattning skulle gymnasieskolan ha mycket vinna påatt en

89Riksdagens skrivelse 1996/972112: Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenut-
bildning kvalitet och likvärdighet, Stockholm, Fritzes, 67s.
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flexibel studieuppläggning i högre utsträckning utgick frånsommer
från de enskilda kursernas mål och lämnadeprogrammålen än som

för ämnesöverskridande undervisning. Vistörre utrymme t.ex. ut-ser
lämnade synpunkter ingen anledning in ytterligare i des-häröver att

såväl Skolverket redan har tagitfrågor, eftersom regeringensa som
olika initiativ.
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Rektorns roll

Vårt förslag

skolförfattningarna införsI möjlighet delegera delaratten av
rektoms och befogenheter till andra elleransvar personer grup-

skola.påper en
Regeringen initierar utredning ledarskapet i skolan. Ien om

utredningsuppdraget bör ligga redovisa hittills erfaren-gjordaatt
heter rollrektoms och ledarskapet skolan,i ledningsstruktu-av

ledarskapsutbildningar och deras betydelse för lärande ochrer,
skolutveckling. Utredningen ska vidare komma med förslag om
hur utbildningar för skolledare skulle kunna vidareutvecklas i
samverkan mellan och kommun.stat

Skollagen och decentraliseringen

ledningen utbildningen skolorna rektorer.För i ska det finnasav
Rektorn ska hålla förtrogen med dagligasig det arbetet skolan.i Det

särskiltåligger rektorn verka för utbildningen utvecklas. Somatt att
rektor får anställasbara den utbildning och erfarenhet harsom genom
förvärvat pedagogisk insikt.

tillkom sambandBestämmelsen i med de förändrade ansvarsförhål-
landena för det offentliga skolväsendet, då kommunerna fick hela an-

för driften skolan. föredragande statsrådet,Det Göran Pers-svaret av
framhöll i propositionen behovet väl fungerande skolled-attson, av en

det offentliga skolväsendet odiskutabelt.ning inom är

skolan ska samling enskildaOm lärare ochänvara mer en som var en un-
dervisar efter huvud, måste detsitt finnas fungerande skolledning.eget en

och för sig ganska självklara, slutsatserDessa, i drog stymingsberedningen,
också påpekade elevproblem och utslagning betydligt mindreatt ärsom

grundsyn.omfattande skolor med pedagogiski en gemensam

propositionen försöker också bemötaI den kritik lagförslagetmotman
fanns bl.a. i den föregående remissopinionen. skulleOm statensom nu

överlämna för skolans drift till kommunerna, ska dåansvaret man sam-

9°Skollagen kap.SFS 1985:1100, 2 2
9 Proposition 1990/91 för skolan,l Ansvaret 35.: s.
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tidigt lägga i vilka tjänstemän kommunerna ska ha kändesig Här stats-
rådet behovuppenbarligen markera sin uppfattning och skrev:ett attav

har på upprepade ställen i propositionen framhållit viktenJag deattav
kommunala skolhuvudmännen omfattande frihet organisera sittattges en

skolväsende utifrånoffentliga sina förutsättningar. Vidare har jagegna
framhållit fårdet enbart för statsmakterna väsentliga intressenatt vara som
får föranleda inskränkningar denna frihet. hari Jag statsmakternasangett

kvalitet likvärdighetför utbildningens och och for rättssäkerhets-attansvar
sådanaaspekter tillgodoses Samtliga dessaintressen. intressen talarsom

bibehållsmed betydande styrka for viss reglering beträffande skol-att en
ledningen.

Debatten rektorsrollenom

Debatten skolledningen och rektoremas roll har sedan fortsatt. Sta-om
förlängda ned skolorganisationenhar i skolledarna sin iten sett ann

och dänned betraktat skolledarna led i den statliga styrningen.ettsom
bibehållit skolledarutbildning, uttalade syfteStaten har också ären vars

skolans rektorer har kännedom de statliga styrdoku-tillatt att omse
för skolan.och de nationella intentionerna harDäremotmenten man

framhållit chefsutbildning ska tillgodoses de kommu-behovetatt av av
nala har haft synpunkter påhuvudmännen. Kommunerna in-statens
blandning anställningsförhållandena på kommunal nivå och har velati

första hand kommunala chefstjänstemän. Skolle-rektorema ise som
dubbla lojalitet och därmed också detdama har själva påtalat den

dubbla för från respektive kommunen.tryck de är utsatta statensom
skolledarnas fackligahar bl.a. tagits i rad artiklar iDet temat upp en

tidningar.

Rektorns ansvar

och Lpf betonas ytterligare rektorsde läroplanema, 94 94,I Lponya
helt läroplanema har rubriken Rektorns ochavsnitt iEttansvar. ansvar

femtontal frågor rektorn för skola har särskiltdär ett ettanges som en
utformningen skolans arbetsmiljö till skolpersona-för, från avansvar

internationella överenskommelser harlens kännedom Sverigesomom
förbundit beakta utbildningen. betonas också i läroplanemasig i Detatt

ledare och chef for lärarna och personalrektorn pedagogisk övrigäratt
övergripande för verksamheteni skolan. Rektorn har ett attansvar som

lokalhelhet inriktas på de riksgiltiga målen och för attansvar en ar-

A.a., 35.s.
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betsplan för skolans resultat följsupprättas och utvärderassamt att i
förhållande till de riksgiltiga målen till målen i skolplanen och isamt
den lokala arbetsplanen. Framför allt har rektorn försetts garantsom en
utbildningens likvärdighet.

Rektorn har förutom sitt pedagogiska och personalansvaretansvar
också för eleverna och deras situation i skolan.ett stort Rektornsansvar
särskilda gäller sådana viktiga frågor elevinflytande, skol-ansvar som
miljö, den enskilde elevens rättsliga ställning m.m.

Med nuvarande bestämmelser kan de uppgifter läroplaner ochsom
förordningar direkt rektorns formelltinte delegeras till andraanger som
befattningshavare på skola. Besluten kan inte heller överklagas. Nären
det gäller möjligheterna under försöksperiod delegera dem tillatt en en
lokal styrelse grundskolani eller gymnasieskolan, med föräldrar re-
spektive elever i majoritet, gäller särskilda undantagsbestämmelser.
Rektorn dock självskriven ledamot i lokal styrelse.är en

Ledarskapets betydelse betonas i utvecklingsplanen

Redan den förstai utvecklingsplanen för skolväsendet från 1993 beto-
nade den dåvarande regeringen ledarskapets betydelse i skolan såväl
för den enskilda skolans kultur för de resultat presteras. Fle-som som

studier, bl.a. från Ingenjörs- och Vetenskapsakademien,rapportra en
pekar på detta förhållande. I utvecklingsplanen framhöll särskiltman
rektorns för leda och stimulera det pedagogiska utvecklings-attansvar
arbetet, pekade samtidigt på Skolverkets utvärdering visaratt attmen
rektorema i realiteten huvuddelen sin tid till administrativaägnar av
och ekonomiska uppgifter. betonade ocksåMan de ökande kraven på
resultatredovisning och marknadsföring.

Skolledarrollen också deni sittande regeringens utveck-tas upp
lingsplan. konstaterarRegeringen rektoremas arbetsbördaatt är
mycket och administrativa arbetsuppgifter många gånger förstor att tar
mycket rektorns tid. angeläget,Det regeringen, led-är attav menar
ningsstrukturer och arbetsfördelning organiseras så rektorn får möj-att
lighet att.fullgöra uppdragsitt effektiv ledare för den pedago-som en
giska verksamheten.

Regeringen finner det naturligt kontinuerligt utvärdera innehåll,att
omfattning och målgrupp för den statliga rektorsutbildningen. Rege-

93Riksdagens skrivelse 1993/941183: Utvecklingsplan för skolväsendet, 19.s.
94Riksdagens skrivelse l996/97:l 12: Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenut-
bildning kvalitet och likvärdighet, Stockholm, Fritzes, 42.s.-
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Skolverket genomför utvärdering be-vidareringen att somenuppger
klar under hösten 1997.räknas vara

uppgifterroll ochRektorns

föremål för ingående diskussioneruppgifter har varitochRektorns roll
skolområdet och intepåförändringarnasamband medi styrsystemetav

refererade debattenläroplanema. Vimed desambandminst i ovannya
vålladetta ibland kanlojaliteter. Vi inserdubblarektoms att pro-om

fortsätt-det viktigtändårektor. Viblem för är ävenattattmenaren
för genom sittföreträdarerektom bådeningsvis staten ansvarsomse

genomslag skolans verk-kursplaner får iläroplan ochskollag,för att
förbl.a. sittföreträdare för kommunensamhet och ansvargenomsom

kan därmedRektornupprättas.lokal arbetsplanatt sesom personen
samverkar och intestyrdokumentenoch kommunalastatligatill deatt

signaler till skolansmotstridigadokument,blir oförenliga per-gersom
elever.sonal och

också kandubbel loj alitet,emellertidRektorn har varasomen annan
lojalitetarbetsgivarroll, medbådeRektorn harsvår hantera.att enen
Skolanspersonalen.ledarrollochuppdragsgivama, gentemotmot en

oftaeller honomoch hennerektorlojalitet sinpersonal kräver serav
hand kommunen. Kom-i förstaföreträdaresin främsta gentemotsom

bespa-form föränd-ringar,skolan iställa krav påkan Lex.avmunen
anklang hosomedel-barväckeråtgärder inteandraochringar ensom

lärarle-rekryterasvanligt rektorerdetSärskiltpersonalen. är att ursom
mellanställning.besvärlighamna isådana lägenrektor iden, kan enen

dessaledarskapet ocksåreflekteraanledningfinns överDet att as-ur
ocksåoch därmeddelaktighet störrepekter. Vi ettstörreatt enmenar

förförståelsekanskolpersonalens sidaansvarstagande från störrege en
viktigtdet ocksåkrav.verklighetens Menroller och för är attrespektive

till omfattaskolan vidgasochpolitiska nivånmellan dendialogen att
detandra ord måsterektorn. Med.vid skolanfleramånga änpersoner

och kommunenspersonal och eleverskolansdärmötesplatserfinnas
skolut-träffas och talamöjligheterfårpolitiker och tjänstemän att om

Öppna förs idiskussioner,och resultat.förväntningarveckling, ensom
utgångspunkter och olikavarandrasförståviljaömsesidiganda attav

medförförutsättningarna ansträng-borde ökaroller, att gemensamma
allt vinna påSkolan harskola möjligt.brafå så ettningar attsomen

si-beslutsfattare åkommunensförtroende mellanökat ömsesidigt ena
den andra.personal och rektor åoch skolansdan

ochpedagogiska rollrektomsbetonarläroplanemaSkollagen och
för sko-chef arbetsledareallt ochframföreller honomhenne somser
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lans personal. Rektorn har för samordningen undervis-t.ex. ansvar av
ningen olikai så eleverna fårämnen möjlighet uppfattaatt att större
helheter och för ämnesövergripande kunskapsområdenatt integreras i
undervisningen. rektornMen också för elevers för-ochgarantses som
äldrars rättigheter. Rektorn har för utvecklingent.ex. ansvaret av sam-
arbetet mellan skolan och hemmen, för elevinflytandet i skolan föroch

resursfördelning och stödåtgärder tillatt elevernas behov.anpassas
grundläggandeDen tanken bakom den klara preciseringen rek-av

ligger linjei med Läroplanskommitténstorns intentioner attansvar se
till för alla verksamheter i skolan har klaratt adressat.ansvaret Frånen
tidigare läroplaners allmänna uttalanden attskolan ska till,mer om se
eller för skulle de läroplanema klart peka den ellerutansvara osv. nya
de för olika områden i skolan. uttrycks-Däravpersoner som ansvarar

läraren skall och all personal skolansätten skall rektornsi samt an-
svar.

För den enskilde eleven eller föräldern eller för helstvem som-
har anledning fråga eller ifrågasätta skolas agerandeatt isom om en en

viss fråga det tvekan fördel detär alltid finns be-utan stor atten en-
stämd i flertalet fall rektor, har formellt förettperson, en som ansvar
frågan. utpekadEn inte kan frånhända sig ettperson som ansvar genom

hänvisa till någonatt annan.

Rektorsro/Ien i praktiken

Samtidigt fungerar det naturligtvis inte så rektorn det praktiskaatt tar
för allt det står i läroplanen rektorns Led-ansvaret som som ansvar.

ningen i skola ofta organiserad ledningsgruppär meden som en en
rektor, biträdande rektorer, studierektorer, utbildningsledare m.fl. I
praktiken uppgifter ofta delegerade från rektorn tillär någon eller några

i ledningsgruppen, ibland också till formellutanpersoner personer en
ledarroll. Däremot kan rektorn inte avhända sig det juridiska ansvar

följer med tjänsten lag och förordning.som genom
Vilka uppgifter rektor för skola prioriterar varierar från skolaen en

till skola och från rektor till rektor. Ett vanligt klagomål, både från
rektorema själva och från lärare och andra anställda i skolan, är att
rektorn inte hinner med sina pedagogiska uppgifter, hon ellerutan att
han alltföri hög utsträckning blir uppslukad ekonomi och administ-av
ration. Skolverkets undersökningar bekräftar bilden rektornav som en
stressad administratör entusiastisk pedagogisk leda-änsnarare som en
re.

Det också orimligt kräva rektor skulle kunnaatt attvore en ensam
fylla alla de olika roller och uppgifter ligger på rektor enligtsom en
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för myckethadärmedochskolförfattningama ansvaret storenensam
elever, lärare ochverkar i skolanverksamhet. Alladel skolans somav -

reellt för defå möjligheterpersonal måsteövrig ettatt ta egnaansvar-
delat förverksamheten ocharbetsuppgifterna och den ett ansvaregna

skolan.skerallt det isom

ansvarsförhållanden förändrasbehöverochMakt-

flyttaska kunnaförslagoch vårabetänkandentidigareVåra att manom
till lokal styrel-befogenhetermakt ochrektorsdelöver stor enav enen

ledamot,självskrivenska ingåvisserligenrektorni vilken mensomse,
föruttryckha majoritet,elever skarespektiveföräldrarvilkai enger

denansvarsförhållanden i skolanmakt- ochpå ändelvis somannan syn
läroplanen.speglas i

bärande tanke i vårtdecentralisering,deniVi äratt som enmenar
tillska delegerasoch befogenhetermakt,liggerarbete, att enansvar

möjligt.besluten Be-berörsdemsåliggernivå nära somavsomsom
tillbara fråndelegeras intekunnabör såledesfrågor statsluten i många

möjligasteskolledning, itillkommunledningfrånochkommun utan
vårtskriver ioch elever. Vitill lärarevidaredelegeras t.ex.mån också

måsteutsträckningi högreelevinflytande, elevernabetänkande attom
enligtförutsätter,dettalärande.för Mensitt egetta ansvaregnaansvar

inteinflytande.reellt Attockså fåruppfattning, tavår ettatt ansvarman
för hela skol-lärandet,och detsituationbara för den utanegnaegna

förut-arbetet,för detochsamarbetsklimatetmiljön, för gemensamma
sko-viktiga beslutdel imed och rörfåreleverna tasätter att somvara

verksamhet.lans
personal skolan.ilärare ochnaturligtvis förgällersakSamma annan

ock-undervisning,för sinmåstearbetslagetochLärarna ta menansvar
skolanarbetsmiljön, förför dendelså sin ansvaretta gemensammaav

mycketredanharhelhet.verksamhet Lärare ettoch skolans som en
bibliote-Skolkuratorn,undervisningen.deninflytande överstort egna

motsvarande frihetskolan harbefattningshavare ioch andrakarien en
lika liteområden.respektive Menarbetet inom sinaläggaatt somupp

personalkate-de olikaförvänta sigkaneleverna,det gäller attnär man
hela sko-förberedda på sigskolan skaigoriema ta ettatt ansvarvara

påverkamöjligheterreellasamtidigtde inteverksamhet, attlans gesom
arbetslagfinnsskolormångaskolan. det iAttsker idet numerasom
samladeför denledarskapetinnebär inteökat atttar ett ansvarsom

fårkaraktär. Rektorndet ändrar störreupphör, ettskolan att ansvarmen
ocharbetslagen, initierakontakt medhållaresultat,samlaför inatt

skolan.ochdialogen inomdelta i utom
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En tid ställer kravny nya

Vi har i våra tidigare betänkanden och i föregående avsnitt detta be-av
tänkande betonat vikten skolan förändras föratt tidsmötaattav en ny
krav och förutsättningar. framhållerVi behovet sko-t.ex. att öppnaav
lan närsamhälle och arbetsliv.mot Den skolan ställeröppna kravnya
på alla verkar i skolan. Inte minst ställer det krav på rektoms för-som
måga bejaka och stimulera utvecklingatt öppenhet ochmot störreen en
samverkan.

kapitletI uppföljning och utvärdering betonar vi viktenom attav en
skola följer sina resultat och utvärderar dem förhållandei till såvälupp
nationella och kommunala mål till de målen för verksamhe-som egna

Uppföljning och utvärderingten. nödvändig grund förutgör denen
skolutveckling rektorn i sin egenskap chef för verksamhetensom av
har det övergripande för.ansvaret

Ledarskap och eget ansvar

Många dem har uttalat sig i rektorsfrågan hävdar betydelsenav som av
ledarskapet i skolan. braEtt ledarskap kan stimulera skolas utveck-en
ling, och stödja personalen,stötta medverka till skapaatt ett gott sam-
arbetsklimat eller med andra ord bidra till skapa god arbetsmiljöatt en
för både lärare och elever. Bristen på ledarskap kan bidra till skolansatt
undervisning blir till isolerade där enskilda lärare,öar, eller bästai fall

lärare, bedriver sin undervisning samband medutan störregrupper av
övrig undervisning, eller olika personalgrupper drar olika håll sko-i
lans verksamhet.

Det viktigt med sammanhållandeär ledarskap rektorett en som-
för skolas utveckling,tar ett förstort samarbetsklimat, arbets-ansvar en

former och kompetensutveckling. denMen borde förenaattsynen
med lägga vikt vid alla aktörer skolanatt i sin delatt förtar ansvaretav
den arbetsmiljön och det arbetet. sådantEttgemensamma gemensamma

eller delat ansvarstagande behövereget inte kräva något formellt dele-
gationsförfarande eller något institutionaliserat ansvarsöverlämnande,

handlar i vilken andautan arbetar och samarbetar. Menmer om man
härutöver kan det finnas behov formellt kunna delegeraatt vissaav mer
uppgifter från rektorn till styrelse, enskild lärare elleren en en grupp av
lärare eller elever. Därför föreslår vi sådan delegationsmöjlighetatt en
förs in i någon de författningar reglerar skolverksamheten.av som

Om rektoms uppgifter delegeras till befattningshavare el-en annan
ler andra befattningshavare det Viktigt delegationenären grupp attav
klart framgår skolans styrdokument, den lokala arbetsplanent.ex.av av
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lätt tillgängligt för alla berörda.dokumenteller något ärannat somav
protokollsanteclcning eller delega-finnsbarabör inteDen ensom en

tillbaka där detskolkansliet. Då i situationtionsordning på ärär man en
de harden ellersvårt lokalisera ansvaret.att personer som

och dagmyndighetsutövning iinnebäruppgifterDe somensom
anställd börenskild elev eller inteochligger rektornpå rör ensom

befattningsha-till någonkunna delegerasfortsättningenheller i annan
befattningshavare.eller avvare grupp

behöver utvecklasledningsfunktionerSkolans

och det finnshar fungerat i några årrektorsutbildningennuvarandeDen
finnsdetförtjänster och brister. Videsserfarenheter att an-menarav

bakgrundhandförstautbildningen, ipåledning motövernyttatt avse
ske skolan.och håller på i Denhar skettförändringarde attstora som

bör kunnaSkolverketskolledarutbildningenutvärderingen gör,somav
för sådanutgångspunktbli god översyn.enen

ledarskapet iföreslå bredare utredningemellertidvillVi omen
utvecklingen iledningsstrukturer påverkarhur olikaskolan och enav

samlad erfa-uppdragborde fåutredning isådanskola. göraEn att en
förslagmedskolan och kommaledarskap irenhetsbedömning omav

Utredningenvidarutvecklas.skulle kunnaledarskapsutbildningenhur
huvudmännen ochkommunalademellansamverkanbör i staten,göras

organisationerna.fackligade
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Betygsättningen i grundskolan

Vårt förslag

försöksverksamhetEn den julil med1998 andra formerstartas
för urval, bedömning och skriftlig information till elever och för-
äldrar graderade betyg i grundskolan. Godkändgränsenän ska

särskild uppmärksamhet. Försöketägnas innebär dispens från
vissa bestämmelser i gnindskoleförordningen och gymnasieför-
ordningen. Maximalt kommuner25 får delta försöket.i Det kan
omfatta skola, flera skolor eller alla skolor kommun,i ochen en
får pågå under högst fem år. ansökanEn deltagande skaom
ställas till Skolverket, för urval kommuner, stödsom ansvarar av
till deltagande skolor, uppföljning och utvärdering m.m.

Utredningar årunder 30

Det relativa betygssystemet infördes i grundskolan 1962. Några år se-
började det gälla också i gymnasiet och fackskolan. Systemetattnare

hade knappt genomförts förrän intensiv debatt betyg började. Enen om
följd debatten blev Skolöverstyrelsen fick i uppdrag utredaatt attav
behovet betyg betygsättningens effekter, funktion och fonn.samtav
Denna utredning ledde emellertid inte till några förändringar, och det-

gällde flera andra utredningar.samma
betygsutredningenDen Betygsberedningen startades isenaste - -

oktober 1990. Beredningen bestod för riksdagsparti-representanterav
uppdragDess det belastade relativa betygssystemetersättaatterna. var

med där elevernas studieresultat skulle bedömas i förhållan-ett system
de till mål och uppnådda kunskaper.

Efter regeringsskiftet hösten 1991 fick beredningen tilläggsdirektiv.
Huvudinriktningen i de ursprungliga direktiven skulle ligga fast. Sam-
arbetet med Läroplanskommittén betonades: Det angelägetär att ett
kunskaps- och målrelaterat betygssystem fram i samarbete mednäratas
läroplanskommittén.

Betygsberedningen lämnade slutbetänkandesitt i september 1992.
Beredningen föreslog övergång till mål- och kunskapsrelaterat be-ett

95SOU 1992:86: betygssystem,Ett slutbetänkande Betygsberedningen, Stock-nytt av
holm, Fritzes, 140.s.
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gymnasieskolan. Betyggrundskolan ochförgemensamttygssystem,
betygsskalanårskurs ochi 7med hösttenninenochfrånskulle ges

skulle for-Betygskriterierunderkänd.skulle ha varav ettsteg varsex
för varje betygssteg.kravgränsermed tydligaför allamuleras ämnen

ikunskapsprogressionutifrån äm-skulle byggaskriterierDessa enupp
gymnasiesko-aktuella först inormalt blikundebetygende högrenet;

lan.
offentlig dis-omfattandeledde tillförslagBetygsberedningens en

införatillstyrkte principenremissinstanseralla attkussion. Så gott som
avvisade emeller-majoritetkunskapsrelaterade betyg. Enmål- och stor

kun-till. Idéndet skulle gåtill hurförslagberedningenstid om en
mycketfickbetygskriteriema,generelladeliksomskapsprogression,

kritik.
läro-propositionpresenterade regeringenmaj 1993I om en nyen

grundskolan. förslagRegeringensförbetygssystemochplan ett nytt
delhelskilja siggrundskolan komförbetygssystem attnyttett enom

kunskapsrela-mål- ochskulleBetygsberedningens. Systemetfrån vara
så starkbetyg skulle intemål ochmellankopplingen varaterat, men

få detmöjligtskulledetföreslagit, ochhade attberedningen varasom
beslutade iRiksdagengrundskolan.redan iibetygethögsta ämneett

ipropositionen.enligtstort sett
be-beslutadedetinnebar1994oktoberRegeringsskiftet i att nya
påändraskomjuli 1995införas den lskulle atttygssystemet som --

minskades frånantalet betygsstegpunkter. förändringEnnågra attvar
ochsteggodkändickeräknarfyra om etttill annanensommansex

ställetårskurs 8 ihöstterminen ipågångenförstaskullebetygatt ges
årskursvårterminen iför på

gäller i daghärDet

socialaochkunskapsmässigaelevernasfrämjaskyldigaLärarna attär
föräldrar ochutvecklingssamtal medregelbundnautveckling genom

tillkomplementomdömeskriftligtfå ut-Föräldrar kanelever. ett som
omdömet fårönskan,sådande uttryckervecklingssamtalen menenom

betyg.karaktärenhainte av
hösttenninen imedfrån ochsamtligaska iTenninsbetyg ämnenges

slutbetyg.ska degrundskolanlämnar ettelevernaårskurs När
godkänd.välmycketgodkänd ochgodkänd, väliBetygen steg:treges
uppnåen-kursplanernasmed hjälpskaSlutbetyget i sättasämneett av

grundskolan,96 betygssystemförochläroplan1992/932220:EnProposition nyttettnyL Särskolan.obligatoriskaspecialskolan och densameskolan,
97 Stockholm, Fritzes.skolväsendet,obligatoriskadet1994/95:85: BetygProposition i
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demål för årskurs och9 de betygskriterier Skolverket har utarbetat.som
Betyget godkänd ska uppnåendemålenmotsvara i årskurs Skolver-
kets betygskriterier preciserar kraven för betyget väl godkänd.

Under våren 1996 regeringen initiativtog till ändring i grund-en
skoleförordningen innebär blockbetyg kanatt i samhällsori-sättassom
enterande so ochämnen naturorienterande no frånämnen och med
vårterminen 1997. Med anledning detta har Skolverket fått i uppdragav

kursplanernaatt över i för deso-ämnena ska fåse att gemensamma
strävansmål; har detno-ämnena sedan tidigare. Skolverket ska också
utarbeta betygskriterier för dessa ämnesblock.

Skolorna ska använda i svenska,ämnesprov engelska och matema-
tik i slutet årskurs 9 stöd för betygsättningen. Skolorna kanav som an-
vända liknande i årskurs inte skyldigaär det.prov att göramen
Skolverket för ämnesproven; produktionen dem utlagdansvarar ärav
på olika högskoleinstitutioner.

"Det skolans viktigasteär alla elever vid slutetatt årskursansvar av
kan9 lämna grundskolan med kunskaper når till minst densom upp

kravnivå kursplanernai för de olika ämnena, skrevsom anges rege-
ringen i betygspropositionen. elevEn inte har nått målen for be-som

godkänd ityget under grundskoletidenämneett har fårätt att extra
stöd. Kommunerna skyldiga ordnaär sådant stödatt underett två år
efter elevens skolplikt har upphört.att

krävsDet godkänt betyg i svenska,ett engelska och matematik för
elev ska behörigatt söka till gymnasieskolansatt nationellaen vara

program. Kommunerna skyldiga erbjudaär utbildning påatt natio-
nella till alla behöriga sökanden. Antalet platser på de olikaprogram

och deras ska med hänsyn till elevernasprogrammen grenar anpassas
önskemål. Om det ändå flera sökande tillär utbildning det finnsänen
platser, huvudregeln urvaletär ska grundas på betyget.att Bestämmel-

hur de bokstavsbetygenpoängsätter vid rangordningser om man nya
sökanden har nyligen införts i grundskoleforordningen. begrän-Ettav
antal platser ska tillsat den s.k. friaavsättas kvoten. Dessa platser är

avsedda För elever särskilda omständigheter bör företrädesom av ges
framför övriga sökanden eller kommer från skolor vilkas betygsom
inte vidare kan jämföras med betygenutan från grundskolan.

9xA.a., s.
99Denna regel tillämpas for första gången vid intagningen till gymnasieskolan inför
läsåret 1998/99.
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betygBehovet av

detochhar debatteratsbetygssystemet ärde årUnder alla utrettssom
behövs förform betygNågonfått plats:har attsynpunkt stor avsomen

fleraeleverna deturval bland ärska klara närgöra ettatt somavman
deplatser. Underdet finnsgymnasieutbildning senastevill gå änen

den här punk-förändring påavgörandeskettemellertiddetåren har en
urvalsin-hög utsträckninglängre i likabehövs inteBetygenten. som

gymnasieskolanihop medhängergymnasieskolan. Dettill attstrument
frånalla eleverväl kanden dagisåhar byggts än ta emotattut, mer

breda-har blivitsamtidigtgymnasieutbildningamaochgrundskolan, att
denfåska haelevernaprincipen rätt attDessutom attär numerare.
sittska alltsåönskar; kommunernadegymnasieutbildning anpassasom

kommunungdomarna. Attfinns ifrånutbud efter det intresse ensom
sakensiförstahandsval liggereleversallatillgodosedirekt kaninte

lo-ändamålsenligalärare,få fram kompetentatidkandet atttanatur;
lämplig utrustningkaler, m.m.

påeleverna inomkring 90kommerkommunermånga procentI av
hand, medanförstade sökte igymnasieskolan öv-iden utbildning som

deraslängre ned påstod litegymnasieprogramfår plats påriga ett som
önskelista.

föreller desyokonsulenter,vanligt antag-Det attär ansvararsom
skulle kunnaurvaletkommun,gymnasieskolan itill attningen anseren

harutbildningarenstakaTill degrundskolan.frånske betygutan som
arbets-hjälp intervjuer,ske medkunde urvaletintresseradekö avaven

harhögskoleutbildningarliknande. vissaoch Itesteruppsatser,prover,
metoder.sådanaerfarenhetlång avman

det braurval Viskäl attandra ärdå attbetyg änBehövs anserav
till eleverskoloroch ärkommunertryck påstarktfinns attdet ett se

tillkopplatemellertidgrundskolan. Dettalämnar ärdegodkända när
blirgraderade. Fråganbetygenoch kräver inte ärgodkändgränsen, att

graderade betygBehövsstället:därmed i
infonna-hagraderade betyg kanifrånkomma ettsvårtDet attär att

möjligt in-mycketdetföräldrar. Menoch attför elever ärtionsvärde
och med bättreeller tilllika bra,på sätt,kanfonnationen ett genomges

densyftena medkontaktformer.andra Ettochutvecklingssamtalen av
för skolornamöjlighetförsöksverksamheten just attföreslagna är att ge

information.för dennaformerolikapröva
drivkraft för eleverna;behövsgraderade betyg inteVi att somanser

betygenbidrakanmed betyg. Tvärtompedagogiskt värdevi ingetser
lätt mätbara,på detliksom görpå attfokuseringtill ämnena, ensomen

hindras.ellerförsvårasutvecklingpedagogisk

m
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Eftersom vi utgår ifrån betygsättningensatt negativa sidor ganskaär
väl kända, ska vi endast kortfattat beröra några dem. Ett problemav
gäller relationen mellan lärare och elever. Lärarnas skyldighet sättaatt
graderade betyg på eleverna leder till elevernas underordningatt ökar;
möjligheterna utveckla förtroendefullatt relation mellan lärare ochen
elever blir mindre. En aspekt på betygsättningen lärarnaärannan att
måste lägga ned mycket tid på den. Arbetet omfattar allt ifrån provkon-
struktion till samtal med elever och föräldrar för motivera betygsätt-att

Ävenningen i varje enskilt fall. för eleverna går det mycket energi
för tänka betygen,på diskuteraatt dem med kamraterna, protestera mot
betyg de tycker orättvisaärsom osv.

Många studier visar det finns sambandatt mellan betygett och sam-
hällsklass.°° Barn och ungdomar från arbetarklassen har i genomsnitt
lägre betyg andra. En del forskareän den viktigaste orsakenattmenar
till detta betygen och helaär denatt studiemiljö betygen delärsom en-

bygger på värderingar och ideal lättareär förav att accepterasom-
elever i medelklassen i arbetarklassen.än

Vad betyder det eleverna ska haatt betyg först i åttan Detnumera
ostridigt betygensär negativa effekteratt blir mindre undersenare

grundskoletiden betygsättningen det finns belägg förstartar,som men
blotta förekomsten betygsättningatt påverkar hela skoltiden. Deav

ligger inbyggda i betygsättningen i årskurs 8 sprids nedåtnormer isom
och blir styrande for desystemet tidigare årskurserna.

finnsDet systematiska skillnader mellan vilka betyg flickorsom re-
spektive pojkar får. behandlasDetta i kapitlet jämlik skola påom en s.
293.

Motivering till förslaget

Vi har på flera ställen deti här betänkandet visat timplaner, kurspla-att
och andra statliga styrdokument uppfattas lärare och skolledarener av

begränsande vad deän avseddaär Detsom intemer att är t.ex.vara.
meningen undervisningen skaatt ämnesuppdelad bara för detattvara
finns kursplan till varje lärarnaNärämne. på skola planeraren en un-
dervisningen behöver de ordnande princip. ställetI för undervisaatten
i kan deämnen utgå från eller någontingteman de finnerannat som
ändamålsenligt.

Orsakerna många till det friutrymmeär formelltatt finnssettsom
för lärare och elever bestämma innehållatt och arbetsformer iom

°° Se Eriksson, R. Jonsson,t.ex. J.O. red. 1994: Sorteringen skolan Studieri av-snedrekrytering och utbildningens konsekvenser, Stockholm, Carlssons.
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kanviförklaring,grad.hög Eni så trorutnyttjaspraktiken inte som
på sigkravharbetygen. Lärarna attandra, ettflera äränväga tyngre

enskiltför varjekunna ståde skarättvisa;betyggraderade ärsätta som
föräldrarna.ochinför elevernabedömningenmotiveraochbetyg

icketillövergångdetdärför prövavärtVi är attatt gra-enomanser
vilketutnyttjastill friutrymmetledakunnaskullebetygderade att mer,
underoch diskuteratsharbetygsfräganönskvärt. Trots utrettsattvore

antal kommu-försök. Ettradikalanågragjortaldrighardecennier man
begärtÖrebro loppunder årenshar attNorrköping,ocht.ex.ner,
möjlighetochgrundskolan attgraderade betyg ipåkravetifråndispens
avslagfåttgymnasieskolan,tillintagningbetygsfri av re-mengöra en

del be-tilltroligenharkommit igånghar storförsökingaAttgeringen.
varithargymnasieutbildningar stor-till vissakonkurrensenpå attrott

uteblivnadenföljdsvärlöst. Envaritharurvalsfrågandärmedoch att av
därsituationerfarenhetsaknasdetförsöksverksamheten är att enav

huvudroll.spelarlängrebetygen inte en
allsidigförsöksverksamheten börgenomgående drag iEtt vara en

ef-negativaochpositivaoch analysdokumentationingåendeoch av
viktigtgrundskolan. Det är attgraderade betyg ihaintefekter attav

tillvid intagningenuppstår,svårigheterde t.ex.observera gymna-som
hurproblemsådantexempel på ärEttde hanteras. ettoch hursieskolan,

igymnasieutbildningska gåungdomarvissa annanennärgör enman
och vicekommuneni denfinnsden intedärför versa.kommun att egna

vidanvändsurvalför antag-formervilkahandlarEtt somannat om
platser.sökandeflerahar änutbildningar,populäratillningen som

finnerlärarnahurgällerförsöksverksamheteninslag iviktigtEn
studi-föräldrarderasochelevernamedkommuniceraförformer omatt
infor-betygensgraderadedebarahandlar inte ersättaattDet omerna.

ännågonting nyanseratfå fram ärmationsfunktion, attutan mersom
tvävägskommunikation.förutgångspunktkanochbetygen envarasom

inslag.kanomdömenskriftliga ettformutveckladEn varaav
fokus.igodkändgränsenkommerförsöketdeltar ikommunerI som

harelevertill destödetökaförutnyttjasskulle kunna att somDetta
stöd kansådantEttgodkända i någotbli ämne.klara gessvårt attatt av

detminst ärInteoch kamraterna.personalskolansbåde senareav
klas-detandafram ärklass attdet i växerOmviktigt.mycket avenen

intetroligendetledergodkända,blirallaattansvargemensammasens
värdefullfåralla eleverocksålyckas,eleverflera atttill utanbara enatt

godkända,bliklararlättelever attsolidaritet. Förerfarenhet avsomav
derasmedkamraterhjälpaläroriktochutvecklande attdetkan vara

inlärning.
dempreciseringengodkändgränsernapå är attaspekt avEn -annan
tillövergångeninför etthastskedde iuppnåmål storformi attav -
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mäl- och kunskapsrelaterat betygssystem. Formuleringen dessa målav
gjordes i uppifrånperspektiv, ochett tiden medgav inte någon omfat-
tande dialog med lärare, skolledare, elever, föräldrar och andra intres-
serade. På de skolor deltar i försöket med icke graderade betygsom
kommer kunna samla mycketatt erfarenhet hur godkändgrän-man av

faktiskt fungerar. Detta borde kunna bli värdefulltserna underlag förett
det arbete Skolverket bedriver med översyn grundskolanssom kurs-av
planer, och vi på ställe i det härett kapitletannat 155 föreslårsom
ska preciseras.

föreslårVi försöksverksamheten baraatt ska gälla grundskolan trots
vi de negativaatt effekternaatt graderade betyg också finnsanser iav

gymnasieskolan. Skälet till denna begränsning urvalet tillär att gymna-
sieskolan mycketär mindre problemett urvalet tillän högsko-numera
lan. Med det tryck för närvarande finns på högskoleutbildningamasom

med mycket skillnader i tillgångstora och efterfrågan på vissa utbild--
ningar det svårt hurär urvalet skulle kunnaatt ske graderadese utan-
betyg. finnsDet också skillnad. Urvalet till gymnasieskolanen annan är
i intern kommunalstort sett angelägenhet; flertalet ungdomaren går

från grundskolaöver till gymnasieskola i kommunen. Men i hög-en en
skolans fall kommer de sökande från många olika håll i landet; då är
det viktigt inte ungdomar frånatt kommun missgynnas i förhållandeen
till ungdomar från en annan.

När det gäller deltagande i försöket har vi två alternativ.övervägt
Det alla kommunerär villatt med, får med efterena som vara vara en
enkel anmälan till Skolverket. Det är uppläggningtyp visamma av som
föreslog för försöken med lokala styrelser i grundskolan med föräldrar i
majoritet och lokala styrelser i gymnasieskolan med elever i majoritet

och har beslutats riksdagen. För detta alternativ talar bl.a.som av att-
det välstämmer med decentraliseringen i skolväsendet. Det andra al-
ternativet, och det harvi för,stannat takär för hursättaattsom ett
många kommuner får delta. Motivet för detta framför alltär visom att
tycker det viktigt de skoloratt är deltaratt kan få allt stöd desom som
behöver, och uppföljningen ochatt utvärderingen ska bli hanterlig.

Vårt förslag innebär intresserade kommuneratt får ansökangöra en
till Skolverket. Eftersom denna ansökan, eventuellt tillsammans med
kompletterande information, ska ligga till grund för urvalet kommu-av

bör den ganska utförlig. Den bör bl.a. innehållaner, motiveringvara en
till varför kommunen vill delta försöksverksamheten,i hur försöket
hänger ihop med skolutvecklingen i övrigt i kommunen, i vilken ut-
sträckning idén icke graderade betyg förankrad blandärsom om perso-
nal, elever och föräldrar, hur intagningen till gymnasieskolan tänktär

ske hur utvärderingenatt skasamt gå till.



lokaltoch 179Statlig styrningSOU 1211997: ansvar

delar bestäm-endastinnebär vissaförslagvårtObservera attatt av
grundskoleförord-kapitel ibetygsättning i 7ochbetygmelsema om

oförändrade. Detsammaförutsättsmedan övrigaberörs,ningen vara
intagningsförfarande kapitel 6 iiocheleverurvalreglernagäller avom

gymnasieförordningen.
kapitel 8behandlas ipå betygsättningaspekterYtterligare om upp-

utvärdering.ochföljning
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Programprov i gymnasieskolan

Vår bedömning

Det viktigt utvecklaär undervisningenatt i gymnasieskolan i
riktning ökad helhetssyn. Som ledmot i detta arbete böretten
nationella för gymnasieskolans olika utarbetas.prov program
Proven ska utgå från läroplanen för gymnasieskolan och från
målen för respektive program.

Gymnasieutbildningen inom kursutforrnadett är på såprogram numera
studerassätt i kurser.ämnenatt Det uppenbar faraär detta lederatten

till splittring och brist på helhetssyn hos elevema. För både lärareen
och elever kan målen i enstaka kurs framstå viktigare läro-änen som
planen och programmålen. I regeringens utvecklingsplan uppmärk-

denna fråga, och intern arbetsgrupp har tillsatts försammas en att ge
förslag förändringar. Också inom Skolverket pågår arbete medom en
liknande inriktning, bl.a. översyn programmålen. Vi deten attav anser
behövs flera olika åtgärder för betonaatt grundläg-programmen som
gande organisationsprincip för gymnasieskolan. Nationella program-

bör kunna medel för detta.ettprov vara
Frågan inte sambandIär med införandetom programprov ny. av

treåriga yrkesutbildningar, fick Skolverket i uppdrag utarbeta såda-att
I och med satsningen på den kursutformade gymnasieskolanna. var

emellertid detta uppdrag inte längre aktuellt. För närvarande tillhanda-
håller Skolverket nationella i de olika kurserna i engelska, mate-prov
matik och svenska.

Syftet med tvådelat: delsär påverka utbildningarnaattprogramprov
i riktning helhet och sammanhang, delsmot lärarna underlag föratt ge

bedöma elevernas kunskaperatt och färdigheter i förhållande till läro-
plansmålen och programmålen.

Ingen hur ska eftersomvet ett några sådanaut,programprov se prov
aldrig har gjorts. Därför det intressantär uppgift utveckla sådana.atten
Skolverket bör för detta utvecklingsarbete. Själva arbetet medansvara

utarbeta och kanatt däremotpröva ske på olika håll i landet;proven
lärare, pedagogiska forskare, lärarutbildare mfl. bör dras in i det. Både

m Riksdagens skrivelse 1996/97:1 12: Utvecklingsplan för förskola, skola och vux-
enutbildning kvalitet och likvärdighet, Stockholm, Fritzes.-
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fem-under de tio,länder harandraoch i mångai Sverige senasteman
ochmetoder förotraditionellaanvända s.k.åren börjat test.attton prov

nationellasamband med detihar bl.a. gjortserfarenheternasvenskaDe
problemlösning iuppgifter förutvärderingsprogrammet t.ex. grupp --

förGenerellt gällerhögskoleutbildningar.olikatillvid antagningenoch
studerandesbedöma desvåraremetoder detdet här slaget är attattav

de harprovuppgifter;traditionellaanvänderän när en mermansvar
fel.ellermycket Be-handlar inte såoch detkaraktär rättkvalitativ om

medemellertidkandömningssvårighetema otra-uppvägas att provav
inriktade på detdevaliditethögre vä-metoder harditionella ären -

utbildning.sentliga i en
stöd ilärarnaerbjudasbörnationella ettDe ar-somprogramproven

med decentrali-linjeligger iobligatorium. Dettabetet, och inte ettvara
lokala friutrymmet.för detrespektenochseringen
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Förslag till ändringar i skollagen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap. Allmänna föreskrifter

2 § 2 §
u u

bildningenU ska eleverna kun- Utbildningen skall, med utgångs-ge
skaper och färdigheter i punkt i barnsamt, och ungdomars bak-sam-
arbete med hemmen, främja deras grund, tidigare erfarenheter, språk
harmoniska utveckling till och kunskaper, främja deras fort-ansvars-
kännande människor och samhälls- lärande och kunskapsutveck-satta
medlemmar. I utbildningen skall ling deras harmoniska utveck-samt
hänsyn till elever med särskilda lingtas till ansvarskännande människor
behov. och samhällsmedlemmar. utbild-I

ningen skall hänsyn till barn ochtas
ungdomar i behov särskilt stöd.av

Verksamheten i skolan skall utfor- Verksamheten skall utformas av
i överensstämmelse med skolans personal och de barn ochmas

grundläggande demokratiska värde- ungdomar går där. Den skallsom
ringar. Var och verkar inom utformas i överensstämmelse meden som
skolan skall främja aktning för varje grundläggande demokratiska värde-
människas egenvärde och respekt ringar och i samarbete med hem-
för vår miljö.gemensamma men.

Särskilt skall den verkar inom Alla i skolan skall främja:som
skolan

aktning för varj människas0 e
främja jämställdhet mellan kö- egenvärde och därmed avståndta

samt från och motverka alla formernen av
kränkande behandling andraav

bemöda sig hindra varje människor,attom
försök från elever andra jämställdhetatt utsätta mellan könen samt0
för kränkande behandling. respekt för vår0 gemensamma

miljö.

4. kap. Grundskolan 4. kap. Grundskolan

l § Utbildningen i grundskolan skall 1 § Utbildningen i grundskolan skall
syfta till eleverna de kunska- syftaatt till främja barns ochattge ung-
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och utveckling.lärande Idomarsskolningoch denfärdigheterochper
ungdomar fåochskall barnskolandeltaförde behöveri övrigt attsom

kunska-utveckla demöjligheterlig-skall kunnasamhällslivet. Den atti
för-den socialaspråk ochdetutbildning ifor fortsattgrundtill per,ga

delta iförde behövermåga attgymnasieskolan. som
skallUtbildningensamhällslivet.
fortsattgrund förligga tillkunna en

gymnasieskolan.utbildning i

barn ochskall tillstödSärskilttill eleverskallstödSärskilt gessomges
svårigheter ifårungdomarskolarbetet.svårigheter ihar som

skolarbetet.
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Väckarklocka. Del bildav
Bilden har Lidberg, år,gjorts Eva 18 på Schillerska Göteborg.gymnasiet iav
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utvärderingUppföljning och8

Innehåll och slutsatser

skolansutvärderingochuppföljningbeskriver vikapitlethärdetI av
vårTyngdpunkten iviktig delverksamhet styrsystemet.avsom en

skollagenföreslåroch skolnivå. Vipå kommun-ligger attframställning
Ändringarna förtydligapågår statenspunkter.några attändras på ut

före-utvärdering. Viochför uppföljningkrav på kommunernas system
kom-ingripaför regeringenmöjligheterutökadeslår också att om en

ande:följslutsatserVåraskollagen.följ ärinte ermun

genomgripandevilket kräversituation,ibefinner sigSkolan en ny
harifrån demutgåbörFörändringsarbetetförändringar. ansva-som

dem.drivasochdagliga arbetet,detförret av

verksam-skolansutvärderingochuppföljningfungerandevälEn av
resultatorienteradeochmål-för det styr-förutsättninghet attär en

fungera.skasystemet

konti-följasmåsteskolsystemetnivåer iallaVerksamheten på upp
följamöjligtdetbör ske så ut-utvärderas. Det är attochnuerligt att

utvecklaochresultatetvärderabedömavecklingen, processerna,
kvaliteten.

förutgångspunktgivenbör ettutvärderingochUppföljning vara en
frånväsentligtutvecklingsarbete. Det rapporterlöpande är att upp-

ochdiskuterade,efterfrågade ochblirutvärderingarochföljningar
åtgärder.för beslutgrundtillde läggsatt om

frånflyttasbör fokusutvärderingochuppföljningmedarbetetI na-
väsentlig iDialogenskolnivå.och ärtill kommun-nivåtionell ar-
"pedagogisktslagsNågotutvärdering.ochuppföljningmedbetet

pådialogsådanunderlätta attbokslut kan sättett att genomenvara
pedagogisk informa-ochekonomiskbådesamlat vis presenteraett

tion.

komplicerattillutvärderingbegreppetassocierar ettmänniskorMånga
ochutbildningsärskildkräverförfaringssätt,vetenskapligtoch ensom

bedrivenvetenskapligtnaturligtvis,finnsutvärderingSådankompetens.
utvärde-ochuppföljninghandlargrundenprojekt. iomfattande Men:

grundläggandeviktiga ochställanågontinginte än attring annatom
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vad-frågor och hur-frågor: Vad ville vi Hur gjorde vi Hur gick det
Vad blev det för resultat Vad lärde vi oss Hur går vi vidare

grundläggandeDen utvärderingen den sker inifrånär verk-som en
samhet och motiveras de behov de berörda harnärmastsom av som av

granska den verksamhetens resultatatt och få underlag föratt ettegna
utveckling och förändring. Ibland kan det också nödvändigt ochvara
legitimt på verksamhet utifrån. Samma frågoratt ställs då,se en men
med andra Vad ville dom Hur gjorde dompronomen: osv.

Utvärdering i skolan kan handla allt från omfattande forsknings-om
projekt, värdera specifik företeelse eller verksamhetatt isom avser en
skolan, till enkäter och intervjuer i klass hur temaarbete fun-etten om
gerade.

Vi använder dettai betänkande de båda begreppen uppföljning och
utvärdering sammankopplade. Vi dem delar helhet.ser som av samma
Uppföljning definierar vi det ständigt pågår i verksamhet.som som en

följerMan det sker och bedömer det utifrån de kunskaper och desom
erfarenheter har. drar slutsatserMan hur verksamhetensom man om
fungerar förhållandei till mål och ambitioner. Utvärdering ställer större
krav på systematik och analys. analyserarMan den information som

har från uppföljningen och kompletterar den med djupgåendeman mer
studier den företeelse utvärderar. Utvärderingar dågörsav som man
och då. På skola kan ha utvärderingar under läsårt.ex. tre etten man
och utvärdering, sträcker sig flera år.överen som

Många intressenteri skolans värld

skolansI värld kompliceras bilden utvärderingen skolansattav av pro-
och resultat sker olikapå nivåer och på grundval olika, eller icesser av

fallvarje olika starkt betonade, behov. I utvärderingen skolan finnsav
inslag både utveckling och tillsyn och kontroll. Skolans verksam-av av
het del där utvärderingenär viktigt ledett stort isystern, utgör etten av
styrningen. finnsDet därför anledning in lite på skolansatt närmare
olika nivåer och intressenter och titta på deras behov ställa frågorattav

skolan.om
Vid seminarium utvärdering redde Evert Vedungett begrep-utom

kring olika utvärderingsmodellerf Han tillämpade ett statsveten-pen
skapligt perspektiv och menade utvärderingen skolan ska platsatt av ge
för såväl eleverna och deras föräldrar lärarna och skolledama, desom
lokala politikerna och administratörerna politikerna i regering ochsamt

m Minnesanteckningar från Skolkommitténs seminarium uppföljning och utvärde-om
ring den 13 1997.mars
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riksdag. Alla dessa intresse skolan legitimt. Det gällerärgruppers av
de krav politikerna den nationellainte minst på nivån ställer; desom

medborgarna. olikaDe utvärderingsmodellernarepresenterar ytterst
och bedömas efter syftet medkan utvärderingen. ocksåDe ärsorteras

olika med till hur väl de kanhänsyn tjäna viss intressegrupp.en
personal har från kommunSkolan och dess uppdrag ochett stat att

driva verksamhet vital betydelse för enskilda individer-ären som av
för framtid också för samhälletderas liv och och dess utveck-men-

förling. uppdraget ingår redovisa sitt fögderi: berätta vadI att att man
det och redovisa hurhur går har sinagör, använtrapportera attatt man

resurser.

Äktenskap husbyggeeller

menade Mikael Alexandersson, forskareVid seminarium i pe-samma
utvärdering befinner sig i konstant spänningsfált mellandagogik, ettatt

och Målstyrningen innebär beslutsfat-olika intressen motiv. attarenor,
frånhänder delegation, detpå nivå sig t.ex.tare ansvar, genom menen

Alexanders-åtföljs krav kontroll den lägre nivån.på strängareav en av
där de kan uttryckatalade styrningsarena, ansvarigaytterstson om en

didaktisk där de formulerade målen måstevidlyftigt ochsig arena,en
menade det finns mellanföljas lärarna. spänningHan att styr-enav

kontrollbehov och den didaktiska kunskapsbe-ningsarenans arenans
hov.

metaforenspänningsfaltet använde AlexanderssonbeskrivaFör att
hus ska byggasrespektive äktenskap.husbygge När ett tar man van-

preferenser, ekonomi Själ-ligtvis hänsyn till läget, ritningar, osv.egna
omfattar antal kan kontrollerasbyggprocessen ett stort moment, somva

mål medel.det linjär där det finns ochlöpande. Kort ärsagt en process,
förutsebar, kan kontrolleras ochStrukturen ordnad ochär processen

Äktenskapet däremot för dynamiskresultaten mätbara. stårär pro-en
verksamheten osystematisk och oförutsebar. hardär Denärcess, mer

och mångfald, den upplevelsebehov ochmångtydighetstor rymmeren
resultat måste tolkas.ger som

den linjärautformas husbygge, dvs. enligtOm utvärderingen ettsom
genomförsformuleras mål och därefterlogik, enprocessens process

resultat. pedagogiska praktiken uppfattas förut-leder till Den somsom
försägbar; bl.a. antagandet det går formulera målden bygger på att att

allt väsentligt, mål harmonierar och entydiga. effektEnärärsom som
förden linjära lärarna på sig nåär att tar ett attansvarav processen

leda svårigheter och brister till den poli-formulerade mål hellre än att
felaktigamålen ologiska,tiska och administrativa nivån. Oavsett ärom
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eller ouppnåbara ska de nås. stället förI skapa förståelse för mål-att att
konflikter kan beskrivas strukturella problem, tvingas lärarna attsom
hantera målkonflikter i den vardagen.egna

dynamiskaDen sin utgångspunkt frågori främsttarprocessen som
undervisning och lärande. uppföljningarDe och utvärderingarrör som

fram i sådan kan upplevas intuitiva ochväxer osyste-en process som
matiska, förankringsin den konkretai verkligheten, kan demen genom
fungera underlag för förändringar.som

påUtvärderingen nivånationell

följa och utvärdera den verksamhetAtt medverkar i ochupp som man
har för relevant för alla nivåer i skolsystemet. Uppfölj-ärett ansvar
ningen utvärderingenoch på olika nivåer hänger ihop, och beroendeär

varandra. först beskrivningVi den utvärdering sker påav ger en av som
den nationella nivån, för sedan fokusera den kommunala ochnivånatt
skolnivån.

förHittills har intresset uppföljning och utvärdering i ganska stor ut-
sträckning koncentrerats på den nationella nivån. Mycket har således
skrivits och utvärdering skolan och Skolver-sagts statensom av en av
kets huvuduppgifter uppföljning och utvärdering skolans verk-är av
samhet och resultat. utvärdering förstaStatens utgår i hand ifrån de na-
tionella bl.a. skollagen,styrdokumenten, läroplanerna och kursplaner-

skollagen och läroplanernaI de övergripande målen förstatenna. anger
skolans verksamhet. kursplanerna målen delvis nedbrutnaI i kun-är
skapsmål, dvs. mål gäller vilka kunskaper eleverna ska hasom som
tillägnat de lämnar skolan.sig när

för skolan ifrånStatens intresse utgår samhällsintresset och medbor-
garintresset. Skolan samhällets viktigaste institutioner. Dessär en av
uppgift utbilda och fostra barnde och ungdomar skaär att som svara
för samhällets fortbestånd och utveckling. demokratiI representativen
företräder politikerna i regering och riksdag medborgarintresset. För att
kunna företräda det intresset och övergripande samhällsansvar förta ett
skolan, politiker och derasmåste tjänstemän på den centrala skaf-nivån

kunskapersig skolan, både och resultat. be-Derasom om processer
hov kunskaper bygger kanske förstai hand på kontrollbehov. Påettav
medborgarnas måste kunna fråga eleverna i skolan fårvägnar staten om
den utbildning de har till, samhället får de utbildade människorrätt om

det behöver och har väl. behö-Menanvänts statensom om resurserna
också förkunskaper kunna någonting de problem,göraattver som

det lösa; det kan gälla förändringar i styrdo-är statens att t.ex.ansvar
kumenten resursfördelningen.eller i Så länge skolan nationellär en
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angelägenhet det legitimt mål och frågar efterär sätteratt staten upp
graden måluppfyllelse.av

En del verksamheten i skolanav

uppföljningDebatten skolans och utvärdering fart i sambandtogom
med det genomfördes. mål-I och resultatstyrtatt styrsystemet ettnya

riktas nödvändighetmed intresset dessa frågor. I proposi-system mot
förtionen skolan från 1991 slogs fast uppföljning ochansvaret attom

utvärdering ska del verksamheten i skolan. Den skaenvara av ge un-
derlag både för bedöma resultaten arbetet och för utvecklaatt attav
verksamheten. propositionen anfördes b1.a.:I

All utvärdering har naturliga utgångspunktsin på nivåden verksamheten
bedrivs. Utvärdering alltid del den pedagogiska Allär en av processen. un-

måstedervisning bygga ständig återkoppling. de observationerI lä-en
eleverna, frågor fråni de ställs elever och lärare skergörrarna av som en

ständig utvärdering. betydelsefullt inslagEtt i denna utvärdering deär syn-
undervisningenpunkter eleverna har på

Regeringen framhöll i propositionen förutsät-styrningatt som process
tiden bedöms,resultaten hela och detta får påverka fort-denter att att

Uppföljningstyrningen. och utvärdering ska synliggöra resultatsatta
och underlag för förändringar. Resultatet ska också ställas i relationge
till ambitionerna i såvälEn ansvarspropositionen i deansvaret. av som

läroplanspropositionema just tydliggöra ansvarsforhål-attsenare var
landena mellan och kommunerna och mellan politikerna och demstaten

arbetar skolan. det skai Om meningsfullt diskutera sko-attsom vara
lans ansvarsförhållandenaresultat, måste klara, menade regering-vara

resultatuppföljningpå och utvärdering ska, enligtKrav propositio-en.
på varje nivå kopplade till de mål riktlinjeroch styrnen, vara som

verksamheten, dedvs. mål skollagen, läroplanema,i desom anges
kommunala skolplanema och de lokala arbetsplanema. Regeringen
hävdade läroplanemas innehåll och mål på vad skaatt ettger svar som
utvärderas.

propositionen betonades också den uppföljningen.I ekonomiska
dåvarande skolministem skrev:Den

ekonomisk uppföljningEn enligt min nödvändig hävdamening förär att
skolans allt hårdareintressen i ekonomisk verklighet. viktigt iDet är atten

t Proposition 1990/91 18: för skolan, Stockholms,Ansvaret Fritzes, 101.: s.
04 A.a., 103.s.
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den debatten och de politiska budgetavvägningamaallmänna i kunna visa
används vilka resultat uppnås.hur och kanresurserna som

huvuduppgiftema för Skolverket följaDet nämnts,är, attsom en av
skolans verksamhet och utvärdera den. Under de är har gåttattupp som

sedan Skolverket inrättades har verket lagt ned1991, mycket arbete på
omfattande databaserat uppföljningssystemdessa frågor. Skol-I ett tar

verket fram mängd kvantitativa uppgifter skolans verksam-storen om
Årligenhet och kostnader. publiceras del detta material publi-ien av

Skolan Jämförelsetal för skolhuvudmänkationer och Skolan isom -
siffror.

Vid sidan de kvantitativa mätningarna arbetar Skolverket medav
IBildenkvalitativa mätningar olika slag. skolan, den regelbundetav av

anslagsframställningen,återkommande fördjupade översiktligges en
bild skolans verksamhet och resultat. Till grund för beskrivningamaav

uppgifter från kommunerna, uppgifter från Skolverk-ligger statistiska
frånregionala organisation liksom studier och utvärderingar. Istörreets

Attityder till skolan, också regelbundet återkommande publi-ärsom en
kation, speglar Skolverket elevers, lärares och föräldrars attityder till
skolan. publicerar Skolverket antal frånHärutöver ett stort rapporter
olika utvärderingsprojekt.

material och nationellaSkolverket utarbetat diagnostiskt s.k. iprov
för årskurserna ochsvenska, engelska och matematik 9 i grund-7

skolan och för olika kurser gymnasieskolan. har blivit alltmeri Proven
kunskapskvaliteter kunskaperavancerade och mäta änattavser snarare

Skolverket bygger provbankeri traditionell mening. successivt s.k.upp
och kurser; avsikten lärarna deför allt flera stödämnen är näratt ge

bedömer elevernas kunskaper.

signalerRegeringen ger nya

under till utvärderingsfrågomaRegeringen återkom 1997 i ljuset deav
erfarenheter under de gångna åren har gjorts skolans utvärde-som av
ringssystem. utvecklingsplanen behandlas utvärderingsfrågomaI i

kvalitetsutveckling.första hand understrykeri Regeringentenner av
kommunernas och skolornas uppföljnings- och utvärderingsarbete iatt

högre dag behöver inriktasgrad i genomföra regelbundnaän mot att
bedömningar skolverksamhetens kvalitet. åstadkomma dettaFör attav
föreslås förändringar i regelverket de redovisningar krävssom ger som

skolor och skolhuvudmän tydligare roll. förslagenEtt iav en av rege-

05 Riksdagsskrivelse 1996/97:112: Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenut-
bildning- kvalitet och Iikvärdighet, Stockholm, Fritzes, 99s.
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utvecklingsplan de krav ställsringens på de kommunala hu-är att som
förtydligas.vudmännen enligt gällande regelverk bör enligt pla-Det

ñnnas skyldighet för huvudmännen och för varje skola attnen en re-
gelbundet kvalitetsredovisningar. Kvalitetsredovisningama skaupprätta
bli komplement till kommunernas årsredovisningar. bör byggaDeett
på bl.a. lokala utvärderingar tillsyn och inspektion på områ-samt egen
den kommunenskolorna eller särskilt viktiga kvalitets-ärsom anser ur
synpunkt.

Skolverket föreslås få delvis förändrad roll. Skolverkets kontrol-en
lerande uppgifter kompletteras medska kvalitetsbedömningar, gjorda

statliga utbildningsinspektörer, knutna till myndigheten. Regeringenav
ska beskriva inriktningen ochi särskilda direktiv arbetet vilkaav ange

ska uppmärksammas tid. Granskningama ska, fram-områden översom
hålls det, genomföras och redovisas de både underlagkunna så att ger
för läget skolsystemet helhet och kan fungerabedömningar iav som

stöd för den lokala kvalitetsutvecklingen.ettsom

för uppföljning och utvärderingIntresset

Efterfrågan utbildning, fortbildning och material uppföljning ochpå om
det introducerades.utvärdering Seminari-närstor styrsystemetnyavar

detta ordnades på alla nivåer skolväsen-och konferenser iämneer om
det. så småningom har minskat, ochdet verkar intressetMen som om

högst dagordningen.andra frågor har hamnat påupp
Uppföljning och utvärdering har också, vill påstå, i alltför högvi

grad kommit handla kvantitativa redovisningar. intresseEtt stortatt om
jämförelsetal. kommunal Skolanshar skolans På nivå haråtägnats

vida spridd och diskuterad Bildenjämförelsetal varit änrapporten mer
skolan.av

förledande objektiva och konkreta. lättSiffror verkar Det är att
siffrornaglömma bort, eller bortse från, bara och ofull-att ger en en-

ständig -bild komplex verklighet. använda kan skolansRätt jäm-av en
förelsetal användas indikatorer; de kan utgångspunkt förutgörasom en
analys utredningar. Fel använda blir de trubbigaoch vidare instrument
för och kan komma missbrukas konkurren-kvalitetsbedömningar iatt

emellan.elever skolorsen om

10°Riksdagsskrivelse Utvecklingsplan för förskola, skola och1996/972112: vuxenut-
bildning kvalitet och likvärdighet, Stockholm, Fritzes, 99s.-

7-171144
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Att värdera det är väsentligtsom

Det finns förrisk hamnar i förenkladatt på utvärdering.en man en syn
Lärande i kvalificerad mening komplexär inte låter sigen process, som
preciseras och på något enkeltmätas sätt.

Ett exempel på hur svårt det utvärdera väsentligaär inlämingsef-att
fekter i de skolkort vi presenterade betänkandetett iges av som om
elevernas inflytande. beskriverDet den danske skolforskaren Knud
Illeris uppföljning elever 10-15 år efter skolan. Han jämför eleverav

hade gått i försöksskolor och elever från vanligatre danska folk-som
skolor. Gemensamt för de försöksskoloma de längetre harär gjortatt
pedagogiska försök griper in i det händer i skolan. Imestasom som
dessa försök elevinflytandet utvecklatär på andra håll och ele-änmer

har inflytande läroprocessema.större drasöver De in i under-verna en
visning där social fostran och förmedling ämneskunskaper är tättav
sammanvävda, där ämnesintegrationen långt utvecklad, där kontak-är

med det omgivande samhället mångaterna och de kreativaär ämnena
har ett stort utrymme.

Genom omfattande enkäter och långa intervjuer fick Illeris fram att
skillnaderna mellan dessa två elevgrupper marginella det gällerär när
sådant elevernas fortsatta utbildning, deras val yrke ochsom av nuva-
rande sociala ställning i vad mån skolan har dem nyttigasamt gett
kunskaper. finnsDet inte heller några skillnader det gällerstörre när

litteraturläsning och idrottsutövande mellant.ex. de två elevgruppema.
Men där likheterna slut:tar

Det finns tydliga skillnader mellan elever från försöksskolor och elever
från jämforelseskolor det gäller grundläggande hållningarnär och värde-
ringar. Sådant inställningen till könsroller,rör medinflytande, uppfost-som

undervisning, politik, inställningen till ochEG tillNato, folkkyrkan,ran,
till möjligheterna påverka sitt arbete sådant har med skolan ochatt osv.;
skolgången .. gåttHar i forsöksskolagöra. ökar benägenhetenatt attman
intressera sig för demokratifrågor, arbeta för jämställdhet mellan könen
och förhålla självständigtsig och kritiskt i samhällsfrågor. gåttHar iman

jämförelseskola på.. ökar motsvarande benägenheten hållasätt fasten att
vid traditionella värderingar och sig i stället for ifrågasätta.attanpassa

Exemplet visar det kan decennium innanatt än kanta ett ut-mer man
värdera viktiga sidor utbildning. Därmed inte det intesagt attav en
finns andra viktiga sidor går utvärdera här och Uppföljningattsom nu.
och utvärdering bör gälla både kortsiktiga och långsiktiga effekter.

°7 sou 1996:22, 192-197.s.
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perspektivmetoder ochOlika

utvärderingsmetoder. Deoch kvalitativabåde kvantitativabehövsDet
det villnyanserad bildochvarandrakan komplettera av manmerge en

därför detmetoderna, ochde kvantitativadominerarstudera. dag ärI
utvärde-för uppföljning ochutveckla formerpåangeläget attatt satsa

kvalitativring är natur.av ensom
ihop.hänger Detkunskap och kontextpekat påhar tidigareVi att en

kunskapoch densammanhang,hon sig ilär sig, lärmänniska ett som
betydersammanhang. Detformad detta närhon tillägnar sig attär av

hela miljönarbete börlyckats med sittskola harhurutvärderar enman
trygghet,jämställdhet,sådantalltså ocksåbedömningen,ingå i som

innefattarutvärderingeninflytande.mångfald och Förstkulturell när
ocksåochtolka resultaten,verksamheten kanalla sidor vetamanav

för förändra situationen.tillskahurnågonting väga attmanom
mjuka data. Sta-hårda ochkombineraviktigtdetVi är attattmenar

någontingsignalerfungeraunderlag ochbratistik attkan ett omsomge
undersökningar. Detanalyser ochmedkompletterasmåstefel,är men

samlar in data,undersökningar ochgenerellt problem, görattär ett man
datainsamlingarmed.någonting Densedan inte typengör avmansom

uppgivenhetbesvikelse ochtilloch ledaskadakan än nyttagöra mer
deltar.hos dem som

kvalitets-används begreppetlikvärdig skoladiskussionenI om en
näringslivet,länge etablerat isedanoftare.säkring allt Begreppet är

förstandardenden svenskaEnligtvaruproduktionen. ter-framför allt i
pla-som"allakvalitetssäkringdefinieraskvalitetsområdetpåminologi
till-förnödvändigaåtgärder som ärsystematiska attochnerade ge

kva-krav påuppfylla givnakommerprodukttillräcklig tilltro attatt en
eller tjänstkylskåpgällerlitet.°8 detOm ettt.ex. somensomen vara
det gårtänka sigganska lätt göradet attflyttstädning, attattär enen

ochbarnutbildningdefinitionen.enligt Menkvalitetssäkring ung-av
ledas feltanken kankomplext, ochnågontingdomar är om manmer

alltförKritikernadet här slaget. snävtbegrepp ettanvänder ett avav
kvalitetsutvecklingbegreppetkvalitetsfrågornapå attsynsätt menar

skolområdet.påminstänsteproduktion, inteförbättrepassar

nivåerpå olikaUtvärdering

de olika nivåer-beskrivakortfattat försökaavsnittetska det härVi i att
dem.vioch utvärdering,för uppföljning sersomna

l standmd, 01 04.Svensk ss 02
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viktig delEn i utvärderingen den enskilde elevenär självnär re-
flekterar sitt lärande och sin utveckling, och funderaröver vad honöver
eller han har lärt sig.

Lärarna behöver kunskap vad händer i skolan, skolansom som om
och resultat. harDe behov instrument hjälper dem attprocesser av som

reflektera kring sitt arbete och vilket resultat det har Uppfölj-gett.som
ning och utvärdering viktigt för lärarna ska kunna utvecklaär att un-
dervisningen.

Rektorn huvudansvarig för skolas pedagogiskaär utveckling, ochen
har nyckelroll det gäller uppföljning ochnär utvärdering verk-en av
samheten. mycketDet hänger på rektorns förmågaär tillatt tasom vara

och erfarenheter och bidra till dessa erfarenheter tillgöraattvar ens en
egendom. rektornsDet inte bara detär upprättasattgemensam ansvar,

arbetsplan för skolans verksamhet, också uppföljningen ochutan atten
utvärderingen ingår i Vettigt sammanhang.ett

Kommunerna har huvudmän för skolan för verk-ett attsom ansvar
samheten följs och utvärderas. Vi skolplanen kommunensupp ser som
främsta förinstrument och därmedstyrning, också för uppföljning och
utvärdering. skolorna kommunNär i formulerar mål, planerar åtgär-en
der och utvärderar dessa, bör utgångpunkten skolplanen.vara

Den kommunala nivån förutom huvudmannens intres-representerar,
för verksamheten, den demokratinsrepresentativa intresse. Kommu-se

har kostnadsansvar för skolan och deras uppföljning ochett ut-nerna
värdering måste omfatta kostnadsaspekter. kommunsEn skolväsende är

intresse för alla invånare kommunen,i i första hand i deras egenskapav
medborgare, också skattebetalare. Det intresset gäller allaav men som

medborgare de harinte barn skolan.iäven som egna-
Kommunerna måste lämna underlag för den uppföljning och utvär-

dering ska ske på nationell nivå. Därför finns det specifika kravsom
från kommunernapå det gäller uppföljning och utvärdering.närstaten

skyldigaKommunerna skolplan och lämnaär att upprätta atten upp-
gifter till ellerregeringen, till den myndighet regeringen bestäm-som

skolväsende.sittmer, om

Uppföljning och utvärdering elevernas synpunktur

Erfarenheten visar också små barn kan reflektera, och till och medatt
formulera sig, kring sin utveckling: så ritade jag förut- så ritar jagegen

dag.°9i utvärderingen kanI på elevernas erfarenheter ochtaman vara

09 Harold Göthson; minnesanteckningar från Skolkommitténs seminarium uppfölj-om
ning och utvärdering den 13 1997.mars
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förmåga till reflexion och hjälpa dem lära sig på sig själva ochatt att se
på sin utveckling. Samtidigt kan elevernas erfarenheter bidra tillegen

utveckla undervisningen. Utvärdering elevnivåpå bliratt då både ett
individuellt projekt för främja det lärandet och denatt ut-egna egna
vecklingen och viktig del kollektiv handlaren av en process, som om
samspel och samarbete och hur den enskildes erfarenheter kanom gag-

helheten.na
uppenbartDet elever har behov deras arbeteär att ett att eget ut-av

värderas. Det handlar vilka resultat de åstadkommer, också hurom men
de studerar. bedömningarLärarnas elevernas prestationer- oftaav som
resulterar graderade betygi någonting de flesta för givet,är tarsom-

det viktigt eleverna lär sig också själva bedömaär sitt arbe-att attmen
Att kontinuerligt dokumentera sitt arbete, i dagboksforrn,te. t.ex. t.ex.

utveckla nyanseradär på vadsätt vadett att gör,en mer syn man man
lär sig, vad har försvårtman osv.

Kamraterna ofta underskattade bedömare. klartär Det detär attsom
finns omfattande informell bedömning, eleverna i klass gören som en

varandra och uttrycker eller mindre det blir någon-Menöppet.av mer
ting elevernas förmåga analysera och värdera varandrasannat attom
arbete och prestationer till och blir självklar del under-tas vara en av
visningen.

Elever har bli tillfrågade och respekterade i utvärderingenrätt att av
undervisningen och skolans Verksamhet i finnsDet mångastort.av
vittnesbörd från elever de har svårt nå fram med kritik ochatt attom
förslag till förändringar. Sådana vittnesbörd redovisade vi i vårt tidigare
betänkande elevinflytande. Om eleverna får uppleva derasattom syn-
punkter efterfrågas lärama, deras åsikter respekteras och kan ledaattav
till förändringar, tillägnar de sig bildpositiv utvärdering och huren av

verksamhet kan utvecklas.en

Uppföljning och utvärdering lärarnas synpunktur

lärare handlar uppföljningFör och utvärdering dels eleverna ochom
dels undervisningen. bedömerLärarna hur eleverna arbetar skolaniom
och vilka resultat de åstadkommer. Lärarnas observationer skasom
kanna ligga till grund för betygsättningen, de måste också för-men
rredla sina intryck och reflexioner till eleverna. bästa fall kan det bliI
regelbundet återkommande enskilda samtal förs i avspänd at-som en
mosfär; både lärararna och eleverna känner det går kritik ochatt att ge
föreslå förändringar den eller andra blir sårad och låser sigutan att ena
för vidare kommunikation. Utvecklingssamtalen i grundskolan kan vara

exempel på sådana samtal.ett



196 Uppföljning och utvärdering SOU 1997:121

sida skolansEn negativ traditionella kultur detär attav anses som
självklart lärarna vad de tycker eleverna och derassägeratt presta-om
tioner, medan det kan tabu för eleverna kritisera sina lärare.attvara
Denna obalans relationen mellani eleverna och lärarna underblåses av
betygssystemet. utbreddDet uppfattning bland elevernaär derasatten
betyg drabbas de kritiserar lärare.om en

Det har betydelse för utvärderingsmöjlighetema varje lärareom ar-
betar för ellersig ingår i arbetslag. detI fallet har deett ettsenare ge-

intresse utveckla undervisningen, och de kommermensamt attav var-
andra arbetet. inte ovanligtDet flera medlem-närmare är attgenom av

arbetslagi med på lektion, eleverna skaärett närt.ex.marna samma
redovisa temaarbete. Därifrån inte så långt till lärarnaett är steget att
bestämmer sig för under period systematiska observationergöraatt en

varandras undervisning. analyseraAtt undervisnings-gemensamtav
blir då arbete för arbetslaget och stöd iett gemensamt ettprocessen

för kvalitetsutvecklingen.ansvaret
Också personalens del utvärderingen skolani måste såledesav ses

både individuell och kollektiv enskildeDen läraren,som en en process.
antingen hon arbetar i lag eller inte, ingår i sammanhang ochett ett
hennes erfarenheter måste återspeglas i det sammanhanget. vill viHär
anknyta till den tidigare diskussionen decentraliseringens lokalaom

och betydelsen skolplaner och lokala arbetsplaner ut-arenor av som
gångspunkt för dialogen i skolan och mellan skolan och företrädarna
för kommunen. skapa helhetFör och sammanhang skolans verk-iatt
samhet behövs mål och planering. Vigemensamma en gemensam me-

arbetsplanen den naturliga platsen för de mål haräratt sattsnar som
för arbetet; den blir då den givna utgångspunkten för skolansupp upp-

följning och utvärdering.
fungerande för uppföljning ochEtt utvärdering kan varkensystem

bygga på enbart styrning uppifrån, eller ensidig självutvärdering.en en
måste i stället utgå ifrån dialog mellanDen olika aktörer, och mellanen

aktörer på olika nivåer. Dialogen kan skapa förståelse och perspek-ge
tiv och bidra till många i skolväsendet utvecklar sin förmågaatt att
klargöra vad de vill och resultat så många männi-att presentera ett att
skor kan del det och förstå det.ta av

Några slutsatser

Uppföljning och utvärdering led skolansi kan inteett styrsystemsom
diskuteras skilt från andra frågor skolans mål, styrning ochrör ut-som
veckling. har tidigare detta betänkandeVi i på flera ställen understrukit
vikten uppföljning och utvärdering, vi skriver avskaf-närt.ex.av om



SOU 1997: 121 Uppföljning och utvärdering 197

fandet grundskolans centrala timplan och jämlikhet skolan.iav om
framför allt har detMen vi gjort i samband med de-resonemangen om

centralisering, det går röd tråd igenom hela betän-tema som som en
kandet.

Vi de förinte decentralisering vi har fram-argumentupprepar som
fört de inledande kapitlen.i ställetHär vi i den avgörande bety-tar upp
delse uppföljning och utvärdering har för det mål- och resulta-attsom
torienterade ska fungera, och därmed för decentralise-styrsystemet att
ringen ska bli framgångsrik. Med framgångsrik vi decentrali-attmenar

lederseringen till utveckling, frigör kreativitet och lust och arbets-ger
glädje till alla arbetar i skolan.som

påFokus nivånden kommunala och lokala

uppföljning och utvärderingDen sker Skolverketsi regi, ochsom som
dessutom kommer förstärkas i enlighet med strategin i regeringensatt
utvecklingsplan, innebär den nationella nivån, enligt vår mening,att är
relativt väl tillgodosedd. vill därförVi flytta fokus till uppföljningen
och denutvärderingen på kommunala och lokala nivån.

och skolornas för planera ochKommunernas genomföraattansvar
verksamheten inom för nationella mål och riktlinjer ställer högaramen
krav dem; krav bara planerapå inte på och genomföra verksam-att en
het med hög kvalitet, också på kunna redovisa för verksam-utan atten
heten. och skolor kunnaKommuner måste sin verksamhetpresentera
och resultat sådant följassina på de kan både på lokal,sättett att upp
kommunal och nationell Redovisningarnanivå. bör kunna utgöra un-
derlag för kontinuerlig utveckling den verksamheten. Deen av egna
ska kunna användas underlag för dialog i skolan och mellan densom en
enskilda skolan och kommunens företrädare. Också elever och föräld-

bör kunna del resultaten. Planer och resultat måste därförtarar av re-
dovisas på det möjligt för lekman förstå intentio-sätt görett attsom en

del målen och konstatera vilkeni mån målen haratt ta attnema, av som
nåtts.

detI detta sammanhang viktigt stryka under uppföljningenär att att
och utvärderingen skolas verksamhet måste börja med nulä-av en en
gesbeskrivning. sådan plattformen förEn arbetsplanens mål, prio-utgör

och åtgärdsprogram. fårriteringar Målen inte orealistiska önske-vara
listor eller bygga på hypotetiska antaganden vad skulle kunnaom man

hade läge, andra eller andra förutsätt-göra ett annatom man resurser
ningar i övrigt.
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Någonting självklart och naturligt

Vi inte brister i dagens uppföljning och utvärderingtror att skolan iav
första hand kan lösas med kurser och studiematerial i utvärderingsme-
todik, i konsultbaserade projekt eller i punktvisa insatser. Vi imenar
stället det första handi handlar attitydförändring.att Uppföljningom en
och utvärdering måste bli någonting självklart och naturligt i skolans
värld och hela verksamheten, på alla nivåer.genomsyra

fårHur till stånd denna attitydförändring Vi flera åt-tror attman
gärder måste till. handlarDet beslutsfattare allapå nivåer ställerattom
tydliga krav. Skollag, läroplaner, kursplaner och skolplaner ska inne-
hålla tydliga krav, och det redan i utsträckning. Men det räckergör stor
inte med ställa krav; måste också få igång dialoger.att man

efterfrågarDe redovisning resultat måste del redovis-tasom av av
ningarna, kommentera dem och lägga dem till grund för åtgärder. För

kommunernas skolplaner och de lokala arbetsplanerna ska bli vikti-att
instrument verksamheten,i måste de utformas tillsammans med demga

de berör. måste följasDe utvärderas och revideras i löpandeupp, en
elever märkerNär deras synpunkter på allvar och lederatt tasprocess.

till önskvärda förändringar, lärare deras arbete resultatnär attser ger
uppmärksammas, då först blir uppföljningen och utvärderingensom en

självklar del verksamheten. viktigDet uppgift för skolledamaärav en
stödja eleverna och lärarna i deras utvärdering det och detatt av egna

arbetet. Vi detta kommer leda till efterfrå-tror att att attgemensamma
ökar på kunskaper och erfarenheter kan förbättra och förfinagan som

utvärderingsmetodiken. Men vi således det viktigareäratt attmenar
börja med skapa efterfrågan sådanapå kunskaper, börjaatt än atten
med kursverksamheten.

Skolledningen länken mellan skolan och omgivningen.är Det är
skolledningen har för resultatet uppföljningar ochansvaret attsom av
utvärderingar sammanfattas och blir tillgängligt för föräldrar, politiker,
förvaltningstjänstemän, lokala medier, myndigheter och andra intres-

Härutöver måste skolledningen också arbeta i den andrasenter. rikt-
ningen, dvs. fånga synpunkter från föräldrarna och förmedla demupp
in i verksamheten och mål och direktiv från politikerna tillanpassa
skolans förhållanden.

Skolans folk klagar ofta på politiker och tjänstemän i kommunenatt
visar alltför svalt intresse för arbetet skolani och inte efterfrågarett
information. Samtidigt kan lärare och skolledare dåliga på attvara re-
dovisa vad de på berätta sina framgångar ochgör, vilka svå-att om om
righeter de på. skulle fungerandeDetta dialogstöter kunna rådasom en
bot på. och skolledareLärare behöver sin på sitt arbete och påge syn
skolans utveckling och få förståelse för sitt perspektiv. har blivitDetta
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fattas kommunerna,beslut ska imängdermycket viktigareså när av
från Idetaljerade anvisningarkommeroch längre staten.inte som

kommunekonomi. Omverkar kommunernas ärriktning ensamma
utgifter,minska totalaför sinasparbetinggenomföra atttvungen att

Skolleda-ställningstaganden.förunderlag sinabeslutsfattarnabehöver
berättigade skolansdet ihävdaföräldrar måste kunnalärare ochre,

för den.utgifternaoch motiveraverksamhet
redovis-knyta ihopproblemen medsvårigheterspeciell attEn utgör

och framfördetskolområdet handlarmjuka data. Påhårdaningen av
denpedagogik.och Detmellan ekonomikopplingen är motallt om

bokslut harpedagogisktslagspå någottankenbakgrunden som
samlatförsök påkunna sättskulle presenteraväckts. ettDet attettvara

samban-och visa påinformationpedagogiskochekonomiskbåde att-
pedagogiskaresultat irespektiveden mellan termer.resurser

förvaltningoch offentlignäringslivet ibådeområden iandraPå
dis-börjadePå 1970-talettillkanerfarenheterfinns det tas vara.som

försökgjordeföretagochbokslut ochsocialakussionen annatettom
fartochemellertid långsamtgickUtvecklingen togsådant.med ett ny

hög frånvaroberodde påföretagens intresse1980-talet;först sluteti av
Under låg-längden.ohållbart iansågsvilketpersonalomsättning,och
på Endalade sedan intressetl990-taletbörjan nytt.konjunkturen i av

beteckningenloppunder årenshar gjort ärerfarenhet attmansom
fel.utvecklingen Denledamissvisande och kanbokslut"socialt är ger

ochsiffrorallting iuttryckamöjligtskulledetintryck attattett varaav
stället handlardetbokslut. Vad ienhetligt idem påin sätt ettett

arbetsskador, rehabi-frånvaro,dataframär att ta omman,om, menar
komplementkvalitettrivsel,personalomsättning, ettlitering, m.m. som

bokslutet.ekonomiskatraditionellatill det
detbokslut" skullepedagogisktidénmedlängrekommaFör att om

försöksverksamhet.ochforskningbehövas

utvärderingssystemetbristermedRisker

utvärderingensammanhängandedärmedoch denDecentraliseringen
finnsflera.Riskerna Detansträngning.tid ochförtroende, ärkräver

decentralise-till dömadebattenallmännadentendenser i utredan att
utvärderingeniigång. Bristerkommit ärknappt hardeninnanringen

ändå behovetunderstrykerdebattdagensdel problemet,bara menaven
fungerar.utvärderinguppföljning ochskolansattav

provhysteri,ochfastnar iriskuppenbar mät-En är att enmanannan
lättrelativtskolans resultatdjupet. Vissa ärblir viktigaredär änytan av

ovedersägli-ochprovresultatbetyg,ikvantitativabeskriva i tenner;att
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fakta. de kvantitativaMen metoderna, siffrorna och mätresultatenga
vi har försökt visa bara delatt sanningen ochger, som ovan, en av

framför allt de inte på vad konstaterade brister egentligen berorger svar
på och vilka åtgärder skulle råda bot på dessa brister.som
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skollageniuppföljningochSkolplaner

Vårt förslag

kommunalafrånför kap. Denrubriken 2ändrasskollagenI or-
ochorganisationenkommunalatillskolan Denförganisationen

påförtydligas kravenskolan. 8 §för Ikommunaladet ansvaret
detlagenframgårdet klartså attskolplan,kommunernas att av

kom-områdenåtgärder ochvilkaframgåskaskolplanen somav
gäller.planenvilkenperiod fördenunderprioriterarmunen

skol-kap.föreskrifter i 15 rörockså deflyttaskap.Till 2 som
sakuppgiftersådanalämnaskyldighethuvudmannens att om

be-verksamhetsredovisningoch sådanskolverksamheten som
verksamheten.utvärderingochuppföljningförhövs av

konti-kommunenbestämmelseförs in attskollagenI omen
verksam-skolväsendetsutvärdera detochföljaskanuerligt egna

dettahurframgåskaskolplanendetochresultathet och att av
ske.ska

Övriga formuleringenföreskrifter skärpskap.skollagens 15I
bestäm-regeringenmyndigheteller denregeringen,så att som

ellerkommuningripa grovt,möjligheterfår attstörre om enmer,
skollagen.enligtskyldigheteråsidosatt sinahartid,längreunder

Verklig-föreskrifter.statligaochlagparagraferpåVi har ingen övertro
Ändå viktigtdetvi ärsvårstyrd så. attbetydligt änheten är menarmer

kravSkollagenstydlig.finnasmåsteföreskrifter ärdeiatt somman
utvärdera. Detde går ytterstabjudandeoch attklaraså attmåste vara

skolanmål förnationellaefterlevnadenuppföljningenförmedlet avav
sanktioner.beslutaochåtgärdervidtamöjligheten attär om

gällerdetkommunernas närbestämmelser styrDe upp-ansvarsom
möjligheterverksamhet ochskolansutvärdering statensochföljning av
kap.° Denskollagens 2finns iresultatredovisningpåkravställaatt

Övriga föreskrifter.och kap.skolan i 3förorganisationenkommunala
dekaraktär;administrativhuvudsakligenharBestämmelserna en

kap. iföreslår 2innehåll. Vi attorganisation änhandlar omommer
och detorganisationenkommunalarubrik: Denfârskollagen en ny

före-den viliksomw skollagen,lydelsen inuvarandedenåterges204. somSe Därs.
slår.
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Ändringenkommunala för skolan. markeraansvaret att att statenavser
inte bara har synpunkter på hur den kommunala organisationen för
skolväsendet ska också understryker det kommunalaut, utanse ansva-

för verksamheten fungerarret enligt fastställdaatt mål och riktlinjer.
föreslagnaDe förändringarna i 8 § innebär skärpning kraven påen av

kommunens skolplan. Med de föreslagna skrivningarna vill vi under-
stryka kommunernas för det finns reell plan föratt utveck-ansvar en
lingen kommunens skolväsende med tydlig åtgärdsplan. Skolpla-av en

ska inte det redan står skollagen,i läroplanema ochnen upprepa som
kursplanerna. förordningLag och gäller och ska inte behöva några yt-
terligare preciseringar. Skolplanen bör i stället de områdenange som
kommunen prioritera under den periodatt skolplanen gälleravser som
för. Planen ska information vilka mål kommunen sätterge om som upp
för skolans utveckling under begränsad tidsperiod, vilka åtgärderen

tänker vidta och vilka satsningar göra.attman man avser
detNär gäller utvärderingen skolan vill vi ställa krav på kommu-av

för denna uppföljning ochatt ett utvärdering ska finnasnerna program
med i skolplanen. föreslårVi därför skollagens kap.2 förtydli-8 §att

så det skrivningen klart framgår kommunenatt kontinuerligtattgas av
ska följa och utvärdera den skolans verksamhet och resultategna samt

det skolplanen skai hur detta ska ske.att dagI står det kom-attanges
ska följa och utvärdera skolplanen. Vi det bättreärmunen att attmenar

skriva kommunen ska följa och utvärdera skolansatt verksamhet och
resultat, inte bara den verksamhet i skolplanen. Vi villomnämnssom
också ställa krav kommunernapå för denna uppföljningatt ett program
och utvärdering ska finnas i skolplanen. Ett sådant kan natur-program
ligtvis finnas vid sidan skolplanen, eller också kan kommunen hävdaav

kontinuerligt utvärderaratt sin verksamhet självklart led iettman som
denna, har särskild plan för detta.utan att Poängen med kravetman en
på ska finnas med i skolplanenatt detprogrammet då blir tydliga-är att

för kommunen och för skolan utvärdering ska ske i anslutningattre en
till Skolplanen. Kopplingen mellan skolplanen och utvärderingen för-
stärker också sambandet mellan utvärderingen och skolans fortsatta
utveckling. konkretiseringEn utvärderingsprogrammet störreav ger
möjligheter för den nationella utvärderingen efterfråga sådanaatt
kommunala utvärderingsprogram och därigenom bild hur ut-en av

Ävenvärderingen utvecklas. andra intressenter i skolans verksamhet
kan ha glädje det finns lättillgänglig plan föratt kommunsav en en
skolutvärdering.

finnsDet dagi spänningsfält mellanett och kommun och iblandstat
ifrågasätts och möjlighet efterfrågastatens rätt den konkreta infor-att
mation från kommunerna möjliggör nationell uppföljning ochsom en
utvärdering skolan. Vi vill flytta den paragraf i dag talarav som om
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uppgifter från skollagens kap.skyldigheter lämna 15kommunernas att
ansvarsfrågoma.knyts tilltill kap. så den2 närmareatt

skollagens kap. in-vill framhålla 15 15 §detta sammanhang viI att
lagen kommunsanktionsmöjlighet. står inehåller klar Det att enomen

enligt lagenåsidosatt skyldigheterunder längre tid har sinaellergrovt
bekostnad vidtakommunensföreskrifter får regeringen påeller dess

sanktionsmöjlighet aldrigdennaåtgärder. harnödvändiga Såvitt vi vet
ändras möjlighetenparagrafen såtillämpats. Vi föreslår öppnasattatt

direkttillsynsmyndighet, Skolverket,uppdraför åt sinregeringen attatt
enligt skolla-åsidosätter skyldighetersinaingripa kommunermot som

utfärdats med stöd lagen.föreskrifter har Näreller de enavsomgen
skyldigheter börunder längre tid åsidosätter sinaellerkommun grovt
direkta åtgärder.också kunna innebäraochsanktionerna trappas upp

Skolverket kan regeringensdet rimligtOckså här vi är attatt gesmenar
åtgärderbekostnad vidta dekommunsbemyndigande på äratt somen

förändringar ikrav. dessatillgodose lagens Genombefogade för att
statligarättsskydd och destärka den enskildeslagen vi att geavser

tidigare stadium. Vi intemöjlighet ingripa påmyndigheterna trorettatt
sanktioner, vivanligt med dennablidet kommer typatt att men me-av
snabbt kan ingripatillsynsmyndighetennödvändigtdet närär attattnar

upplevasföreskriftema skaför inteförordning åsidosättslag och att
helt tandlösa.som
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Förslag till ändringar i skollagen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. Den kommunala organisa- 2 kap. Den kommunala organisa-
tionen för skolan tionen och det kommunala ansva-

för skolanret

8 § alla kommunerI skall det finnas 8 § allaI kommuner skall det finnas
kommunfullmäktige kommunfullmäktigeantagenen av antagenen av

Skolplan visar hur kommunens skolplan visar hur kommunenssom som
skolväsende skall gestaltas och skolväsende skall gestaltasut- och ut-
vecklas. skolplanenAv skall vecklas inomsär- för de nationelltramen
skilt framgå de åtgärder kom- uppställda målen. skolplanenAvsom

vidta för uppnå skall framgå vilkaatt att åtgärder ochmunen avser om-
de nationella mål har råden kommunensatts prioriterarsom upp som un-
för skolan. der den period för vilken planen gäl-

ler.

Kommunen skall kontinuerligt följa Kommunen skall kontinuerligt följa
utvärdera skolplanen. och utvärderasamt det skolvä-upp upp egna

sendets verksamhet och resultat. I
skolplanen skall hur detta skallanges
ske.

Övriga15. Kap. föreskrifter

11 § Regeringen eller den myndig- 8 Regeringen eller den myndighet
het regeringen bestämmer får regeringen bestämmer får med-som som
meddela föreskrifter skyldighet dela föreskrifter skyldighet förom om
för skolhuvudmannen lämna skolhuvudmannenatt lämna sådanaatt
sådana sakuppgifter skolverk- sakuppgifter skolverksamhetenom om
samheten och sådan verksamhets- och sådan verksamhetsredovisning
redovisning behövs för behövs för uppföljning ochsom ut-upp- som
följning och utvärdering verk- värdering verksamheten.av av
samheten.

Regeringen får vidare meddela fö- Regeringen får vidare meddela före-
reskrifter Viten för den inte skrifter förViten den inteom som om som
följer bestämmelser sådan följer bestämmelser sådanom upp- om upp-
giftsskyldighet. giftsskyldighet.
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15 §§15
skyl-åsidosatt sinakommuneller under HarkommunHar grovt enen
enligtenligt denna lag ellerdigheterskyldighe-åsidosatt sinalängre tid

meddelats medföreskrifter harfö-eller enligtdenna lagenligtter som
ellerfår regeringen,stöd lagen,meddelats medreskrifter har avsom

myndighet bestäm-med- den regeringenfår regeringenstöd lagen,av
föreskrifter fördemeddelaför kommunenföreskrifterdela de mer,

påkallade.kommunen kanbekostnad,eller, på kommunens varasom
förbehövsvidta de åtgärder attsom

elleråsidosättandet varitHaravhjälpa bristen. grovt,
tid, fårunder längrepågått rege-en

myndighet regering-eller denringen,
kommunens be-bestämmer, påen

behövsde åtgärderkostnad vidta som
för avhjälpa bristen.att

för åt-haft kostnaderkostnader för HarhaftHar statenstaten enen
andramed stödgärd vidtagitsstödmedåtgärd vidtagits avsomavsom

kostnad kvittasfår dennastycket,kostnadfår dennaförsta stycket,
eljest skullebeloppeljestbelopp statenkvittas motstatenmot somsom

kommunen.ha betalt tilltill kommunen.ha betaltskulle utut
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egt

Livets väg.
Bilden har Törnberg, år, pågjorts Pär 15 Celsiusskolan iEdsbyn.av
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yrkesutvecklingLärares9

Innehåll slutsatseroch

bakgrun-med denutveckling. Detskolans ärhandlaruppdragVårt om
utbild-personalensfrågordiskuterarkapitlethärdetvi iden omsom
lärarehuvudsakbehandlar ifortbildning. Viochvidareutbildningning,

tillämpligagäller igymnasieskolan. Resonemangenochgrundskolani
detskolledare.och Närförskollärarefritidspedagoger,förocksådelar

164.kapitel 7rektorer iavsnittettillhänvisar videgäller omsenare
ifrån detutgår vikompetensutvecklinglärarnasbehandlarviNär en-

andra,medkontakthadärfinnsVilket behovarbetslaget. attskilda av
litte-delpraktiken,denreflektera att tafå tid för överatt av nyatt egna

osverfarenhetersinamed sigdelaattratur, av
dagensiproblem viframlyfter vikapitletslutet ettI sersomav

Kapitletskola-lärarutbildning.kopplingenlärare:grundutbildning av
ochrelcryteringstjänsters.k.inrättandet ettförslaginnehåller ett avom

ande:följslutsatserlärare. Vårautlandsutbildade ärberörannat som

mycket. Lärar-ändratshararbetelärarnasförFörutsättningarna0
samarbetebehovetochtidigare,dagi änjobbet utsattär avmer

Även för-hararbetssituationskolledarnasökat.harläraremellan
de för-ochbredareblivitansvarsområde harradikalt. Derasändrats

bud-hållaochförändringsarbetebåde driva attklara attväntas av
getramar.

gradhögreiförankratlokalt änbörskolaniUtvecklingsarbetet vara0
ochforskarelärare,försöksverksamhetmodell för är närhittills. En

projekt.medtillsammansarbetarandra

SverigeiLärarna

gymnasieskolan. An-ochgrundskolanilärare000cirka 120finnsDet
alltså000. Detomkring 70 ärfritidspedagogeroch ärförskolläraretalet

pedagogisktmedsysslar200 000sammanlagt nästan ar-personer som
dettaTillskolbamsomsorgen.ochförskolanskolan,svenskadenbete i

gymnasieskolan.ochgrundskolanskolledare icirka 6 000kommer
antalsågenerelltnågonting stortska ettOm säga personer,omman

forskatharLindblad,Sverkerförenklat.nödvändighetmeddetblir som
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lärare och lokalt utvecklingsarbete sedan slutet 1970-talet,om harav
emellertid gjort försök på fråganett vadatt utmärker lärarnasvara som

grupp Lärarna högutbildadär yrkeskategori, skriversom han. Deen
har omfattande kontakter med övriga delar befolkningen bl.a.av ge--

sitt samspel med eleverna och föräldrarna- och bidrar tillnom for-att
det uppväxande släktet. Lärarna kan rejäl tillgångma förses som en

såväl skolans samhällets utveckling.som
Det karaktäristiskt förär lärarkåren, enligt Lindblad, lä-som är att

å sidan kan planera och utföra sitt arbete på relativt själv-rarna ena ett
ständigt de å andrasätt, sidan inte haratt makt kontrollera and-attmen

anställdas arbete och inte heller har makt egendom och kapitalra över i
sitt arbete. sociologiskaI brukar läraryrket betecknastermer "del-som
vis självständigt. Journalister, socialarbetare, sjuksköterskor, präster
m.fl. har yrken liknande karaktär. Det emellertid skiljer lä-av en som

från dessa, och lärarnas ställninggör i samhället särpräglad,rarna är
deras relation till eleverna. Lärarna ska övervaka och kontrollera ele-

arbete, eftersom socialisation och kvalificering denvernas av nya gene-
rationen medborgare lärarnas viktigasteär uppgifter.en av

Lindblads slutsats lärarkårenär samhällsskiktatt utgör harett som
motsägelsefull position i samhället. Detta kommer bl.a. till uttrycken i

lärarnas uppfattningar kontroversiellai frågor. refererarHan under-en
sökning visade lärarkåren radikal iatt sinär på chefer ochsom syn ex-

och huvud på hurperter över arbetslivet skataget organiseras; lärarna
negativa tillär hierarkisk organisation med många beslutsnivåer.en

Detsamma gäller lärarnas inställning till uppfostran och kriminalitet,
där de avantgarde. politiskautgör I och ekonomiskaett frågor där-är

lärarkåren konservativemot stöttepelare för det beståendeen sam--
hället.

Generaliseringar det här slaget är, Lindblad på-sagt,av som grova.
pekar också hans undersökning har begränsningar.att allvarligEn så-
dan olika lärargmpperär har slagitsatt ihop; klasslärare och ämneslära-

har inte särredovisats. Därigenomt.ex. försvinner mycketre ett annat
viktigt och utmärkande drag för lärarna: De i sina ochär ställ-synsätt
ningstaganden splittraden grupp.

Lindblad har jämfört sina resultat med resultaten från motsvarande
undersökningar i Kanada, Norge, Tyskland och USA. Gemensamt för
lärarna olikai länder de står iär att till den dominerandeopposition
politiska uppfattningen. Lärarna i Kanada, Tyskland och lågUSA läng-

åt på den politiskavänster skalan lärarna i Sverigeän och Norge.re
Lindblad tolkar detta oppositionella drag hos lärarnasträvan attsom en

l Lindblad, 1994: Lärarna samhället och skolans utveckling, Stockholm, HLS-
Förlag.
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svenska lä-destudiesinsammanfattaroberoende. Hansittbevara av
"zföljandepå sätt:rarna

administrativpolitisk ochsigde väljerdem motförenar ärVad attsom
beslut.expertisbaserade Entilltveksammaocharbetesitt ärstyrning av

svårstyrda. De värnaryrkesgrupp ärlärarnadrakan ärslutsats att somman
legiti-ifrågasätterochutsträckningmycketiautonomin storden egnaom

arbetsledningsåväl experter.hosmiteten som

etnicitetochklassKön,

kön,avseende påmedbland lärareobalansbetydandefinnsDet en
Likadantövrigt.ibefolkningenmedjämföretnicitetochklass manom

medel-blivande läraren ärtypiskaDenlärarutbildningama: endet iär
bakgrund.svenskstabilmedklassilicka en

kvinnor. Avlärarna73genomsnitti procentgrundskolan ärI av
98mindre procentinte änl-3årskursi ärundervisarlärarede som

grundskolan. Iiårskurserövrigahögre iAndelen män ärkvinnor.
hälftenNågot änsituationengymnasieskolan avmerär annan:en

gymnasielärare män.ärsamtliga
ökar. Un-obalansenkönsmässigadenvaritlängehar attTendensen

medgrundskolaniantalet lärareminskade1992-1996periodender
för- istodminskningen männentredjedelartvåcirka 000. Nästan6 av

femföri klassrummen änläraremanligafärre000cirka 4finns detdag
sedan.år

skolledama. Förgällerdetförändringmarkant närskettharDet en
dessaSedandemdelen män.allradensedan störstatiotal år avett var

51dagskolledare. procentI ärgrad blivithögreallt avikvinnornahar
någotandelengrundskolani ärkvinnor;skolledareantalettotaladet

fortfa-skolchefsnivån männenpåbaraDet är56högre, somprocent.
dominerar.rande

demendast 20lärarutbildningen: procenti avmönsterDet är samma
En1996/97 män.läsåretundertill lärareutbildning un-i varvarsom

Stockholmigrundskollärarutbildningenpåstuderandedersökning av
studier. Detsinaavbrötkvinnornagradhögrei änvisade männenatt

färreproportionellt mänärdetpå setttydertecken attocksåfinns som

"Z 52.A.a., s.
Skolverketslärare,ochEleverDel3 siffror 1997-Skolan1997:Skolverket il

och 79.40130,rapport s.nummer
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kvinnorän verkligen arbetar lärare någrasom år efter sinsom exa-
men

I 1996 års budgetproposition fick högskolorna i uppdrag ökaatt an-
delen i lärarutbildningama,män inga särskilda medel anslogs förmen
ändamålet. Den lärarutbildningen i Norrköping har fåttnya tillstånd av
Högskoleverket haatt antagningsregler och få användaegna att inter-
vjuer urvalsinstrumentf Reglerna innebär bl.a.som kommeratt män

ha förhållandevisatt lättare kvinnorän bliatt antagna; utnyttjarman
den möjlighet finns i högskoleförordningensom föratt poäng under-ge

kön.representerat
Det också faktumär mångaett lärare haratt medelklassbakgrund.en

En studie yrkesverksamma lärare 1990 visadeav det bara för-att var
skollärama och yrkeslärama i gymnasieskolan hade ungefärsom sam-

sociala bakgrund befolkningen i stort.ma För övriga lärarkate-som
gorier socialgrupp l och 2 överrepresenterade.var Kvinnorna inom
varje lärarkategori kommer i genomsnitt från något högreett socialt
skikt jämfört med sina manliga kolleger.

En ökande andel eleverna i svenska skolor harav språkligen annan
och kulturell bakgrund denän svenska. De födda i utlandetär eller har
föräldrar har invandrat till Sverige. dagI gällersom det änmer var
femte elev eller cirka 22 eleverna.procent Det är genomsnitts-av en
siffra; i många skolor andelenär mycket högre. Samtidigt detär ytterst

lärare och personal i förskolan, skolbamsomsorgenannan och skolan
har motsvarande bakgrund.som en

En snedfördelning gäller personalens ålder.annan Medelåldern
bland lärare hög. Det gällerär framför allt gymnasieskolan, där nästan
hälften samtliga lärare är 50 år.överav

När på det här går igenomsättet vilka skillnaderman det finnssom
mellan lärarkåren och befolkningen i sin helhet, kan intrycket bli att

riktar kritik del demmotman stor för närvarande finnsen iav som yr-
ket. Det inte vårär avsikt, vi vill pekautan på dessa fakta i diskus-en

4 Blank, A. Palmqvist, H. 1997: .lämPro Jämställdhetsprojektet på Lärarhög--skolans studentkår Stockholm.i Undersökningen studeranden har antagitsavser somsedan 1988.
"5 SvenskaDagbladet 1997-04-01, s.
6 SOU 1993:85: Ursprung och utbildning, Social snedrekrytering till högre studier,
Stockholm, Fritzes, 264 Fritidspedagoger redovisades intes. i denna undersökning,

det troligtär också dessaharatt liknandemen social bakgrund befolkningenen isom
Begreppetstort. yrkeslärare", användes i studien, med dagenssom motsvarar tenni-

nologi lärare undervisar karaktärsämneni byggteknik,som typen bagerikunskap,av
omvårdnadskunskap och matlagning.
7 Siffran elever antingen födda i utlandetavser är eller harsom minst förälderen somhar invandrat till Sverige.
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utbildningenutgångspunktframtiden. Vår äri attrekryteringension om
iförbörfritidspedagogerochförskollärare öppnaslärare, grupperav

utsträckning.dit någonsökt sig ihar störreintetidigaresamhället som
perspektiv inochkunskapererfarenheter,kommerDärigenom nya -

börför.förbereder Dettadede yrkenoch iutbildningarnabåde i som
detVieftersätts. är värt attkompetens attpåkravenske utan att anser

skolväsendet blirpersonalen isammansättningenefter mersträva att av
i övrigt.befolkningenförgällerlik den som

pådärför kravenbaraviktig intemycket attRekryteringsfrågan är -
därförocksåskolanpådärmed kravenochökat, utanharutbildning -

lärareanställas mångaochutbildasbehövakommerdet un-att nyaatt
grundskolan kom-ilärarebehovettotalaåren. Detder de närmaste av

följdbl.a.vilkettioårsperioden, ärkommandeunder denöka enattmer
Skol-pensionsavgångar.och1990-taletbörjanbarnkullar istora avav

grundskolanlärare i ut-ökande brist påmedräknarverket om manen
grundskollärarutbildning-dimensioneringennuvarandedengår ifrån av

000-6 000påbrist 5finnasberäknas detsekelskiftetviden. Redan en
gymnasieskolan,förungefär detsammagrundskollärare. Läget är men

behovetsekelskiftetförst vid växerbristsituationendär kommer senare;
kraftigtmycket

lärarutbild-lärare måstepåakut bristblirdetundvikaFör attatt en
finnsdetemellertidförutsätterstudenter. Det attflerainningarna ta

detharårendeUndersökande.kvalificerade senastemångatillräckligt
lärarutbildningartillsöktharfåförhållandevisallt varitframför som

naturvetenskapligaochmatematik ämnen.påinriktningmed en

synpunktarbetslagetsUr

samarbeta. Detförr ärbehov attdag änhar i störreLärarna ett enav
verksamhetskolansoch ärhar blivitjobbet attutsattföljd att merav

fram-kapiteldetta iutförligtskriverVitidigare.komplex än ommer
44-47.allt påför s.

arbets-bildarlärarnafastaresamarbetet är attEtt sätt att ramenge
verksamheten.förmedlemmarna gemensamtdärlag, tar ett ansvar

riktigt Utgångs-påilnflytandeutförligtganskaskrev viDetta om

Skolverketss läraröverskott,eller rapportLärarbristSkolverket 1995: nummer
Distribution.LiberStockholm,81,

svårt2000-talet,m bit påbra in ärsikt, dvs. attpå längreblirlärarebehovetHur enav
Under 1997vågor.har gått i1900-talethelabamafödandet undereftersombedöma

dåmed 1945barn; jämförtcirka 000bara 90födaskommerdetmedräknar attattman
000.då antalet 124och 1990barn,föddes 135 000det var

12° 177-183.1996:22,sou s.
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punkten exempel från Lövgärdesskolanett i Göteborg, därvar en av
lärarna berättade det arbetslag hon arbetade i på följande vis:om som

Jag har hela min tjänst i arbetslag har handett undervisningen i desom om
fyra klasserna årskursi åtta. Arbetslaget består sammanlagt elvaav perso-

.. När vi införde arbetslag kom initiativet frånner. personalen och upp-
läggningen utvecklades kontakter med andra lärare. Införandetgenom var
inte uppifrån, vilket jagstyrt viktigt.är Vi villetror minska antalet lärare
för eleverna och till och lärarnaatt organisatoriskt ingick ise var en av en
mindre där kunde känna gemenskap och tillhörighet.grupp, .. Denman
horisontella organisationen läraregör i och svenska fåratt enklareno, so en
planeringssituation normalt ha endast årskurs.att En följdgenom en av
detta kvaliteten påär undervisningenatt höjs. Man orkar samarbeta medatt
lärare har andra ..änmen. Ett arbetslag inte bara forumärsom för pla-ett
nering undervisning och elevvård, det har också personalvår-utanav en
dande funktion. Lärarna hjälps de harnär problem med klasser och en-
skilda elever och kan känna trygghet och styrka i arbetslagetman när man
har personliga problem.

I kommentar pekade vi på tänkbara fördelar for lärareen samarbetaatt
omkring begränsat antal elever.ett Det kan lärarna möjlighett.ex. ge en

diskutera frågor skolaatt och pedagogik kommer i under-om som upp
visningen på systematisktett vad kansätt än ske i personal-mer som

eller matsalen. Om lärare ochrummet elever tillsammans följer ochupp
utvärderar arbetet tillsammans ökar den kunskapen. Vigemensamma
berörde också vilken betydelse det kan ha för eleverna lärarna arbe-att

ihop och uppträder påtar enhetligt i förhållandeett sätt till dem.mer
Begreppet arbetslag introducerades redan 1980 i samband med den

läroplanen för grundskolan Lgr 80 och myndigheterna harnya ansla-
git hel del på fortbildning under årens lopp med syfteten pengar att
stödja bildandet arbetslag. På åtskilliga skolor har lärarna organise-av

Ändåsig på detta och antaletrat arbetslagsätt, ökar. kan inte sägaman
arbetssättet haratt slagit igenomännu på bred front bland lärarna. I

betänkandet antydde vi några tänkbara förklaringar till detta. En lärare
går med i arbetslag och verkligenett fungerarsom riktigsom som en-

får offra del sin självständighet, vilket hon ellergrupp han kanen av-
uppleva alltför nackdel. Dessutomstor kan lärararbetetsom en ett
drag offentlighet det inte har haft tidigare; kollegerna fårav som en
insyn i den enskilda lärarens arbete. kanDet också innebära ett merar-
bete, framför allt inledningsvis. Förmodligen får räkna med detattman

flera år innan de positivatar sidorna arbeta lagi kommeratt fram.av
Det avtalet på skolområdet de flesta läraregör kommerattnya att

tillhöra arbetslag inom några år.ett Men arbetslaget organisations-som
form innebär inte automatiskt lärarnas samarbetsmönsteratt ändras el-



yrkesutveckling 213LäraresSOU 1997:121l

möjlighet tilldäremotdetpåverkas; ut-pedagogikenler öppnaratt en
efter vadbedömasmåstevärde,har ingeti sigveckling. Formen utan

lärande.ungdomarsochbetyda för barnsden kan komma att
och dag1980-talet ii början ärmellan situationen attskillnadEn av

därförintearbeta tillsammansbehöverutsträckning attlärarna i större -
samhället,utvecklingen idärförstyrdokumentcentraladet står i attutan

nödvändigt.detvillkorgäller yrketsdetskolan och göri när
ochförolikapådjupare in emotgåska vi inte argumentHär ar-

betänkanden. Dettidigarehar skrivit itill vad vihänvisarbetslag, utan
nämligen debehandla,villarbetslag vipåaspektstället vissiär somen

förarbeteläraresorganisera öppnar attdettamöjligheter sätt attsom
undervisningen.utveckla

de behovifrånoch utgårarbetslaget iOm centrum,sätter somman
fort-vidareutbildning,sådantpåhar, blirdärmedlemmarna somsynen

lärarutbildningenmedoch samarbeteförsöksverksamhetbildning, en
nedan viperspektiv. figurentraditionellt Ihar ettän germanomannan

deltakan tänkasarbetslagaktiviteterexempel pånågra ettsom

Dokumentering av
undervisningen

Läsning av
Lararstuderande gor fackmteratur

förundersökningar
Gtt-:mejnsamarbetslaget

enngu var

Kontakt med lärarekurserDeltagande i
påArbetslaget andra skolorarbetslagetsför

behov
och studierArbete

för/ skolanutanför
Handledning

arbetslaget tillsammansUtvecklingsarbete
andraellermed forskare

Seminarier tillsammans
äfarhögskolanmed i kurserMedverkan

andraförHandledning
lärarstuderandeav
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Dokumentering undervisningenav

det följandeI ska vi utveckla inslagen figureniett Doku-par av ovan.
mentering undervisningen kan till i följande exempelt.ex.av som
med arbetslag på grundskola. Berättelsenett ska uppfattas justen som

exempel, och ingenting finnsett Det mycket kanannat. inomgörassom
för arbetslag, och viktigt för lärarnasett yrkesutveckling.ärramen som

Sex lärare bestämde sig för under period studera hur elevernaatt en
förhöll sig till varandra, och till lärarna, på lektionerna. Lärarna skrev
brev till varandra med iakttagelser eleverna. fickDe hjälp tvåav av

från lärarhögskolan med videofilma vissa lektioner ochattpersoner att
observationsanteckningar. Sedangöra for arbetslaget och lärarutbildar-

iväg till konferensgård. De tittade filmemapå och läste de olikana en
Därefter delade de sigtexterna. i mindre Medlemmarnaupp grupper.

skrev ned vad de tyckte sig i materialet. Alla samlades och diskute-se
rade utifrån de Frågorna fick allsidigtexterna. belysning efter-nya en

deltagarna hade olika utbildningar och erfarenheter. Deltagarnasom
tyckte det många infallsvinklar, detatt också jobbigtgav nya men var

sin undervisning utifrån och höraatt andra den.att pratase om
Efter intematdagarna fortsatte lärarna på hand med video-attegen

filma och observationsanteckningar.göra Alla skrevatt dagbok några
gånger i veckan. hadeDe regelbundna träffar med resurspersonema
från lärarhögskolan då analyserade dokumentationen. Till dessaman
träffar bjöd ibland in lärare från andra skolor, forskare och politi-man
ker kunde perspektiv och kunskaper.som ge nya

det hadeNär gått år, arbetslaget träff för förutsätt-ett satte av en en
ningslös diskussion värdet dokumentera undervisningenatt påom av
det här viset. Slutsatsen blev det hade varit roligt och lärorikt;att alla
tyckte de hade blivit medvetna i sitt arbete.att Man tyckte också attmer
det fanns belägg för eleverna uppskattade de förändringaratt under-av
visningen dokumentationsarbetet hade lett till.som

När medlemmarna i arbetslag arbetar på det här viset detett nå-är
gonting för många. Därför kan de behöva stödnytt olika slag: möj-av
lighet delta i kurser för få reda på vilkaatt metoderatt använd-ärsom
bara, tid för litteraturstudier, kontakt med lärare på andra skolor som
har erfarenhet dokumentera sitt arbete, samarbeteatt med fors-egetav
kare osv.

Uppföljning och utvärdering ska till delen skestörsta verksam-när
heten pågår, eftersom det och elevernas lärandeär börprocessen som
stå i för intresset. Ovanståendecentrum exempel, där arbetslaget pe-
riodvis drog sig tillbaka till internat, får inte misstolkas.ett Det mesta

arbetet med uppföljning och utvärdering bör skolan, och till-göras iav
med eleverna.sammans
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ochbilderformdels idokumentation texter,Elevernas avegen -
dels derasundervisningen, utvär-tillkommit iharmaterialannat som

delviktigundervisningenocharbetet ärdetderingar avenegnaav -
och elevernaslärarnasMed hjälpdokumentationen.samladeden av

bli någon-tidigaregradhögreiundervisningen änkandokumentation
och lärare.både för eleverinflytandemedting ettgemensamt

skolansovärderligden, näranalysenoch ärDokumentationen, av
under-och tjänstemänpolitikerföräldrar,medsamtalförpersonal om

stöd.harbehovvilkaochmedel,ochmålvisningens avsom manom
lä-förlättaredetverksamheten gördokumentationenmedArbetet av
detlärarkunskapen;ligger ialltspråk förutveckla ettatt somrarna

stimulans.fårsamtaletkollegiala en
och sko-lärarutbildningamamellansamarbetetönskvärtDet attär

utvidgatsådantdel inedan.vidare Ense ettblir bättrelorna samar-
doku-lärarutbildarestödmedlärarekunnaskullebete att avvara --

lokalförbådeunderlagbildamaterial kundearbete. Dettasittmenterar
lä-istudenternameddiskussionernadelförochskolutveckling aven

regio-planerarlandeti startaställen attfleraPårarutbildningen. man
cent-sådantföruppgifternatänkbarade ettEnnala resurscentrum. av

undervis-sindokumenterarlärarestödjaskulle kunna att somvararum
därdatabasmöjlighet byggaligger attförlängningenning. I enuppen

allmäntlärarmaterialoch görsundervisning annatdokumentation av
medbidragitharför demtillgängligtåtminstoneellertillgängligt som

material

arbetslagetförHandledning

handled-varandrapersonalen länge stöttatharsocialtjänstenI genom
träffar medregelbundnasigåtarsocialsekreterareerfaren an-ning. En

därige-förproblembearbetaSyftet attsocialkontor. är attställda på ett
förekommitverksamhet harLiknandearbete.utveckla gruppensnom
teckenfinnsdetkommun,ochområde iskolans sompå menannanen

allt vanligare. Iblirnågontingför lärarehandledning ärtyder på att som
ochAlingsåsfråndettaexempel påbetänkande har vitidigare gettett

Malmö
harinnebärarbetslagi attmedlemmarnaförHandledning ett man

kanutomstående Det expertmedträffarregelbundna envaraperson.en
det kanforskare,pedagogiskellerpsykologslag,något ment.ex. enav

hemsidor på Inter-sprids viaerfarenhetm ochidéerexempel påredanfinns attDet nu
skapardetta vispåmyndigheterochorganisationeralltframför nyaDet somärnet.

pedagoger.mötesplatser för
1" 173-177.1996:22,sou s.
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också erfaren lärare från skola. Ett handledningsmötevara en en annan
går vanligen till så eller flera deltagarnaatt berättaren av ettom pro-
blem hon har och händelser belyser problemet.som Handledarenssom
uppgift frigöraär kapacitetatt tillföra perspek-attgruppens genom nya
tiv och ställa öppnande frågor.att Handledaren kan ibland bidra med
exempel på hur andra har löst liknande problem,ett ska vändavart man
sig för frågan belystatt osv.

För många lärare låter det önsketänkandeett de hör talasnärsom
handledningsträffar det här slaget. När skulleom vi få tid med nå-av

gonting sådant, de och tänkersäger på alla de och sakertusen en som
de måste hinna med för till börja med få denatt dagligaatt verksamhe-

fungera påten någorlundaatt tillfredsställandeett vis. För få tillatt
stånd handledning för arbetslag fordras det i många fall ändratett tän-
kande hos skolledningen och kanske också hos lärarna själva som- -innebär det väl användär tidatt reflektera vadatt hålleröver påman
med, diskutera svårigheteratt i jobbet, vända och vrida påatt proble-

för hitta lösningaratt inte har tänkt på förut.men Det behövssom man
insikt detta legitim ochatt är produktiv verksamhet.en Kruxetom en är
värdet blir uppenbart förstatt på längre sikt upptäckernär man sam-

bandet mellan å sidan handledningsträffama och å andra sidan ele-ena
kunskapstillväxt och trivsel och personalens hälsavernas och ar-

betslust.

Lärande i arbetet

Lärarna saknar grundläggande kunskaper och gruppdynamik.om grupper
Dom inte medvetnaär det komplexa samspel skerenormt mellanom som
eleverna i klass. Därför far många barn illa i onödan. Undervisningenen
skulle också kunna bli både bättre och roligare grupparbeten vanli-om var

i skolan. Därför måste innehållet lärarutbildningeni förändrasgare så att
alla blivande lärare får del den moderna forskningenav sättom gruppers

fungera.att

Repliken påhittad,är varianter den vanliga. Manär kan höramen av
företrädare för Skolläkare, bampsykologer,t.ex. utbildningspolitiker
och pedagogiska forskare uttala sig i den här riktningen. Iakttagelsen
förefaller bestickande och lösningen verkar både enkel och själv-vara
klar. I stället för kunskaper och gruppdynamik kan detom grupper
gälla mobbning, jämställdhet, funktionshinder, läs- och skrivutveckling,
omvärldskontakter och många andra områden det mycket viktigtärsom

alla lärare har goda kunskaperatt om.
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till börja med ifrån vik-så här bortserNär säger att ettmanman - -
huvuddelen alla lärare kommernämligentigt faktum, attatt av som

redan har lärarhögsko-bit på sekelundervisa bra in nästa passeraten
lärare får effektinnehållet grundutbildningenloma. Förändringar i i av

lärare000lång sikt. Varje år utexamineras 4 000-Sförst på mycket nya
fyragymnasieskolan, vilketgrundskolan ochför tre, procentmotsvarar

skolandiskuterar förändringar ilärarkåren.den befintliga När manav
lärarnas kompetensde yrkesverksammadärför utvecklingenbör va-av

i fokus.ra
överdriven före-slaget bygger dessutom pådet härUttalanden enav

med fonnaliserad utbildning.åstadkommavad gårställning attom som
åtskilligtinnehåller med all säkerhetlärarutbildningarDagens om
områdenoch många andramobbning, jämställdhetgruppdynamik, som

rödbör finnas medblivande lärare.viktiga för Demycketär som en
föreläsning-lärarutbildningstiden.under Mentråd allt arbetei även om

lärarhögskoloma i högreandra inslag påochövningarseminarier,ar,
frågor heladessa ioch integrationenhandla sådant-skullegrad avom

nyexamineradededet troligtskulle lyckas inteutbildningen är att-
annorlundaskulle handla på såi skolan,de kom sättlärarna, ettnär ut

påverkarfaktorermångaäldre tjänsten. Detilärare ärärän somsom
föräldrarnasspelar liksomTraditionen in,skolan.lärare arbetar ihur

ochekonomikursplanerna, kommunernasmålen iförväntningar,
behandlas i lärar-från vadrak linjegår intemycket Detannat. somen

tänker och i yrket.lärarnatill hurutbildningen agerar
för lä-grundutbildningenbetyder inteOvanstående attresonemang
måstedet innebäroväsentligt. Meninnehållet i den,och attär manrare,

åstadkomma medmöjligtvadpårealistiska förväntningarha är attsom
attityderperspektiv,kunskaper,utbildning.denna De som nyex-m.m.

utveck-omforrnas ochifrån utbildningenhar med sigaminerade lärare
samspel medskeryrket. ierfarenheter i Dettadagligalas deras ettav

föräldrar.skolledare ochkolleger,elever,
direkt arbetet.till del i Där-kompetensutveckling skerLärarnas stor
lärarna harför arbetet sådanför det viktigt är utrymmeattär att ramen

arbete, dis-och utvärdera sittmetoder, reflekteraför överprövaatt nya
och kur-form föreläsningarFortbildning ikollegerkutera med avosv.

saksådan enkeloch utmaning.stimulans Enbehövs attsom ensomser
normalt förundervisningmindreläsår får någotlärare under änett en

betydelse. intemetoder kan ha Dettakunna ärstorprövaatt ennya
förökatavtaleteftersom detutopi,längre någon ett utrymmegernya

varierad tjänstgöring.haenskilda lärare att en
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Från fortbildning till kompetensutveckling

Det har länge varit erkänd uppfattning grundutbildningen iatten ung-
domsåren inte räcker för helt liv lärareett Redan börjanisom av
1900-talet anslog till Sommarkurserstaten för lärare. När dessapengar

sinade fortsatte lärarföreningar ordna fortbildningpengar föratt sina
medlemmar, de själva fick betala; innehållet i kurserna formulera-som
des främst de aktiva lärarna.av

En förändring skedde efter andra världskriget skolväsendetnär
byggdes Staten alltmerut. över förtog fortbildningen ochansvaretav
använde den i ökad grad styrinstrument. Genomett riksdagsbe-som ett
slut 1981 fick kommunerna tillbaka del för fortbildning-ansvareten av
en" Lärarna och deras organisationer fick därmed möjligheterstörre

påverka fortbildningens utformning.att Riksdagsbeslut 1992 och 1994
Ändågick i riktning. betraktar lärare fortfarande denna verk-samma

samhet styrd uppifrån. Det avtalet innebär lärarnas kompe-som attnya
tensutveckling på sikt kan komma förändras hel del.att Deten ger
möjlighet bryta den elleratt mindre standardiserade utforrn-upp mer
ningen med fåtal studiedagar årett under terrninstid, kompletteratper
med kurser varierande längd.av

De utvärderingarstörre har gjorts den traditionella fortbild-som av
ningen visar både studiedagar och kurseratt har haft liten betydelseen
for skolans verksamhet. De har levt liv vid sidan skolansett eget av
vardag.

taktI med insikten har ökat fortbildningensatt begränsadeom re-
sultat har börjat kommaett nytt synsätt fram, ochatt har prö-nya grepp

Torsten Madsen sammanfattarvats. omsvängningen på följande vis:

Top-down-modellerna på liksomär väg standardiserade lösningarut, och
fortbildningspaket. Utvecklingen går i stället praxisrelatering, skolba-mot
serad utveckling och lokalt ägande till innovationerna. Extern fårexpertis
vika for praktikerns verkstad. Den unika skolkulturen och lärarensegen
specifika erfarenheter viktig grund för förändring. .. Allt dettases som en
handlar grundläggande skifte i påett skolutveckling, någotom synen som
rimligtvis måste få konsekvenser för huräven vi tänker lärares kompe-om

25tensutveckling.

m Linnell, U. 1994: Fortbildning i decentraliserad skola En bakgrund och någraen -problemställningar, i Madsén, red.:T. Lärares lärande Från fortbildning till en-lärande Lund, Studentlitteratur,organisation, 94-128.s.
m Staten har emellertid fortfarande kvar del för fortbildningen,ansvaret ien av t.ex.
samband med läroplansrefonner och viss bristutbildning.
25 Madsén, 1994:T. Introduktion: Vilka frågornaär Var finns de belysta, i
Madsén, red.:T. Lärares lärande rånF fortbildning till lärande organisation,en-
Lund, Studentlitteratur, 22.s.
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Lärar/edd försöksverksamhet

och forskaresdag det skarp mellan lärares arbete. DettaI gränsär en
förfölj der både för respektive yrkesgrupp och resultatethar negativa av

forskarna hade kontakt med elever och skol-deras arbete. Om näraen
fåderas forskning blir relevantare och på siktpersonal, skulle stör-en-

utveckla praktiken, och därmed komma barn ochbetydelse för attre
till godo.ungdomar

försöksverksamhet.Lindblad har forskat lärarleddSverker Iom
lokalthar stått satsningen under 1980-talet påför hans intressecentrum

Luva-reformen följdutvecklingsarbete. s.k.pedagogiskt Den var en av
Effekten reformeninförandet läroplan för grundskolan.1980 års avav

kraftigt, vilketantalet lärarledda projekt ökadeframför allt attvar
skedde detbidrag till dem.hängde ihop med Däremotstatenatt gav

förhållan-försöksprojekt jämfört medi lärarnaskvalitetshöjningingen
dena före 1982.

utgått från de personliga erfarenheternahar mestadelsSom lärare egnaman
också de intryck-arbete.alternativa i sitt Detvägar ärnär prövat egnaman

bedömningar och värderingar gjortfällt utslaget vid de som man aven som
någon systematisk ochförsök. Utvärderingar iutfallet dessa prö-merav

detta dra slut-undantagen. kantillhör uppenbarligen Manvande fonn av
isolerad karaktär.försöksverksamhetenlärarledda varitdensatsen att av

har mestadels varitmellan lärare och lärargrupperUtbytet erfarenheterav
förefallerpå kontakter. sigintryck baserade personliga .. Ibegränsat till

betydelse förskrivna redogörelser ha fögaalltså ochteoretiska argument
Någon systematisk erfaren-arbetet i skolan.förändring det inre merav

heller förekomma.bland lärare förefaller intehetsorganisering

försöksverksamhetenden lärarledda iövergripande slutsatstänkbarEn om
uppfattatsden osynlig ellerunder efterkrigstiden varitSverige är att som

och strävanden har ifrån centralt håll. erfarenheterLärarnasointressant
ieller framstått problemosynliggjortspraktiken änsnarare resursersom

12°Sverige.skolreforrnernas

för dendet återstår mycketutvärdering visarLindblads göraatt attatt
effektiv lärar-verkligen leda tillska bli ochlokala skolutvecklingen att

beslutsfat-avgörande punktverkarkompetens höjs. Det attvara ennas
och på lärar-skolväsendet tänker börjarolika nivåer ipå atttrotare om

omtänkande nödvändigtbidra medhar någonting ärettatt omsomna -
på allvar.decentraliseringentarman

12° utveckling, Stockholm, HLSsamhället och skolansLindblad, 1994: Lärarna -
Förlag, 233
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Två olika påexempel sko/utvecklingsprojekt

Det viktigt utvecklingsprojektär förankradeatt hosär lärarna och be-
handlar problem de väsentliga. Frånär år finns detsom anser senare
åtskilliga exempel på sådana projekt, det finns också mångamen pro-
jekt saknar denna kvalitet. Det projekt startadesstora 1996som som av
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK-stiftelsen är ett
exempel på försöksverksamhetnär kontakt med skolm-startar utanen
vån. En har emellertid lått i uppdrag följa projektet under fle-attgrupp

år och utvärdera det. den förstaIatt de kritiskaövervägerra rapporten
Synpunkterna Projektet omfattar skolutvecklingsprojekt i 27 kom-

Användningen datorer och telekommunikationer, dvs. in-muner. av
formationsteknik IT, ska spela roll. Kompetensutvecklingstoren av
lärare betonas. Stiftelsen tillskjuter 360 miljoner kronor under tre-en
årsperiod och kommunerna bidrar med belopp.samma

Riis visar kommunerna sökte föratt IT-projekt i hast. Istorpengar
flestade fall drogs varken lärare eller rektorer i förberedelserna.

Ansökningama utmärks genomgående ha tillkommit under tids-att storav
Kvaliteten de flesta ansökningar låg,är tillpress. oavsett om man ser

språklig framställning och argumentation, till originaliteten hos de idéer
förs fram, till mål-medel eller till diskussioner varförsom resonemang om

huvudtaget villöver IT-projekt för skolan. Det saknas ocksåstarta ettman
motiveringar för projekt utifrån tidigare erfarenheter datoranvändning iav
skolan. Denna svagheter inte ovanliga lärareär formulerartyp närav pro-
jektidéer och söker finansiering för dem. Men del ansökningarnastoren av

skrivainte vanliga lärareär övergripande kom-utanav av personer
munal nivå, dvs. handläggare skolfrågor eller konsulter. .. Det finnsav
praktiskt inga varförtaget beskrivnaantaltror att ettresonemang om man
pedagogiska förändringar lT-användningdzska följa justav

Utvärderarna uttalar försiktigaresig vad de såg de besöktenärom
kommuner och skolor, vilket naturligt, eftersomär det inte såännu är
mycket har hunnit hända. Utvecklingsprocesser harattsom startat som
knappast hade kommit till stånd de statliga anslagen, skriver fors-utan
karna. Men projekten har så länge en tekniskän slagsida och de pe-
dagogiska kopplingama otydliga.är

Ett exempel slag gäller förändring miljöundervis-ett annatav av
ningen i grundskolan. Projektet pågick under perioden 1990-1994 och
berörde 20-tal lärare på skolor. Skolöverstyrelsen,ett och sedansex

m Riis, mfl.U. l997: Pedagogik, teknik eller ekonomi. En basliizjebesläirznizigav
KK-stifte/sens ko/nmunbaserade skoutvecklingsprojekt, Uppsala, Pedagogiska institu-
tionen vid Uppsala universitet.
28 n-m.A.a., s.
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finansieringen projektet, också hadeSkolverket, bidrog till av som en
underavdelninginternationell anknytning. inom OECD ansåg i mit-En

miljöundervisningen behövde förbättras, ochl980-talet togten attav
projekt startades; skolor flertalet medlemsländerdärför initiativ till iatt

med.var
från annorlunda inriktning denProjektet hade redan början änen

shopping list ofgick på internationalDet inte göragängse. ut att en
ville stället studerafor environmental education". icriteria good Man

reflekterande miljöundervisningsystematiska sinhur lärares över
låg metodut-till utveckla den. Tyngdpunkten påskulle kunna bidra att

leda till ungdomardeltagarinflytande. Projektet skulleveckling med att
detta skulle gåmiljömedvetande. bärande tankeutvecklar En attett var

ochutvecklade förmåga initiativhand i hand med eleverna sin att taatt
självständigtarbetaatt osv.ansvar,

Halmstad,pedagogik vid högskolan iAxelsson, forskare iHarriet
hela tiden. honhaft roll den svenska delen under Innanhar aktiv ien

lärare i många årmed det här projektet hade hon varitbörjade arbetaatt
för avhandling ligger lärarnassedan fortbildare. Till grund hennesoch

be-projektet.erfarenheterna arbetet med Hondokumentation och av
följandeskriver sin roll på vis:

det vill dendeltagarorienterade forskningsmetoder,harJag sägaanvänt
lärarnamiljöundervisningen har planeratsfaktiska utformningen avav

påverkan och med stöd från mig forskare. Detsjälva ömsesidigunder som
vad gällerfrån har bestämt deinnebär början endastjag yttreatt ramarna

Nätverksträffar-arbetets inriktning.skolor, och nätverksträffarlärare samt
med hand ökat ansvarstagande för lärarna.har efterplanerats mig ettna av

129

meddelbetänkande Inflytande på riktigt finns lång intervjuvårtI enen
kolleger ha-varför hon och hennesPå frågandeltagande lärarna.deav

projektet svarade hon:de med ivelat vara
åren. AlltFjällenskolan under dom första fem, tiomyckethändeDet var

ochfå no-undervisningen, jagjag började rutinfräscht,oclinytt men
introduktionsträff ochmedville komma vidare. Vikände jagatt var en

hadepå lärare vid. Vidå det fanns vi intemärkte vi troatt vanaen som var
efteråt, härdå alla kände sig nedtrycktamånga studiedagarvarit men

eleverna.°hos lärarna ochkraften finnsbudskapet attvar

29 förändrar miljöundervisning,Våga lära lärareAxelssor, 1997: OmH. sinsom-
Studies Educational Sciences 112, 10Göteborg in s.

° sou 1996:22, 77.s.
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denTrots starka betoningen lärarnas delaktighet har detta varitav pro-
blematiskt. Projektet utgick från lärarnas behov förändring.inte Lä-av

uppfattning från början deras undervisning redan gjordeattrarnas var
eleverna miljömedvetna, de hade inflytande, fick lära sigatt att ta an-

Axelsson ansåg däremot, efter sina besök skolorna,i lärar-attsvar osv.
i huvudsak bedrev starkt styrd undervisning några störreutanna en

möjligheter för eleverna påverka innehållet och arbetsfonnema.att
skillnaderDessa i värdering kan ha förklaringvarit till lärarnaatten

länge hennesåg på på ungefär elever brukar på sinasättsamma som se
lärare. Hon representerade och skulle i projektet.motornnormen vara
Det två år innan lärarna i någon utsträckning börjadeäntog störremer

dokumentera undervisningen skriva dagbok, intervjuaatt attgenom
elever och anteckningar från observationer kollegemasgöra lektio-av

Detta material kunde sedan ligga till grund för kritisk reflexionner. en
nätverksträffarna, lärarna började för.att störreta ettsom ansvar

Forskaren hon själv har påverkats samarbetet med lärarna.attanser av
respekt förHennes lärarnas för kaos har ökat, och hon har lättareoro

förstå deras tvekan inför förändringar. harDe erfarenhet hur svårtatt av
kandet hantera situation, eleverna får mycketatt t.ex. attvara en ny om

till undvikersäga att taom men ansvar.

vilja förmågaLärarnas och i sina klassrum så de självaprövaatt nytt snart
det behövs behovDetta väcks varken styrdokumentäratt stor.menar av

eller fortbildning, hur aktiverande den må lärarnasDetän ärav vara. egna
föreställningar verkligheten klassrummet,i har i samtalutmanatsom som
med andra, har gjort detta behov har uppstått .. Framöverattsom menar
jag, det lärarnas undersökande förhållningssätt ska efterfrågasäratt som av
olika skolansintressenter i arbete .. undersökande förhållningssättEtt in-
nebär lärarna följer sin verksamhet. kanDetta utvärde-internatt ses som
ring. verksamhetDenna kan stödjas enskilda kollegor eller nätverk,av av

medverkanmedgärna extern

Bland forskare har skolutvecklingsig finns det brettägnat ettsom
stöd för den springande punkten hur lärarnapå Skolle-att är man ser
dare, fortbildare, forskare m.fl. har viktig uppgift i att presenteraen nya
perspektiv och ifrågasätta sådant lärare har lärt försigatt att tasom
givet, utgångspunkten måste lärarnas förstapraxis inte iattmen vara
hand beror på de har kunskapsluckor eller saknar god vilja. Föratt en

lärare ska förändra sin undervisning, måste de vilja det.att Detgöra är

31 Axelsson, lära.H. 1997: Våga Om lärare förändrar miljöundervisning,sinsom
Göteborg, Göteborg Studies Educationalin Sciences 112, 289s.
32 Madsén, 1994: Introduktion:T. Vilka frågorna Var finns de belysta, iär
Madsén, red.: lärandeT. Lärares Från fortbildning till lärande organisation,en-
Lund, Studentlitteratur, 13-79.s.
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påföreskriva de ska bete sigmisslyckas sätt ändömt ett annatattattatt
skolmyndighetersochdet politikersvid. Omde är per-urman servana

skolutveckling.för Iförutsättningarskapa godadetspektiv gäller att
styrdokumentensoch utbildas,lärare rekryterasmycket: hurdet ligger

kommunpolitikerochskolledarevilketutforrrming, på uppmuntrarsätt
lärarledd för-hur resultatenundervisning,ändra sinlärare vill avsom

impulser utifråntillvilka möjlighetersprids,söksverksamhet som
byggs iin systemet osv.

Lärarutbildningen

lärarutbildningen.kontakt medharskolanviktigt näraDet är att en
diskussionenochkan stödjaoch forskarelärareHögskolans utmana om

lärarutbildningen harviktigtdet likaskolutveckling. Menlokal är att
motsägelse-iblandden levande,med skolan.kontakt Det ärnäraen

den viktigasteskolan, måstepraktiken i ut-fulla, konkreta varasom
skolaförautbildas. Attlärare skaför reflexiongångspunkten när nya

utvecklings-centralvarandra böroch lärarutbildning närmare vara en
utvecklingscentrumregionalaåren. Deuppgift under de närmaste som

påviktigtförordathar vägen.och riksdag är stegregering ett
högskolan lärarut-mellannännandeövertygelsenMen ettom

för-avgörandenågonfunnit längeskolan harochbildningen attutan
harlärarutbildningenfortfarande så ettskett. Detändring har är att

uttrycka detFörenklat kantill skolan.förhållandestarkt normativt man
kun-och bästabesitta densighögskolan senasteså här: På mananser
kun-dennaska undervisas. Detoch ungdomarbarn ärhurskapen om

nyutexamine-alltdel, framförskolor tillkommaskaskap genomsom
inbyggt:maktförhållandeliggerföreställningdennarade lärare. I ett
skolansblirsådantskolan dämere. Ihögskolan däruppe, sätt attett se

mycketsåpraktikplatser, intetillhandahållaroll att mer.men
högskolanmellanförhållandetiradikal nyorienteringpåVi tror en

lärarutbild-meddialogskolanavgörandeoch skolan. Det är att genom
blir del-ochhela utbildningeninflytandefårföreträdareningens över

skulleframtidens lärare. Manformarhela denaktiga i process som
ochmellan högskolautbildningsansvar"delattalakunna ettt.o.m. om

där di-etableradetta måsteåstadkommaskola. För att nya arenorman
fåtaliga ochde alltförfinns sådanakan föras. Det äralogen arenor, men

problemformulerings-harhögskolandetprägladealltför äratt somav
privilegiet.

ståndoch få tillförhållandetnuvarandedetändra påSka enman
lärar-och påperspektivockså bytamåstesituation,jämlik semanmer

sko-utgå fråndetskolans håll. Ettfrån ärutbildningen göra attsätt att

8-171144
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lans högskolan och inte förstai handnytta från utbildningens behovav
skolförankring. Vilken kan skolan ha lärarutbildningeninyttaav av

dag, och inte bara i framtiden studenterna har blivitnär färdiga lärare
En utgångspunkt för denna samverkan kunde studenternaattvara

tillbringar tid hittills i skolansän Verksamhet. En del dennamer stor av
tid kan arbete skolanutgöras har och bestämsnyttaav som av som av
skolledare och lärare. Det sista inte minst viktigtär för i någon månatt
förskjuta inflytande från högskola till skola. En utgångspunktannan
kunde till del grundutbildningensatt att diskussionvara se en av om
didaktik och skolutveckling förs i skolan tillsammans med skolansute
personal.

Några praktiska exempel kan få Visa vad skulle kunna tillsom vara
för både skolan och lärarutbildningen:nytta

Lärarstudenter kunde under hela sin utbildning arbeta på0 ute en
partnerskola, dvs. skola har gjort ha starkaen attsom upp om
band till lärarutbildningen. Man kunde bestämma varje studentatt
skulle fullgöra viss tid månad i skolan, och sedan kommaen per

från fall till fallöverens hur denna tid ska fördelas. Skolansom
rektor kunde leda och fördela detta arbete.

Alla lärarstudenter kunde del i sin utbildning0 som mentoreren vara
för enskilda skolbarn och regelbundet, och under lång tid, hjälpa
dem med läxor och skolarbete. skulleDet studenternaannat ge en
blick barnsi och ungdomars individuella lärostrategier, något som
utbildningen har svårt för.att utrymmeannars ge
Vissa för skolan särskilt intressanta kurser i grundutbildningen kun-0
de flyttas i skolan så intresserade lärareut också haratt möjlighet att
delta. avtalDet gäller på skolområdet sedan 1996 både vadsom ger,
gäller kompetensutveckling och arbetstid, förutsättningar för ettnya
samarbete det här slaget.av
Erfarna lärare och skolledare på "partnerskolor skulle kunna0 inter-
vjua sökande till lärarutbildning och därmed stödja utbildningens
urval lärarkandidater lämpliga för läraryrket. Ett sådant förfa-av
ringssätt kunde öka skolornas känsla medansvar utbildningen.iav

Åtgärder det här slaget, kräver både tankemässigt ochett prak-av som
tiskt omtänkande, skulle kunna skapa ömsesidighet i relationenen ny
mellan högskolan och skolan, för diskussionnya arenor gemensam -
och på sikt möjligheter arbeta med verksamma läraresatt yrkesut-nya
veckling.

förbättraFör samarbetet mellan deatt yrkesverksamma lärarna och
lärarutbildama borde deöver skoltjänstgöring. Dennaman se senares
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Malmölärarhögskolan DetiNilsson påutvecklats Jantanke har av
harlärarhögskolanpålärarevanligtganska ettfortfarande attär paren
för hennemöjlighetingenskola.veckan på Det störrelektioner i geren

mindreochundervisningen,god insats i ännueller honom göraatt en
skoltjänstgöringenalternativliv.skolans Ettkomma in i attatt vore

sammanhängandeskekundeåtminstonedenkoncentrerades så att un-
på föl-Nilssonbeskriveralternativradikalareveckor. Ettder fem, sex

jande sätt:

det knytsmodellaptitligaredet, äroch, jag attännuEn ensersomannan
lärarhög-metodikertill varje tjänstgrundskolanilärartjänstvanlig som

metodikerochjagtänka sigkunnaskulleskolan. Man attt annanenex
år blirUnder minklasslärare.metodiker och tredelar både tjänsten som

påundervisarkollegamedan mingrundskoleklassenforuppgift att ansvara
då ochså jagvisflexibladockbåda tjänsterna attlärarhögskolan. ärDe

kollegaoch minlärarutbildningenkurser igår in i vissa attdå ellerövertar
tilländaårende.. Närklasslärarskapet. ärperioder tredessaunder övertar
uppda-treårsperiod,går forroller och jagkollegaoch minbyter jag ennu

lärarutbildare.åter rollenfulltankad, in iterad och som

kommitténlärarutbildningen igrundläggandedendiskuteratharNär vi
varvad utbildning. Det ärmöjligheten hapåhar vi varit inne att enen

förskollärare,utbildningenbådepåtillämpaskunnaskulleidé avsom
emellertidVi hargymnasielärare.ochgrundskollärarefritidspedagoger,

grundskollärare.utbildningentänkt påmest av
för bli-halvt årochbekantomfattarutbildning etttreDagens som

4-9-lärare. Viblivandeförhalvt årochfyraochl-7-lärarevande ett
så intetidsresurs,dennafördelningannorlunda attdiskuterathar aven

andramedtjänstgöringikommerlärarnaförbrukas innanall tid ut
fickDåutbildning.återkommandeprincipentillämpningord omaven

lä-före dettamedkontaktenåterknytamöjlighetlärarutbildningen att
lärare itjänstgjortoch t.ex.de har varitefterrarstuderande uteatt som

skullelärarhögskolanuppföljningsperiod påUndereller två år.ett en
skolan.arbetet ifrånerfarenheterlärarnasför studiernaunderlaget vara

för yrkes-grundläggakunnaskulle attMed varvning enmanen
lärarutbildningen,medkontakterfortsatta t.ex.harlärareverksamma

sikte påmedvidareutbildningpåbyggnadsutbildningar, en ma-genom
forskarutbildninggisterexamen, osv.

vidUtvecklingsavdelningen33 1997:1,PraktikiSkoltjänst, teori1997:Nilsson,
7-13.Malmö,lärarhögskolan i s.
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våraOm förslag

det föregåendeI har förtvi ganska bred diskussion lärarna ien om re-
lation till skolans utveckling. två förslagDe vi föl-påpresenterarsom
jande sidor anknyter endast till några de aspekter harvi tagitav som

Även de, enligt vår mening, viktiga kan de förefallaärupp. om nog,
marginella i detta sammanhang.stora

förklaringarnaEn till detta regeringen har tillsatt parla-är attav en
mentarisk kommitté ska lämna förslag till förnyelse lärarut-som en av
bildningen. Arbetet ska färdigt i juni 1998. Utredningen skavara an-

förprinciper hur lärarutbildningen ska vilket innehåll den skastyras,ge
ha och hur omfattande den ska Frågor dimensionering ochvara. om
rekrytering ingår i uppdraget och detsamma gäller lärarnas fortbildning
och vidareutbildning.

Med tanke dennapå utredning pågår finns det ingen anledningatt
för alltförgå in mycket på frågorna utbildning och fortbild-attoss om
ning lärare. Samtidigt det uppenbart mycket det harär viattav av som
behandlat i våra tidigare betänkanden, och föreliggandevi itarsom upp
betänkande, hänger ihop med dessa frågor. Därför tyckte vi detatt var
motiverat behandla lärarnas kompetensutveckling.att

34 Direktiv 1997:54.
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Rekryteringstjänst

Vårt förslag

försko-iska stödjas inrätta tjänstKommunerna att typen ny av
gymnasieskolan, s.k.grundskolan ochlan, skolbamsomsorgen,

haravsedd för inteTjänstenrekryteringstjänst. är sompersoner
månader,bör omfatta minstAnställningenfyllt 30 år. mensex

med del kom-år. bidrarfår längre Stateninte än ett en avvara
anställs påpersonalkostnader för de personer som re-munernas

lcryteringstj änst.

möjlighet för människorsyftefrämstaFörslagets är öppnaatt en unga
skolan.skolbamsomsorgen och Deförskolan,arbeta ipåprövaatt att

vadsöka till lärarutbildningperiod väljerefter sådan vetatt ensom en
motiveraderäkna med de kommerkande sig in på. Man attatt varager

värdefulla för demerfarenheter blirharför och de gjortyrket, att som
viktig, efter-mycketrekryteringsaspektunder utbildningen. Denna är

lärare under deantalbehövasdet kommer närmasteett stortatt nyasom
åren.5-15

för lärar-rekryteringsunderlagetockså breddasyfteEtt är attannat
aspektkön, klass och etnicitet. Dennamed avseende påutbildningarna
femtebakgrund.kulturella Mermed lärarnaskan exemplifieras än var
skol-personalen förskolan,invandrarbakgrund, medan ielev har

vik-delen svensk.till allra Detoch skolanbamsomsorgen ärstörsta är
invandrarbak-elever medobalans, bl.a. förminska dennatigt attatt

rekryte-identifiera sig med. Denska ha fleragrund att nyavuxna
invandrarbak-medmöjlighet anställaringstjänsten att personerger

lärarut-sökaflera dennafå igrund, och därigenom att ensenaregrupp
ochsvenska flickor poj-fördel också förskullebildning. Detta envara

utbildningdag kommer de under sindet ikar vill bli lärare. Som ärsom
andra svenska ungdomar.uteslutande Det överså ärmötaatt gott som

invandrarbakgrund, förlärarstuderande medmedhuvud ovanligttaget
det gickutomeuropeiska länder.från Omstudenterinte tala attatt om

kulturell bakgrundmed ickesvenskflera ungdomarbetydligt atten
lärarutbild-det innebära förbättringlärare, skulleutbilda tillsig en av

samhällets utveck-uppväxtvillkor,barnsDiskussionernaningarna. om
dimensionerskulle tillförasoch mycketling, lärarrollen annat avnya

och perspektiv.andra erfarenhetermänniskor harsom
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skola skaNär anställa på rekryteringstjänst detären en person
önskvärt det finns arbetslag hon eller han kan ingå Med-att ett som
lemmarna i arbetslaget bör få bestämma de vill anställagemensamt om

rekryt. De intervjuar de sökande och ska anställas.avgören vem som
också arbetslagetDet för introduktionär och handledning.som svarar

Rekryteringstjänstema ska innebära riktig anställning. Ledigaen re-
kiyteringstjänster utlyses vanligtpå och alla uppfyller ålders-sätt, som
villkoret kan söka. Arbetslöshet inte företräde till anställning, utanger
det respektive arbetslag sin bedömningär görsom egen av vem som

vill anställa.man
föreslagna tidsbegränsningen,Den dvs. minst månader ochsex

Åhögst bygger följandeår, på överväganden. sidan ska ingenett ena
kunna ha sådan här tjänst år och år dåin; minskar antaletuten personer

Åfår chansen på jobbet, och rekryteringssyftet förfelas.prövaattsom
andra sidan anställningenmåste ha viss varaktighet för atten
rekryterna verkligen ska kunna komma in i verksamheten; det vik-är
tigt för den ordinarie personalen ska känna de får någonting till-att att
baka den lägger ned arbete på introduktion och handledning. dennär Ur
enskildes synpunkt det också väsentligt anställningen pågår till-är att
räckligt länge för hon eller han ska verklig inblick i skolansatt en
verksamhet, och därmed bra underlag för ställning tillett att ta en
eventuell framtid lärare.som

Begränsningen till under 30 år hänger ihop med huvud-personer
syftet, dvs. rekrytering till lärarutbildningarna. Det dessutomär en po-

öka antalet anställda; de kan tillföra arbetslagetäng att yngre nya per-
spektiv och utveckla annorlunda kontaktmönster med eleverna.

Vad ska har rekryteringstjänst arbeta med Deten person som en
går generellt;inte på det det specifika arbetslaget skaäratt svara som

det med deni samråd anställde. berorDet mycket på denavgöra vem
anställde och hur hon eller han utvecklas arbetet.i viktigaDetär, är att
rekryten aktiv del arbetslagetsi planering, genomförande ochtar
uppföljning verksamheten.av

finns fleraDet invändningar sådant här förslag. En invänd-mot ett
ning kommuner skulle använda tjänsten för minskaär t.ex. att att per-
sonalkostnaderna; de skulle ordinarie fritidspedagogerersättaatt t.ex.
eller lärare med rekryter. detEn kan uppfattasär attannan som en

arbetsuppgift för den ordinarie personalen introducera ochextra att
handleda dessa Båda dessa invändningar torde förlora i tyngdpersoner.

det enskilda arbetslaget nyckelroll; åtagandet frivilligt ochärom ges en
arbetslaginget prackas på rekiyteringstjänst. medlemmarnaOmen av

arbetslag oroliga för tjänsten kan hota deras existens, el-ärett att egen
ler den blir till besvär för dem, borde det aldrig bli ak-att än nyttamer
tuellt med rekryteringstjänst i det laget. arbetslagDet däremoten som
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öka lagetsrekryteringstjänst kommerpå attatt person enanser en
till få sådanborde initiativ tjänst.samlade kompetens, ta att en

betydelse. Enligt förslaget ska skjutaharFinansieringen statenstor
nödvändigt för kommunerna skavilket tordetill att ansevarapengar,

delhär slaget. kan räkna medmed det Manha råd tjänstsig att enaven
arbetslösa, och uppbära kontantkommerde anställs att varaav som

arbetslöshetskassa. Efter-eller ersättning frånarbetsmarknadsstöd en
anställningstiden,faller bort under inne-dessa statliga ersättningarsom

ökar. varianttotala kostnader Entroligen intebär förslaget att statens
förtak för antalet rekryteringstjänsterförslaget sätterär ettatt manav

kostnader detvilka synliga, statligaförvägdet ipå sättet vetaatt som
sigkan komma röraatt om.

attraktivt:borde förslaget också FörsynpunktkommunernasUr vara
personalen försko-förstärkning ikostnad fårbegränsad avman enen

rekryte-kommun betraktaroch skolan. Omlan, skolbamsomsorgen en
beaktar bl.a. social-perspektiv dåvidareiringstjänstema ett man-

långsiktigaoch hänsyn till dekostnaderoch sjukvårdenstjänstens tar
demänniskor det troligtblandarbetslösheteffekterna är attungaav -

värda på.framstår satsaattsom
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Utlandsutbildade lärare

Vårt förslag

med utländskEn lärarutbildning ska kunna få fastperson en en
anställning lärare hon eller han har tillräckliga kunska-som om

svenskai språket med hänsyn till tjänsten. Den nuvarandeper
regeln lärarutbildningen ska ha skett i vissa specificeradeattom
länder bort. Skollagen ändras i enlighet med detta.tas

Sedan har1992 lärarutbildning frånär ett annatpersoner som en nor-
diskt land eller land tillhör ellerEU Efta behöriga undervisaett attsom
i svenska skolor. förutsättning för fastEn anställning emellertidär att
behärska svenska språket, det finnsinte synnerliga skäl medgeattom
annat.

Valet ordet behärska lageni högt ställt krav. Detett ärav anger
naturligtvis möjligt tolka på lite olika det finnsatt sätt, men en uppen-
bar risk för kravet på språkkunskaper i praktiken alltför högt.att sätts
Behovet kunskaper i svenska olika för olika lärare, och hängerärav
bl.a. ihop med vilket det gäller, vilka arbetsformer lära-ämne som som

använder och hur gamla eleverna är.ren
Bestämmelsen tillkom Sverige förberedde anslutning tillnär en

EES-avtalet, skulle komma innebära fri rörlighet för männi-attsom en
skor Under de år har gått sedan dessöver det fåtalgränserna. är ettsom
lärare har invandrat till Sverige från de berörda länderna. Därförsom
borde läget i dag för avspänd och saklig diskussiongynnsamtvara en

frågan.av
Om skollagens formulering ändras från behärska svenska språket

till "tillräckliga kunskaper i svenska språket med hänsyn till tjänsten,
markeras kravet på språkkunskaper bör från fall till fall.att avgöras

begränsning förDen närvarande finns skollageni till vissa län-som
der bör samtidigt bort. Om lärarexamen i Norge eller landtas etten
inom och EftaEU kan i Sverige, bör motsvarande utbild-accepteras en
ning från andra delar Världen kunna behörighet. Möjligheterna attav ge

35 Skollagen SFS 1985:1100, kap., lagutdraget2 3 se på 232. återgesDär dens.
nuvarande lydelsen, liksom den vi föreslår. Observera det saknasatt motsva-som en
rande regel för utlandsutbildad lärare ska undervisa i högskolan.som
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ska inteläraryrketinvandrarbakgrund tillmedrekrytera enpersoner
onödan.inskränkas i

denbetänkandei vårtaviserasslagethärdet omförslagEtt av
det blirförslagetmedsyftet är attskolan. främstaDetmångkulturella

kom-reaktionerskolan. Deinvandrarbakgrund i sommedflera lärare
uppfattningen ärvanligaDennegativa.regel varitifått harharmittén

inteFrågansvenska.i ärkunskaperpåkravetsänka ombörinteatt man
däruppfattning, auto-oreflekteradibottnar maninställningenden en

kansvenskar. Dettasvenskatalaskaalla lärarekrävermatiskt somatt
vidsvenskar ärmångafortfarandedet ärmed ovanaihop somhänga att

fårpraktikenIutländskaolika accenter.medtalas ensvenskahöraatt
effekt.diskriminerandeskollagenidenbestämmelse ensom

denpåkravparagraf annatettinnehåller i somSkollagen samma
sådangynmasieskolan. Enellergrundskolanianställningfastfâska en

be-gällerföreskrifterdeiinsikternödvändiga somska haperson
föreskrifterdesärskiltskolväsendet, angeroffentliga somträffande det

medsammanfattaskravdettabrukarPopulärtutbildningen.förmålen
ställafordranrimlig attvilketläroplanen, ärkunnagällerdet enattatt

sigdetDjupare rörSverige. settilärare omarbetaskaallapå somsom
skolan.svenskadenkulturkunskapslagsett om

dettabestämmelse iskollagenspåtyder attfinnsDet rapporter som
40fyrkantigt attpå sätt, t.ex.tolkaslandethåll ettivissaavseende på

förskollagen ut-i attminimikravskulle enpedagogik ettipoäng vara
skola.påtillsvidareanställningfåkunnaska enlandsutbildad lärare en

ökadtillvilldetändras,behöver utanskollagendet inteHär är som
gäller.faktisktvadkunskap somom

135 120.1996:143,sou s.
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Förslag till ändring i skollagen

kap.2 3 §

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För få anställasatt lärare i det För anställassom att lärare i detsom
offentliga skolväsendet tidsbe- offentligautan skolväsendet tidsbe-utan
gränsning skall den sökande dels gränsning skall den sökande dels ha
behärska svenska språket, det inte tillräckliga kunskaperom i svenska
finns synnerliga skäl medgeatt språket medannat, hänsyn till tjänsten, dels
dels ha nödvändiga insikter i de ha nödvändiga insikter i de föreskrif-
föreskrifter gäller beträffande det gäller beträffandesom ter det offent-som
offentliga skolväsendet, särskilt de liga skolväsendet, särskilt de före-
föreskrifter målen för skriftersom anger målen för utbild-som anger
utbildningen, dels också uppfylla ningen, delsett också uppfylla ett av

följ ande krav: följandeav krav:

Sökanden har genomgått svensk Sökanden har genomgått svensk
lärarutbildning med huvudsaklig lärarutbildning med huvudsaklig
inriktning den undervisningmot inriktning den undervisningmot
anställningen eller därmed anställningenavser elleren därmedavser en
jämställd lärarutbildning i jämställdett lärarutbildningannat i ett annat
nordiskt land eller landett land.annat som
tillhör Europeiska frihandelssamman-
slutningen eller Europeiska unionen. --l

--l
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Kunskapens borg.
Bilden har Johangjorts Ramstedt, 16 år, på Schillerska Göteborg.gymnasiet iav
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skolanöppna10 Den

Innehåll slutsatseroch

skolamellansamverkanerfarenhetervi näraredovisarkapiteldettaI av
öka,samverkan börsådanförVi attnärsamhälle. argumenteraroch en

slutsatserVårakulturelltskolan centrum.förslagoch lägger ett somom
ande:följär

närsamhället.sigden motöppnarutveckling attSkolans gynnas av0
del-bliromgivningskolansiinstitutionerochmänniskorGenom att

fråganpåperspektivoch livarbeteskolans öppnas omiaktiga nya
verksamhet.sinorganiseraskaskolanhur

fimge-omvärldenmed är attkontakternavidgaskolanför attEtt sätt0
loka-skolanssåbl.a.närområdet,i attkulturellt centrumettsomra

förviktigaaktiviteterför äromkringboendedeutnyttjas somler av
dem.

1980-påbörjaniLondonbesöktelitteraturvetareochläraresvenskEn
områdeskola itillkom ettvuxenutbildning. Honstuderaförtalet enatt
outbil-ochfattigabestodBefolkningenproblem.socialamed avstora

begrep-medkontaktigångenförstaförhonkorninvandrare. Härdade
sociologer,medsamarbetegjordes isådanarbetsplan". Enlokalpet

befolkningenuppgifterinnehölldenochskolan,tillknutna omvarsom
åldersfördel-utbildning,hälsa,arbetslöshet,arbetsplatser,området,i

ochaktuellständigthöllsKartläggningenpubarkultur,ning, osv.
successivt.kompletterades

ochsamhälletomkringliggande öppnadetochskolanmellan varGränserna
okonventio-oftaolikasamarbetadeanställdaoffentligfalla varsom

lösaskullehurskolanbesökte upptagnavi mannella När avsätt. manvar
språkutbildning.grundläggandetillfå vissamedproblemet att grupper

ville inteochskolbyggnadenfrämmande införkände sigområdetMånga i
ochspråketkundeintekvinnormångaminstgällde intedit. Det som

medskolantilldemlockablevStrategini hemmet. attisolerade sigsom
sy-kurser,påsatsadeochspråkkurserjustkurserandra änhjälp manav

blev kvinnor-praktiska kurserdessaViadanskurserpottery-kurser", osv.
småningomsåvågadeochpersonalskolansochskolanmedbekantana

fick därochpubenpåträffadesmänkurser. Enpå andratänkabörja grupp
Dist-lärare.anställdocksåsocialarbetareutbildning somsin varsomenav
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riktssköterskan engagerades och med hennes hjälp bildades en grupp av
behövde stöd och utbildning.unga mammor Den lokalasom polisen drogs

in i arbetet, arbetsförmedlingen, körkortsskolan osv.37

Tio år lärare i USA på konferens litteraturunder-senare var samma om
visning. I miljö och i tid återkommer diskussionenen ny en ny om
skolans förhållande till närområdet.

Varför skaffar ni inte PR-man Frågan ställdeser amerikansken lä-av en
konferensstor jag deltog i för någrarare år sedanen och riktadsom var

till kvinnlig lärare just vittnat hur svårten de hade det på hennessom om
skola det gällde alltnär bra faktiskt skedde i det vardagliga arbetet.som I
stället de alltidmöttes klagomål och krav från politiker, föräldrar,av ar-
betsgivare befann sig utanför skolan. Dessutomosv. litteraturun-som var
dervisningen på skolan för censurkampanjer.utsatt Den kvinnliga lärare

ställde frågan arbetade på skola där bådesom hade anställt PR-en man en
och advokat konsultbasis kunde skötaman ochen reglera skolanssom

kontakter med samhället. Kostnaden för detta belastade skolans ordinarie
budget med andra ord inga utifrånextrapengar prioriteringsfrågautan- en
inom den allmänna verksamheten. Arrangemanget hade fallit mycket väl

PR-mannen informeradeut. regelbundet de lokala medierna skolansom
verksamhet och skolan ständigt och mycketsyntes utåt i positiva sam-
manghang de själva valde. Advokaten skyddade lärarnasom i rättsfrågor.
Det kunde gälla från föräldrar och elever i andra delarangrepp som av
samhället klara rättsfall också anställningsfrågor,var censurfrågor,men
åsiktsregistrering Lärarna kände sig och skolan hadem.m. trygga utvecklat

kollektiv självkänsla utåt samhället ochen mot positiv identitet. Lärarenen
beskrev sin skola och kollektivt vågadetryggt sigsom öppna detnu mot
omkringliggande samhället dialogoch i

Dessa bilder den Ändåskolanöppna olika vittnar deav ut.ser om
vilja överskridaatt mellangränsen skolasamma och närsamhälle. I

London på 1980-talet framstår skolan självklar del det of-som en av
fentliga välfárdssystemet. Den kan i samverkan med andra institutioner
användas för livet drägligareatt göra för människor i närområdet; för

utjämna sociala ochatt utbildningsmässiga skillnader. Sociologer kart-
lägger och skolan utbildar. I Londonexemplet har skolan rollen av
hjälpare" och sig självklar i socialtser samhällspro-ettsom en resurs
jekt. Man kan tänka sig denna skolasatt problem hur dessär myndig-
hetsprägel kan kombineras med öppenhet och tillgänglighet. Om det är
skolan definierar behoven och problemen isom närområdet, deutan att
människor bor där känner sig riktigt delaktiga, riskensom är stor att

m Malmgren, G. l 997: Barn och ungdom förändringi modernitet och skola,om
tillPM Skolkommittén, Stockholm, 30.s.

S A.a., 28s.
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kanunderläge. Menbefolkningen iochöverlägehamnar iskolan man
aktivså härskolaperspektiv:saken tarockså på annatett somenurse

påverkasgenomgripande imåste påsociala liv sättnärområdetsdel i ett
och kanundervisningochutbildningvad ärpåsin vara.syn

PR-manannorlunda. BehovetbildenårtioI USA är enavsenare
dess roll iskolan ochmarknadsorienterad påavslöjar sam-synmeren
naturligtvis inteLondonskolan harjämförelse mediSkillnadernahället.

skolsys-amerikanskadetmedocksåtidsandanmedbara göra utanatt
befolkninginärsamhälletssammansättningensocialamed dentemet,

ochungdomsskola intefrågahärdetfaktummed det äroch att vux-om
tydliga,utifråntycks kravenexempletamerikanskadetenutbildning. I

underläge ochibland ihotfulla. Skolandelvisvälartikulerade och är
framstårSkolanöverläge.befolkningen iadvokatl,skaffa sigbehöver
självklarheller någondärmed inteoch harmyndighetnågoninte som

identi-utvecklaförskolan arbetastället måste attlegitimitet. I egenen
kansjälvkänslakollektiv upprättaförankring imedsåtet, att enman

utvecklaskolanbehöverdialogenutanför. denIsamhälletmeddialog
detta behov.uttryck förspråk, och PR-mannenprofessionella är ettsitt

denskiljerförutsättningar,har sinaSverigeUtvecklingen i somegna
harskolansvenskaEngland och USA. Deniutvecklingenfrån gene-

med sittnärsam-kontaktomfattandebred ochhaft någonrellt intesett
statsmak-årtiondena,under de äveninte senastehälle, åtminstone om

hängerutveckling. Detsådanförordatsammanhang harolikaiterna en
med denjämförelseframför allt iskolan i Sverige,med attsamman

projekt.nationellthandförstaiochhar varitamerikanska, är ett--
underorganiseringpräglat skolansochpåcentralism ontgottDen som

skolanmellanför kontakternahinder ihar lagtefterkrigstiden vägen
centralt de-behöver inteskolanationellnärsamhället. Menoch varaen

Frånva-situation.skapapåDecentraliseringen vägtalj styrd. är att en ny
skolornaförmöjligheterregelsystemheltäckande öppnarett nyaron av

samhället. Närsam-omgivandedetsigförsök orienteraderas moti att
möjlighetFöräldrars attpåpåmintockså sätt.annathället sig ettgör

diskus-ochskolorfriståendeetableringenbarn,skola för sinavälja av
fram-skolan.på Detperspektivetförskjutit ärharskolpengsionen om

år.fokus underikommitskolanpåföräldrarsför allt senaresomsyn
sin in-marknadstänkande ihjälpmedskettdelvishar ettDet somav

fördock knappastfötternamed utrymmefonn röstaskränkta ger--
ändåharMöjligheternamedansvar.verkligtochdelaktighetverklig

medelvägkommakanbrukarinflytande, utgöraattökat för ett ensom
brukarinfly-Ommarknadsstyming.ochcentralstyrningpolitiskmellan

omgivandedetalltmerskolankommer motvidgas öppnastandet att
samhället.
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Skolan mitt i byn

skolanAtt kanär innebäraöppen flera saker: denatt förär allaöppen
elever och för alla elevers erfarenheter, den karaktäriserasatt ett öp-av

samtal där alla fårpet sinsäga mening och bli bemötta med respekt, att
undervisningen sig föröppnar de finns i samhälletresurser som om-
kring, det för föräldraratt är öppet komma tillatt skolan och påverka
dess arbete Man kan också tala den skolanosv. öppnaom ettsom rum

kan utnyttjas lokalsamhället,som ocksåett i fysiskav mening:rum
Öppnarskolans lokaler. skolan på detta sätt, öppnar ocksåman förman

kontakter och inflytanden, kan berika skolarbetet. Visom attmenar
dessa former öppenhet hänger ochav att gränserna mellansamman, om
skolan och närsamhället luckras kan det leda till skolan kommerattupp

präglas öppenhetatt flerai avseenden.av
Men skolan fortfarandeär i många avseenden sluten verksamheten

både psykologiskt och lokalmässigt. Det svårt för demär befin-- som
sig utanför skolan komma in.att Det gällerner såväl kulturarbetare som

vill samarbeta med skolan föräldrar vill påverka sina barnssom som
skolliv. Det gäller såväl företrädare för det lokala arbetslivet försom
andra institutioner och för intresseföreningar. Skolans benägenhet att

sig i sitt närområdeut och utnyttja dessge människor och miljöer i un-
dervisningen tycks också begränsad på många håll. Det verkar ibland

skolan har sitt Detsom utåtriktade fårom eget. ofta karaktärennog av
tillfälliga avvikelser från det normala i ställetav för medvetna försök
utveckla verksamhetenatt integration den värld finnsgenom av som

utanför.
Vår utgångspunkt i denna fråga ungdomsskolansär behov ut-av

veckling. Det för skolanär ska kunnaatt utvecklas på braett sätt som
den behöver sittöppnas närsamhälle.mot Vi har i kapitlet utveck-om
lingsstrategi talat behovet bredda tolkningsarenan,attom av attav
släppa in flera människor lärare, eleverän och skolledare diskussio-i

utbildningens innehåll och former. Omnen om de bor i skolassom en
upptagningsområde kände sig delaktiga i vad sker i skolan,mer som
kunde de på konstruktivtett sina bidragsätt till den diskussionen.ge

För skolan ska kunnaatt utnyttja de utvecklingsresurser finns isom
skolans omgivning måste den komma i kontakt med de människor som
bor där. Uttrycket "skolan mitt i byn" står för vision skolaen om en

fungerar självklar mötesplats inärsamhället,som som inte baraen för
elever tvingas där under skoltid, ocksåsom förutanvara vuxna som
har frivilliga kvällsaktiviteter, och kursermöten för barn ochsamt ung-
domar utanför skoltid använder skolan för andrasom syften målin-än
riktade studier. Allt sker i skolan måste inte ske på skolanssom villkor.
Om skolan vill komma till tals med sina brukare måste otvungna
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ochömsesidigt intresserelationer präglasSådanationer upprättas. av
borlokaler för dem iupplåta skolansömsesidig Attnytta. t.ex. som

skolans kon-öka bredden ikanskolans närområde sätt attettses som
för samverkan.laddade formerfinna mindreomvärlden ochmedtakter

diskuteraskälskolan andratillmänniskor söker sig änOm att ut-av
utbildningför diskuteraskapasgoda förutsättningarkanbildning att-

Krock elleriSå här skrev vi möte:

vårt betän-anledning förstaföräldrainflytande medseminariumI ett avom
komma isvårigheter hon haftvilkaskolledareberättadekande attomen

upplevelser skolan. Detbarnens iföräldrarnadiskussion med mestvarom
lä-fåordiga och lätoch de oftatill föräldramöten,kom varsommammor

anmäldebatikkursstartadehon och kollegaordet.behålla När enenrarna
framplötsligt det frittOchföräldrarna till kursen.många attsig un-varav

ochbarnen, undervisningentalaoch kaffepauserbatikarbetet ider om
aldrig under hela sittmenade honskolledareförvånadskolan En att yr-

underskolanföräldrasynpunkterkonstruktivaså mångafåttkesliv som
39kurstid.denna korta

be-invandrarkvinnorlockadeskolexempletdet engelskaI somman
Även utgångs-vårapottery-kurser.medspråkutbildninghövde om

ungdomsskolan finnsgällerannorlunda ochavsikterpunkter och är
självklart förinteföreställning i botten: Det män-ärändå gemensamen

där.måstetvångintetill skolan,söka signiskor att nu avom man
skolanskulle kunna drainvandraregäller för nyttaDet avsomvuxna

skulle behövaföräldrargäller föroch detspråkutvecklingför sin som
undervisning.barnsdiskutera sina

skolti-denerfarenheter frånnegativaskolkulturen,vidOvana egna
bestämmermyndighettillförhållande överden, underläge i somen

fördet svårtmycketdet kanutbildning görbarnens somvaraosv. -
etablerardet viktigtskolan. Dåsigmänniskor är attnärmaatt are-man

gäl-första handeller iomedelbartkommunikation inteför enssomnor
närsamhälletskolan ochmellanförler undervisningen, att murarrasera

samtaljämlikalångsiktigt möjliggöraoch för därigenomatt ommer
avgörandedettaundervisning. Vi ärskolan och skolans atttror po-en

skolan.denall diskussioni öppnaäng om
exempel- kan kommaaktuelltförUtvecklingssamtalen att ta ett-

utvecklingssam-skola och hem. Menmellanförhållandetförändraatt
Föräldrarkontext.beroendesjälva. Detalen sköter sig inte är av en
verksam-dessdelaktiga iskolan, känna sigmedförtrognamåste vara

personal- bli vardag-ochträffa lärarelokaler,desshet, vistas i annan
deutvecklingssamtalen blidå kanskolkulturen.med Förstbekantaligt

9 61.1996:143,soL s.
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fora för konstruktiv diskussion den enskilde elevens utbildningom som
de tänktaär och inte, deatt ibland riskerar bli, föräld-vara attsom-

på skolans villkor.ramöten
När vi i våra tidigare betänkanden understrukit vikten skolansattav

lokaler bådeutnyttjas under och efter skoltid för verksamheter som
intresse för befolkningen i närsamhället, så det inte i första handav är

därför vi lokaler iblandatt upprörs över ståratt och vi därförtomma att
önskar bättre resursutnyttjande.ett Bakgrunden den vi skisseratär

När människor sig vid använda "sinvant skola föratt olikaovan. syf-
ökar möjligheterna föraten avspänd diskussionatt deten om som

skolans viktigaste uppgift: undervisning barn och ungdomar.av

Varför behöver skolan öppna sig mot närsamhället

Vi har i kapitel 3 utvecklingsstrategi lyft fram två förutsättningarom
för skolutveckling. Den handlar stärka lärares professiona-attena om
lism, självständiga och självkänsla.utrymme Den andra skolansrör
öppnande närsamhället. Vi bådamot nödvändiga,att ärmenar atmen
de årens utvecklingsdiskussionsenaste i Sverige endast gällt de profes-
sionellas ökade ansvarsområde. När vi talar bredda "tolk-attom
ningsarenan, flera lärare och skolledareänatt måste delta diskus-iom
sionen hur de nationella målen ska tolkas och hur verksamheten iom
skolan ska läggas det närsamhälletsär människor vi tänker på. Iupp, ett
decentraliserat det lättarestyrsystem är skolan.öppna När skolanatt

centraliserad och reglerad fanns inte behov bredvar mer samma av
kontakt och diskussion. Det redan bestämt, och demesta instanservar

spelreglerna befann sig på långt avstånd och på hög höjd.som Iangav
decentraliseringen tycks uppdragsgivama ha kommit Spelut-närmare.

för det omgivande samhället harrymmet ökat. Det angeläget bådeär att
närsamhället och skolan utnyttjar detta i arbetet med skolut-utrymme
veckling. Det vårt viktigaste skäl förär skolan måsteatt öppnas.

Utvecklingen både i samhället och i skolan flera förargumentger en
ökad öppenhet.

Eftersom utvecklingen går alltmer komplext ochmot ett varierat0
samhälle, där gamla regler, konventioner, direktiv, bestämmelser
och sedvänjor luckras måste eleverna förberedas på annat sättupp,

tidigare dettaän samhälleatt möta De måste lära sig mång-att se
falden tillgång och vänja sig vid hantera varierade situa-attsom en

14°Ljunghill, L. 1997:F. Läraren gåvors odlare och själens arkitekt. Intervjusom
med Ingrid Carlgren och Ference Marton, iPedagogiska 1997:magasinet 8-12.s.
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utanför ochsamhälletmåste ståSkolantioner. öppen mot vara en
för kunnarörligheten och variationensamhälleligaden attdel av

uppgift.fylla denna

erfarenhet.kultur ochderasförankras imåstelärandeElevers egen0
traditionella mått,medocksåskolan,lyckas bättre i mättElever om

användade fårkulturella förutsättningar,från sinautgåde får om
Därför måsteundervisningen.leva ioch sittnänniljösin sätt att

och finnalevnadsvillkorelevernaskunskap vägarbredhaskolan om
Även erfa-eleversskolarbetet.vardagsmiljö iderasföra inatt om

till denknutnatidigare generationersgradmindre ärrenheter i än
närmiljönbostadsorten,och påhemmet äromgivningen inärmaste

omvärl-ochsjälva påpå sigbetydelsefull för deras sättändå att se
den.

hålleroch fritidskolafunnits mellantidigareskarpaDe gränser som0
dag svårareitillvaro. Det änelevernasi ärmjukas t.ex.på att upp
och fostranundervisning-ochmellan fostranskiljanågonsin att an-

tidigaredetAlltmerfamiljenstidigaresågs somavansvar.vara
utveckling-skolan.angelägenhet för Menfamiljenskedde i är ennu

skolan lär sigitidigare lärdesdubbelriktad. Mycket utär somen
expanderandeförinomungdomarbarn och t.ex. enramennumera

mindretillskoladagenspopulärkultur. Dettaochmedie- gör av-en
ochföräldrarmedSamverkangårdagens.verksamhetgränsad än

nödvändig.därförskolanutanförmänniskorandra är

verksamheten iden konkretaförhoppningsvisframtiden kommerI0
skolan tillskifta från denlärareocheleverdet görskolan att ena--

verksamhe-Hurutbildningsmålen desamma.ärandra,den även om
undervisningen,finns ielevervilkaberor påutformadärten som

enskilda sko-denpersonalen påelever har,dessaerfarenhetervilka
närområdet Detråder i ärförhållandenkonkretalan, de enosv.som

decentralise-resultatoch önskatförväntatutveckling är ett avsom
någontingskolundervisningsvenskbildenOmringen. en-somav
och påungefär detsammadär eleverlikartat,och görhetligt samma

landet, på allvarhållolika iklassrum påolikade sitter isätt även om
olikalärosituationer,varieradetillgång tillbehövsförändrasska

Närsamhället iuppgifterkonkreta ärskiftandekunskapsfonner, osv.
viktigsammanhangdetta resurs.en

viktigarbetslivetförhållande till ärundervisningensochSkolans en0
ochkan barnmed arbetslivetkontaktskolan. Idenaspekt öppnaav

konkretvärlden ikunskapertillägna sig ettungdomar samman-om
Arbetslivetmänniskor.med andratillsammanshandlinghang, i ger

dominanskan olika Denlärosituationerexempel på ut.också att se
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för bestämt struktureraett sätt undervisningatt härskar i skolansom
kan brytas med utvidgad kontakt med arbetslivet.en

Skolan som resurs

Community Schools-rörelsen, under de 25 åren verkatsenastesom
framför allt i länder Storbritannien, Kanada och Tyskland,som ser
skolan socialt, kulturellt och pedagogisktett i sittsom centrum upptag-
ningsornråde. Rörelsens perspektiv kan tyckas vårt. Viett änannatvara
frågar: Vad kan närsamhället för skolangöra Inom Community
Schools frågar Vad kan skolan för närsamhälletgöra Motsätt-man:
ningen chimär. Det justär är närsamhället uppfattar sko-atten genom
lan självklar del livet och verksamheten i området, sko-som en av som
lan på allvar kan komma kontakti med människor utanför skolan och
påverkas dem. harDetta vi det föregåendei försökt tydliggöra.av

Idén community schools utbildningspolitiskväxte överty-om ur en
gelse koppling till närsamhälletnäraatt till fördel bådeom storen var
för skolans elever och för de omkringboende. Men ekonomiska över-
väganden farms också med i bilden. Skolan skulle kunna fungera som

integrerat förett närområdet och därmedresurscentrum reducera sam-
hällets kostnader. utveckladesKurser tillsammans med det lokala nä-
ringslivet, närornrådets använde skolans ateljéer och verkstädervuxna
för sina aktiviteter, skolans matsal och servering utnyttjades ävenegna

pensionärer och andra, försigkomna elever dataundervisning förav gav
på kvällarna, områdesbiblioteket flyttades till skolan och utökadevuxna

öppettidema, förskola öppnade i skolans lokaler rektor förEnosv. en
community school Skottlandi talar i intervju skolans ekonomis-en om
ka betydelse för samhället:

Om tänker på de har investerats i bygga ochman attenonna resurser som
den här skolan, skulle det vansinnigtutrusta bara utnyttja den åttaattvara

timmar dagen, trettio veckor året. Vi har från påsjuöppetom morgonen
till elva på kvällen varje dag året. Min uppgift genomföra detär medatt
de harjag eller närområdet kan bidra med. På det kan visättetresurser som
visa alla, barn och föräldrar, utbildning inte något pågåratt baraär som
några timmar dagen i skolan, det handlar livslång aktivitetutanom om en
för alla. Och vi arbetar här bryr allaatt vardagliga intressensom oss om
och behov hos alla bor och lever omkring Framför allt: viruntsom attoss.

beroende deras medverkan,är delaktighet och stöd för det härgöraattav
stället till levande medelpunkt närområdet.i Det inte jag ellerären perso-
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tillhör helaskolan De närom-barnen ochnalen eller äger resurserna.som
utvecklasochbrukasrådet, och de ska

for fungerahar byggtsfrån börjanredanfinns skolor attI Sverige som
Örebro skola. bygg-sådan Denschools. iNavetcommunity är ensom

behovutifrån deoch planeradesbostadsområdet,samtidigtdes som
kulturelltnågotdär.uppstå Navetkunde förväntas cent-är ettavsom

allmän-förateljéer,med utställningar, är öppenresturang somenrum,
Stock-Rinkebyskolan ibetänkande skrev viförravårtheten I omosv.

school,communitytillutvecklatsårunderholm. harDen ensenare
ungdo-stadsdelens barn,skoltid förutanföraktivitetermängdmed en

öppenhetdennaframträddebesök på skolanVidoch ettvuxna.mar
och pådet inteEfter klockan 16.00tydlighet. tomtmed tyststor var

liv.sjödskolan. Den av
några killarfannskörsång.tjejer Isal övadeI upp-en annangruppenen

källaren fannsned itrumträning. En stort ettmed etttrappa rum avtagna
slipademedpå i Fame-rumungdornsserier TV,endastslag ettserman

latiname-speglar. Leddatäcktaochblanka golv väggarna runtom av enav
bådatrikåer dansade ungdomarklädda i häftigaochrikansk danslärare av

uppdriven och forhögtdånade, taktenMusikenpå ettkönen golvet. var
Såperfekt.sarntränade rörelsernadeprecisionen itycktesöga varaovant

golvet.plats Tempo.omedelbartochmusikenavbröts gäng togett nytt
Tempo.

expeditions-hadesocialarbetare. Hanträffade viFamerummetUtanför en
honomsökakundeUngdomarnamed korridoren.kvällen itid upprum

själv ellerhandetklart förriktigtfick inteville. Vide envaross omom
boxningsträningigånghölltill dessutomhonomsocialarbetarkompis som

..boxades gjordeintresseradeför dem man.menvarsom -
videldsjäl medlettentreprenadforetagcafé,Skolans ung-ett vanaav en

småpratade. Icocacola ochdrack angrän-folkfulldomsarbete, somavvar
störtadeellerövade gitarrkort,ungdomar runt ettspeladelokalersande

rundpingis.ibordtennisbord inbegripna

omvärlden.skolansmärtfrittochalltid enkelt motinte öppnagår attDet
vadföreställningarrealistiskabygga påmåsteförsökDe görs omsom

kontakter.vidgade Fram-det gällerförmårnärsamhälletochskolan när
mindre homo-närsamhällena alltihågkomma ärför allt måste attman

livsvillkor.och derasbefolkningentillstabila,och serom mangena
utsträckning. För-flyttar ökandemänniskor iökat,Rörligheten har t.ex.

tidhar intedemtidigare, och många attäldrar änupptagnaär avmer
skola.barnstidsperioder åt sinalängreägna

14 54.Skolbarn 1993:4, s.
Z 1996:143, 57.sou s.
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Dessutom finns det skillnader mellan stad,stora mindre samhällen
och landsbygd det gäller möjligheternanär föra skolan ochatt samman
närsamhället. På mindre det kanske naturligareorter är för skolan att

Banden mellan skolanett och bygdencentrum. traditionärvara av
starkare. detMen finns också risker för tillbakablickande idyllise-en
ring detta samband mellan landsbygdsskolan och dess närsamhälle.av
Skolan har haft stark myndighetsprägel, och det har inte varit lätt fören
människor utanför skolan få kontakt, har levtatt iäven ettom man mer
överblickbart socialt sammanhang. Skillnaden mellan stad och land har
också utjämnats på år, framför allt den tekniska utveck-senare genom
lingen, massmedierna osv.

Den by i devisen skolannämns mitt i byn annorlundasom utser
den gjorde förän generation sedan. Skolan måste sig tillen anpassa

komplexiteten och rörligheten deni moderna "byn.
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Skolan kulturellt centrumsom

vån förslag

grundskolans läroplan skrivs skolan börI in sinatt se som upp-
kulturellt inärsamhället.gift börDetatt ett centrumvara vara

lokalrektorns eller styrelses till skolan haratt atten ansvar se
denna inriktning.

finns det tradition det gäller skolans kontakt med detDanmarkI nären
omgivande samhället och särskilt med föräldrarna. Under 1980-talet

försök förpågick statligt initierade med vad kallade kulturcentrumman
skolan. verksamhet korn sedan utvärderas. fortsattai DenDenna att

ledde till det den danska skollagen har skrivits inutvecklingen iatt en
paragraf, underlätta sådana kulturcentrum kommer tillska iattsom

till folkskolan. led i denna skolananslutning Som strävan öppnaattett
för har folkskolorna blivit skyldiga upplåta skolloka-närsamhället att

kostnadsfritt.lema till föreningar
åtgärderna Danmark förefaller detsammaMålet för i att vara som

för, dvs. skola för de människordet sigvi öppnarargumenterar en som
närområde. emellertid olika, fram-bor i dess Förutsättningarna ärsom

för gällerallt detnär styrsystemet.
exempel svenska kommuner har fattat generelltfinns påDet ettsom

skollokaler ska tillgängliga för aktiviteter utanförbeslut allaatt varaom
minimal. skulleskoltid; hyra och pappersexercisen Viingen ärtas ut

följde dessa exempel, eftersomönska alla kommuner vi atttroratt en
ocksådessa konkreta lokalmässiga avseendenskola iär öppensom

eftersomandra och skolans öppnandesig på sätt närsam-öppnar mot
hället avgörande för skolutveckling. Sverige det dock varkenI ärär
eftersträvansvärt eller möjligt gå in och reglera hur kommunerna fåratt

lokaler.använda sina
räknar med den ökande decentraliseringen på skolområdetVi att

kommer bidra till det psykologiska avståndet mellan lokalsam-att att
skolan minskar och dänned bäddarhällets invånare och institutionsom

skolor.för leder till positiv faktor deinitiativ Enöppna ärannansom
föräldrainflytande.tendenser finns till ökat det sammanhangetIettsom
lokalakan försöksverksamheten med styrelser, där föräldrarna iär

betydelse.majoritet, få stor
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För skynda på utvecklingatt öppenhet föreslårstörre vi dockmoten
i målskrivningarsina markeraratt staten den enskilda skolan skaatt

kulturelltsträva utgöra inärsamhället.mot att ett Vårt huvud-centrum
intresse skolans utveckling. Genomär de människor boratt i sko-som
lans närhet kommer till skolan, utnyttjar dess lokaler, deltar i aktiviteter

initierade dem själva ellerär skolan, skapas grogrund försom av av en
delaktighet också skolansi kämverksamhet, på sikt kan komma attsom
leda till skolutveckling. sidoeffektEn vårt förslag skolans utåt-är attav
riktade verksamhet kan komma bidra till gemenskap och kulturakti-att
vitet bostadsområdena.i

Vi talar skolan kulturellt Kultur ska detett i härcentrum.om som
sammanhanget uppfattas begrepp med bredd.ett storsom
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,lä/QM

bästisMin musiken.är
Bilden har gjorts Ivan Peredo, år,9 på Hyllinge skola, Hyllinge.av
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kulturenochSkolan11

Innehåll slutsatseroch

kultu-frågaskolankulturarbetet ikapiteldetta äriVi att omenmenar
utvecklastödja ocharbetsglädje. Förlust ochyttrandefrihet,rell att

värde-avsnittläroplanernasföreslår viskolankulturarbetet i att om
följande:slutsatserVårakompletteras.grunden är

ocherfarenheterungdomarsoch sättrespektera barns attSkolan ska0
påoch visaföreställningarderasocksåuttrycka sig, utmanamen

kulturmöten.språk ochkonstnärligakulturerfarenheter,andra

skapande för-utveckla sinfå möjlighetskaungdomaroch attBarn0
börMåletolika medier.med mångaarbeta attmåga att varagenom

Bild,språkbegrepp.vidgattillämparsjälvklartpåskolan sätt ettett
och kom-språkligaviktigaoch dans harmusik, dramaslöjd, film,

ungdo-barns ochbetydelse försidormunikativa är storensom av
lärande.mars

viktig rollspelarkultur. närhar DenungdomarochBarn enegenen0
förhållande tillsjälvständighet istärka derasgällerdet att vuxen-

kol-deungdomskulturenochbarn- ärkännetecken påvärlden. Ett
lek, ochutvecklar siniungdomarbarn ochlektiva mönster somsom

moralbe-kommunikation,språk ochutvecklardebetydelsehar när
konfliktlösningtillförmåga m.m.grepp,

hållpå olikauppbyggandeunderregionala ärDe resurscentrum som0
skolan.kultur iutvecklabidra tilllandet kani att

mål-kommenterarestetiskadetpåårskurs 2elev i programmetEn en
eller lä-avgrund,vid universumPå bro, ititelnmedning ettenen -

här:värld sårandet för annanen
mängd olika fö-och helhetmålnings detaljersymboliserar minmigFör en

denMellanskola.begreppetoch tankar inforkänslorreteelser. Bl.a. mina
outforskat oförut-avgrundvilarklippornaoch ettröda storväggen en -

Över leder bro;avgrundenskoltiden.definitionområde. Minsägbart enav
falletdetta ingenbron i genväg,färger. Menmarkanta ärmålad i snarare

och forskrämmandeden for vissafärgermarkanta görflyktväg. Dessen
värld,tilleller bron, leder annatFlyktvägen, ettutmanande.vissa annanen
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liv. .. Avgrunden skoltiden.är Bron alternativetsagt tillärsom ett annat
liv. Dess markanta färger modet, det slutgiltigaär beslutet brytaattom

Lådan med den ljusa himlen det andra,är livet. Figurupp. 1 jagärnya
själv, figur 2 minär De sammanlänkadevän. min innerstaär för-armarna
hoppning banden mellan aldrig skaatt brytas. Motivet väldigtom äross
personligt, jag eller vet de flestatror människor någon gångatt kun-men

identifiera sig med känslannat jag bar på 3jag gjorde målningen.när

Yttrandefrihet med språkbegreppett vidgat

Centralt i kulturpolitiken står det skapandet och fritt fårätten attegna
ochsig här lagstiftningenyttra ingen skillnadgör på barn och vuxna

De medborgerliga fri- och rättigheterna heller ingengör värderande
skillnad mellan olika kulturella uttrycksformer. Här står tal och skrift
sida vid sida bild och andra uttrycksformer på motsvarande sättav som
de följs åt på tidningarnas kultursidor och deni allmänna kulturdebat-

Men i skolan situationenten. är dominerarDär det verbalaen annan.
språket vardagsarbetet, och det betecknas grundläggande fär-som en

Övrigadighet tillsammans med matematik. uttrycksformer sammanförs
under rubriken praktiskt-estetiska bild,Att slöjd,ämnen. film, musik,
drama och dans också har viktiga språkliga och kommunikativa sidor,

har med barn och ungdomars läroprocesser litetgöra,som att ettges
utrymme.

Vi bilden exempel och påstårtar saker: Bilden språk,tre ärsom ett
bilden har växande betydelse i infonnationssamhället och massbil-en
den den styrande och dominerandeär bildkategorin. Bilden till sittär

liksom varjeväsen, språkform, unik. Till detta kan läggas ytterli-annan
dagpåstående: Kommunikation iett i hög gradär frågagare en om

blandmedier. Bilder uppträder därför sällan isolerade eller rena utan
samverkar med andra kulturella uttrycksformer.

bokI bilden i samhället diskuterar Gert Z. Nordström, ien om av-
snittet bambilden, likheter och skillnader mellan olika språk i rela-om
tion till medier och skapande processer. refererarHan till Umberto

berättelseEcos den lille pojken kunde återge det typiska dragetom som
för helikopter lägga sig på påatt pall och vrida sigen genom magen en

kompassnål.runt Men han fick i uppgiftnär teckna helikop-som en att
på gick dettern kundeett Hansämre. inte teckna den lika brapapper

3 Carolin Karlsson, Stålhagsskolan i Hultsfred. Målningen gjord i samband medär
projektet Sveriges elever lyfter skoltaket, initierat Kultur i skolan 1997.av
m Holmberg, E. Stjemqvist, 1985:N. Vårförfattning, Stockholm, Norstedts.
"s Nordström, G.Z. 1989: Bilden det postmodernai samhället- Konstbild, Massbild,
Barnbild, Stockholm, Carlssons.
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framställa den dramatiskt. kunskap helikop-han kunde Hans omsom
den hade förändrats mellan de bå-hans visuella minne inteochtern av

grafiska kunnigheten, och möjligenhan saknade denda tillfállena. Men
för med bilden. Bildspråketgrafiska konventionen, lyckasockså den att

de harbygger på likhet och imitation, samti-liksom kroppspråket men
färdighet ochställer olika krav pådigt speciella karaktärersina som

kunskap.praktisk
yttrandefriheten kunna meddela upplysningarcentrala iDet är att

för fle-åsikter och känslor. Mycket talaruttrycka tankar, attattsamt
destouttrycksfonner individ behärskar, varie-kulturella mersom enra

uttrycksfönnåga och desto möjlig-nyanserad blir hennesrad och större
med omgivning.kommunicera sinheter har hon att

medievärldenSkolan och

nutidensför grundskolans musikundervisningenUtgångspunkten är att
ungdomskulturen.den internationella Denmusikliv präglas är enav

musikaliska identitet. Musikensoch ungdomarsväsentlig del barnsav
vill-och förändringarna imedieteknikens utvecklingökade mångfald,

musikaliska bildnings-musikproduktionen har förändrat denförkoren
få förtrogenhet med oli-läroplanerna ska elevernaEnligtstrukturen. en

alla musikföreteel-kritiskt förhållningssätt tillochka musikformer ett
ser.

betän-Läroplanskommitténsmedievärlden också iDen tas uppnya
barns ochviktiga skäl till skolan måste6 flerakande. Där taattanges

viktig roll i derasallvar. Medierna spelarmedievärld påungdomars en
iomvärldsuppfattning och värderingar sinderasliv och påverkar som

inte iför skolans arbete. Det sigförutsättningarnaskapar rörtur nya
till fått "felaktigavad eleverna harläggaförsta hand rättaatt avom

medier-lära dem dekonstruerafrågabudskap är att attutan ommer en
den rörligaoch de lär hanteraarbeta siginnehåll och sätt att attattnas

och ungdomar i skolanhandlar barnbildens språk. Det att genomom
välja och väljapraktiskt arbete lär värdera,teoretiskt sigsåväl attsom

medievärl-ska kunna förverkligas måstedessa ambitionerbort. För att
kan därför intressantaktualiseras i all undervisning. Detden attvara se

grundskolans kursplaner-översiktligt fördelas ihur kulturansvaret mer
na.

räknar in B-språkolikafinns kursplaner i nittonDet ämnen, om man
naturvetenskapligakonstatera deoch C-språk. kanMan ämnenaatt -

Ö Läroplanskommittén,bildning, huvudbetänkandeSkolaförSOU 1992:94: av
förlaget,Stockholm, Allmänna 98.s.
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dvs. biologi, fysik, kemi, matematik och teknik- har eller for-inga
muleringar kan förknippas med konst- och mediekultur. I ämnenasom
bild, musik och svenska i alla formuleringar koppladeär tillstort sett
kulturområdet. Hemkunskap befinner sig någonstans mitt emellan de
båda ytterlighetema. Geografi och samhällskunskap ligger dennära

Övriganaturvetenskapliga ytterligheten. språkämnen, idrott och slöjd
historia och religionskunskap sig skiftandei gradsamt den and-närmar

47ytterligheten.ra
finnsDet konstretorik på skolområdet och kulturområdeten som

sällan ifrågasätts. Lösningar på alla problem kunnasnart sagt ut attser
uppnås med hjälp konst och konstnärlig verksamhet. Skolledare talarav

fritt skapande, utvecklande fusioner mellan konst och vetenskapettom
och värdet det personliga uttrycket. Kulturarbetare framhåller attav
barn och ungdomar deras insatser har fått ökat självförtroen-ettgenom
de och deras förmåga uttrycka friaresig har ökat, liksom derasatt att
sociala förmåga.

Trondman harMats arbetsgruppen Kultur skolan fåtti uppdragiav
analysera och problematisera det Kultur skolan-projekti pågickatt som

1986-1991.under åren
I avsnitt skriver han Kultur skolan-projektetiett om som

"mentalitet" försöki synliggöra eller mindre oartikuleratett att ett mer
tankemönster hos den människor ansökte och fick medel förgrupp som

driva olika kulturprojekt. Mentalitetens grund konstkulturenatt är att är
god, vilket i sin leder till den har goda effekter på barn ochtur att ung-
domar. Konstkulturen leder enbartinte till goda konstverk ocksåutan
till allt blir i livet. godaDet legitimeras huvudsakiatt annat gott genom
det ska motverkas, vilket i de flesta fall den s.k. skräpkulturen,ärsom

skadegörelse, drogmissbruk, aggressivitetäven in-Dennamen m.m.
ställning leder till kultur i skolan för det första aldrig uttrycksatt som
någonting värdefullt i sig; dess värde ligger i ställetär imotver-som
kansfunktionen. det andraFör barns och ungdomars utgångs-att egna
punkter, konkreta livssituationer, erfarenheter och drömmar- såsom de
uttrycks dem själva oftast lyser med frånvarosin projektspråket.iav -
Trondman sammanfattar, medvetet tillspetsat, relationen mellan barn
och ungdomar och kultur i skolan här:så

och ungdomar definierasBarn passiva offer måste räddas med detsom som
goda. Därmed det rimligt lyssnar påinte dem, dåär de redanatt ärman
ockuperade dåliga.det och ungdomar måsteBarn således räddas innanav

7 Hansson, H. Persson Grip, 1995: Kultur skolan,E. Stockholm,PM, Utbild-i
ningsdepartementet.
s Trondman, KulturM. 1996: skolan 1986-1991, Analys och problematiseringar,i

KulturdepartementetPM, och Centrum för kulturstudier vid Högskolan i Växjö.
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de kan tala Vi måste.. för det goda med det goda: dvs denvuxna vara
goda kulturen kulturen i skolan.-

Trots detta nationella projekt avslutades så kan1991 denatt sent som
diskussion Trondman för upplevas inaktuell, till och medsom som
förlegad. dag har heltI på barn och ungdomar ochman en annan syn
deras skapande verksamhet. detMen erinra den kul-är värt att attom
turpedagogiska diskussionen barn, ungdomar, skola, konst ochom po-
pulärkultur ända sedan detta sekels inledning har lagt tyngdpunkten på
mediernas skadliga inverkan, och lösningen på problemet har ständigt

densammavarit ökad kulturarvetsatsning på och den goda kons-en-
sannolikt långDet gå innan skolan på självklartärten. väg att etten

och naturligt arbetar med vidgat språkbegrepp där också densätt ett
rörliga bilden betraktas språk och där eleverna lär sig dekon-attsom

medierna, deras budskap och arbeta utvecklar fär-struera sätt att samt
digheter och praktisk kunskap i använda dem.att

Elever medforskaresom

svaghet de utvärderingarEn i skolan de litesågörs är sägerattsom av
skolan pedagogisk och social eleverna uppleverom som arena som

den. enskildaVad tänker den eleven i sin skolbänk och hur hon ellerär
han relaterad till lärare och kamrater Vad händer i kapprum och ele-

uppehållsrum och vad pågår i matsalen och på skolgårdenvernas
på dessa frågorSvar några i projektet Sveriges elever lyfterav ges

skolan.skoltaket, arbetsgruppeninitierat Kultur i Eleverna har härav
fått möjlighet i bild berätta hur det elev i skolan. Iäratt attom vara un-
dersökningen används barns och ungdomars bildproduktionegen som
kunskapskälla för värdera, förstå och förnya skolans arbets- ochatt
kulturliv.

Nio skolor, spridda landetjämnt och alla stadier och skol-över över
former, deltar. Uppdraget till eleverna formulerat: Berätta iär öppet
bild hur det elev skolani På skola Skåne har barneni påär att vara en
mellanstadiet bilderna i protestkampanj de inteanväntt.ex. mot atten
får klättra i det trädet på skolgården och den dåliga skolmaten.stora
Bilderna har förtydligats med pojkeEn skolmaten ochtexter. säger om
kravet på det smakar Vi vill ha kött, ris,äta ävenatt pyton:upp om
potatis och grönsaker för ochsig i rörig mat.intevar en massa

Begreppet elever blir utvärderingari skolan lätt abstrakt kate-av en
gori med mycket generell innebörd. Bildspråket mediumär etten som

49 Hasselberg, Lind, eleverK. U. 1997: Sveriges lyfter skoltaket uppdrag förett-
arbetsgruppen skolan,Kultur Stockholm, Kulturdepartementet.PM,i
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differentieradtillåter kommunikation vidgar barns ochen mer som
ungdomars möjligheter uttrycka sig. bilderna träderI individen framatt
och för slags innehåll i samtalet skolmiljön. Bild-öppnar ett annat om
språket rikt material, tekniker ochpå berättarformer. Eleverna harär

både traditionella hantverkstekniker,sig moderna medier ochanvänt av
olika blandformer. Bildema fält bildkoder,vittspänner över ett av som

olika grader realism och anknyteruppvisar till såväl serierav som
abstraktioner och karikatyrer.symboliska

Resultatet undersökningen såväl allmänna ochav ger gemensamma
bilder individuella, originella och oväntade idéer och upplevelsersom

olika skolmiljöer. studerar bilderna skolfonnerOm tvärs övermanav
framträder mycket tydligt Elevernasoch årskurser, upple-mönster.ett

velser från frihet till ökad kontroll. dykerskolan går iDetav senare upp
årskurs och tilltar sedan dramatiskt till årskurs där4-5 ochupp prov

måttstock lyckas ellerbetyg kommer in på misslyckas isom en om man
skolkarriären.

läggs på för kunna återföras tillBildmaterialet CD-rom elevernaatt
fortsatt diskussion skolan kulturmiljö.och skolan för Deten om som

kan komma till användning i många sammanhang. bilder finnsDe som
fråndetta slutbetänkande hämtade Sveriges elever lyfter skol-i är t.ex.

Ulla Lind har urvalet.taket; projektledaren gjort

förändringKulturbegreppens

arbetsskolerörelsen vid sekelskiftet kanSjälen i den svenska samman-
och nationalromantik.fattas begreppen hembygdsundervisningi

tid. Heidenstamlevde hembygdshänforelsens längtadeMan i Os-stenarna.
hemmet. Carl målade solsidan, såStjeme diktade hänfört Larssoncar om

svenska folket. Anders och Ankarcronadet Gustaf främjadeZomatt grep
folklig kultur. Carl i skildrade Bergslagens vardagsliv. Karl-Larsson By

StorgårdenErik Forsslund skrev hymner till och följde Dalälven från käl-
havetdsolorna till

drevfolkskollärama den svenska arbetsskolerörelsen, ochDet somvar
radikalt förändrade skolan. viktig förutsättning för dettaEnsom var

den professionalisering skedde folkskollärarkåren och det in-som av
flytande den skaffade sig skola och läroplan före-sinaöversom genom

politiskt inflytelserika framsprungna deningar viasamt personer, ur
leden. Folkskollärama formulerade kulturpolitiskt och pedago-ettegna

50 Sjöholm, bli undervisad ochfunderingar,L.G. l 961: Minnen PedagogiskaAtt -
skrifter Stockholm, Svensk Läraretidnings Förlag.231,nummer
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och ochskolans kvalitetsyftade till höjagiskt statusattprogram som
Endastborgerliga kulturarvet.det svenskatillgång tillalla barnatt ge
skim-nationalromantisktvilarbarnen. Detbästa åtdet ettgott nogvar

kulturmiljö.folkskolanssvenskadenövermer
motståndkan förstå detbakgrunddennaDet är mot sommansom

l900-talet. Kri-kulturpolitik underochskolpolitiksvenskhar funnits i
kulturinflytandet,amerikanskadethand riktatsförstatiken har i mot

ochunder 1930-taletkulturliv"drabbade svensktkraftmed fullsom
Zweigbergk skriver:populärkulturen. Evafrämst via1940-talet, von

fil-tecknadenågot. Walt Disneysbetyddefilmdet baraPlötsligt somvar
också här, därhela världen,bilderböckertill billigaförvandlades övermer

bädda deanlitades förförstklassiga stereotypade översättare attmest se-
Vad kundetjusade alla ..behag sättamed nyhetensriefigurema mansom

Disneymskrämmandeoftatarvlige ochdeni stället for

fulltmotstrategipedagogiskfinneroch Viskolan, ut-blevSvaret en
skagrundskolerefonn. Skolan1960-taletstillförarbetetvecklad i stora

för-för dengrundenundamyckaskolkommission:enligt 1946-års
musikunderhâllning,värdelösaunderhaltiga konst,läsning,flackande

Och moteldensmak.folklagersförstör bredadåliga film somosv.
lärjungamameddelaSkolan måstehär:såkommissionenformulerar

kulturli-tillgodogöra sigmöjlighetdemfostranestetisk attsom geren
liv."2 följa kampenkan sedanrikare Vidärigenomochskatter ettvets

serie-1950-talets debattkulturkraftergodaonda ochmellan över om
och indoktrinering.skräpkulturdiskussion1960-taletsvåldet, iin om

läroplansarbete;1960-taletsgradberörde litenimotstrategiDenna
negativaPopulärkulturensoch Lgr 69.resulterade 62i Lgrdet som

dominerade den seriösaläroplansarbetetinte Iverkningar togs upp.
Skolansskapande.elevernaskonstpsykologisk påkulturen och synen

konst, litteraturochuppfatta njutalära elevernauppgift attattatt avvar
personligaderasfrigöraockså ut-musikoch samt attnaturmen --
beskrevssmakfostranochestetiska värdenatrycksmöjligheter. De som

två sidor mynt.sammaav
flyttade infrån återkulturpolitiken 1974statligadenDet somvar

verk-Kommersialismens negativaläroplansarbetet.kulturdebatten i
hosuppgift för skolanviktigoch attfickningar stort utrymmeett varen

liggeroch värderingarde kraftermedvetenhetskapaeleverna somom
alternativ. Ioch peka påkulturprodukternakommersielladebakom att

S Stockholm, RabénBarnboken 1750-1950,iSverigeZweigbergk, 1965:E.Von
Ögren.

152 till riktlinjer förbetänkande medförslagskolkommissionsårs1946SOU 1948:27:
utveckling, Stockholm,skolväsendetsdet svenska s.
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denna diskussion den skapande verksamhetenstog betydelseman upp
för elevernas sociala och kommunikativa utveckling. Man pekade ock-
så pâ kulturinstitutionema viktiga inslag i skolans verksamhet.som

En bamkulturgrupp, tillsatt regeringen, föreslog i sin slutrapportav
barnen skulle skyddasatt restriktioner och lagstiftning samtidigtgenom

alternativ eller "seriös" kultur skulle stödjas och satsningarsom göras
på barns skapande Förslaget restriktionereget och lagstiftningom
diskuterades i riksdagen avslogs. Den politiska lösningen påmen pro-
blemet blev i stället skapa goda alternativ till deundennåliga"att kul-
turprodukterna. Den riksdagen anslog för sådana åtgärdersumma som
beskrevs kultuijournalist "Ett myggpink i norrlandsälv."av en som: en

Konst och kulturarv fick rollen både försvarsverk och ledstjär-som
för barns och ungdomars estetiska fostran inte längrena men som

smakfostrare, alternativ till den kommersiellautan kulturen.som
kulturpolitiskaDen diskussionen ledde till deni läroplanatt man

enig riksdag 1980 i detogs övergripande målen skrev insom av en
följande under rubriken Skolan och kulturlivet:

Skolan kan många viktigagöra insatser på det kulturella området. Ansvaret
för förverkliga de kulturpolitiskaatt uppgifterna vilar på skolans alla äm-

Ett speciellt har dock de harämnen till uppgift utvecklanen. attansvar som
elevernas uttrycks- och kommunikationsfönnåga i skapasträvan atten en

ungdomskultur.god barn- och

Texten emellertid svår begripa för dem hadeinte deltagitatt ivar som
kulturdiskussionen, och det gällde de flesta verksamma i sko-som var
lan. Vad betydde i detta sammanhang formuleringar det kulturellasom
området, de kulturpolitiska uppgifterna och god barn- och ungdoms-en
kultur Och hur skulle tolka vissa sades haatt ämnen specielltman ett

för skapa god barn- och ungdomskulturattansvar en
Alla begreppen, god barn- och ungdomskultur,utom relativtvar

lätta reda sökte sig inatt i de kulturpolitiskaut Dettexterna.om man
gjorde begreppet barn- och ungdomskultur svårtolkat den dis-som var

kussion barn och ungdomars kultur uppstod reak-om egen som som en
tion den alltför passiva roll i debattenmot hade tilldelat barnsom man
och ungdomar i förhållande till populärkulturen. Tyngdpunkten deni
svenska debatten låg på kultur för barn, producerad av vuxna.

53 Barnkulturgruppen 1978: Barnen och kulturen, En från bamkulturgrup-rapport
Stockholm, Publica.pen,

54 Skolöverstyrelsen 1980: Läroplan för grundskolan, Stockholm, Liber Utbild-
ningsförlaget, 26.s.
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kulturungdomarsochBarns egen

vardagli-ifrån barn i sittutgickbamkulturpåförändrade attDlen synen
förreglerochlivsmönsterskaparvarandramedumgänge sam-egnaga
tillvaronperspektiv påochbehovhar ett egetDe gemensammavaro.

harpå den. Barnenoch nyfiknavärldenideifrånutgår äratt nyasom
intressenalltid harinnebär de intevilketkultur, att somsammaen egen

viktigdärförspelarBarnkulturenmil.lärarevårdnadshavare,deras en
tillförhållandeautonomi ibarnensstärkagällerdetroll att vuxen-när

känneteckenYtterligareungdomskulturen.tillockså ettvärlden, men
lek ochutvecklar i sinbarnkollektivadebamkultur mönsterpå är som

kom-språk ochutvecklingderasförförutsättningviktigär avensom
ochkonfliktlösningtillförmågasamarbete,moralbegrepp,munikation,

äldreförmedlas frånbamkulturenochvarandralärliknande. Barn av
traditionerolikaupprätthållerpojkarochFlickorbam.till somyngre

derasival kamrater,skolbeteende, vidderasnärvarande iständigt är av
musikvalbilder, osv.

efterbamkollektivetförlängningenuppstår iUngdomskollektivet av
principerradliknande Enmedochprinciper mönster.i settstort samma

bortlängredrar sigUngdomarkollektiv.från barnensdockskiljer sig
premisser.andrautifrånoch förändrasbildasochfrån gruppervuxna,

betydelsehierarkier fårsociala störremedanökarKönsblandningen en
betydligtocksåinnehållUngdomskulturens ärkamrater.vid valet av

kom-dessutomoch harbamkulturenskomplextochsubtilt än enmer
olikamellansocialakampen gränserbetydelse imunikativ ung-om

Ungdomskulturensungdomarochmellandomsgrupper, osv.vuxna
ochmellanskillnadenmarkeradelsbehovetgrundval att vuxnasär av
hie-socialadenbemästrabehovetdelsvärderingar, attungdomars av

ochidentitetskapar sigUngdomarskolan.utvecklas irarki enensom
kläder,medievanor,bildval,musikval,positioni sinmening genom

ochskiftarkoderochteckenEstetiskaliv.dagligtochfritidsaktiviteter
olikamellanvandringofta påmänniskanenskilda ärden gruppe-unga

Ävensjälv.sigsjälv skaparsöka sigförställetringar. I omatt man
skillnader ipåtagbarakvarstårökarungdomsårenikönsblandningen

ungdomskulturen.utövandepojkarsochflickors av
på-huvudfrågan: HurSverigefördes itidigaredebattdenI varsom

dominerandeprodukter Det svaretkulturindustrinsbarnverkas varav
Under 1980-skyddas.därför måstedeochnegativtpåverkasde attatt

kultur.ochbarntolkadettareaktionkraftig sätt attså mottalet korn en
ibarnfascinerarVad detstället:blev i ärdominerande fråganDen som

grunder,Bildspråkets155 1992:Nordstöm, G.Z.S-G.Karlsson,H.,Hansson,
Wiksell.AlmqvistStockholm,
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dessa produkter ställetI för tidigareatt angripa kulturprodukter-som
riktades intresset hur barn och ungdomarmot använderna, dem.nu
Den på framför allt ungdomar och ungdomskulturnya synen upp-

märksammades Bam- och ungdomsdelegationen bildades 1982av som
med statsminister Olof Palme ordförande. Delegationens uppgiftsom

fungeraatt samordnande och rådgivandeett förvar barn-som organ
och ungdomsfrågor. Under sitt arbete tonade delegationen ned den
mörka bild uppväxtmiljöema hittills hade präglat debatten. Frånav som

ha beskrivit barn ochatt ungdomar passiva objekt för kommer-som en
siell påverkan beskrevs de aktiva subjekt med idéer,som egna syn-
punkter och lcrav. Delegationen bidrog också aktivt till byggaatt upp en
kunskap ungdomskultur. När det kom till hur relationen mellanom
pulärkultur och kvalitetskultur ska tolkas, emellertid Skolkom-svävar
missionens ande delegationens fonnuleringar:över

En god litterär eller musikstycke hög kvalitettext ett skiljer sig frånav se-
rietidningen eller från pop-musiken. Skillnaden framställningensär täthet.
Den läser den skönlitterära eller hör musikstycket kantextersom ständigt
finna något glädja sig och läranytt att Det mindre goda däremotav.
väcker lätt tankar och känslor, ochtröttar Enligt vårsamma utmattar. me-
ning det pedagogensär främsta utmaning finna metoder lockaatt att unga
människor från det foga glädje till det övennått. Platonsom ger ettsom ger
hade tanke alla människor längtar efteratt sitt fádemesland ochen sanna

allt de skönhetatt möter och meningsfullhet liveti pilarär visar iav som
Äppletriktning.rätt glänser på höstgrenen väcker tanken det nå-som att

fmns osvvackrare äpplengonstans ännu

Liknande värderingar fanns också i tänka kringstatens sätt barnsatt
skapande i relation till konst-eget och populärkultur. Här det denär

konstpsykologiska ideologin och praktiken dominerar.som
barnDe får konst, diskutera och analysera den, vågar i sittsom se eget

skapande lämna de prinsessomas ochstereotypa Batmankopiornas värld
för hitta uttrycksfonner. De barnatt själva får måla fårprövaegna attsom

konstutställning.ut att Ett samtal kring konstverkenmer av se en om
konstnärens känslor och syften ökar deras förmåga både till inlevelse och
uttryck.

Dessa påståenden både och falskaär eftersom allt sägs ärsanna som
relaterat till pedagogiskt sammanhang,ett där allt eller inget detav som

kan gå i uppfyllelse.sägs Dessutom råder liksom i tidigare texter en

56 sou 1985:33: Några barn- och ungdomsfrågor 1982-1985, Stockholm, Liber, s.
40.
57 Civildepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet 1990:
Kulturprogram för barn och ungdom, Stockholm, 12.s.
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exempel: har följt konstutveck-begreppsförvirring. Denviss Ett som
konstutställningde decennierna konst och ilingen under senaste vet att

emellertidmycket målade tavlor. påståendedag så Detänär sommer
diskutera det pekar på motsättningenangelägetär ärattmest som en

och Batmankopior.mellan konst och prinsessor Motsätt-stereotypa
falsk.ningen är

bildtraditioner, formspråk och bild-handlar stället skildaDet i om
eller samverkaförekomma parallellt med varandrakoder både kansom

hur myck-bild. Serietraditionen försvinner inteochi oavsetten samma
lärakonst, och måste sigfördjupar sig i Mantvärtom. attet seman

barn bildarbetebildtraditionerna. Vi i sittkvaliteter bådai vet att an-
bilder, bilderkan andra barns ipo-vänder förebildersig som varaav

föds bild.varför konstbilder. Bildskolans bilder och intepulärkultur, ur
första bildkategoriema dominerardet så de tvåSamtidigt är att som

bilderoch barn barakopierar imiterar inteförebilder. Dessutom utan
bildkonventionerockså konstruktivtförändrar bildarbete påi sitt sättett

behovutifrån ochintressenegna
uppmärksammatvid upprepade tillfällen harregeringenTrots att

åtgärder försökt ökaoch olikakulturen i skolan atttyper avgenom
problem. det läget har regering-kvarstår radskolans kulturintresse Ien

både för Utbild-arbetsgrupp med företrädaretillsättavalt atten en
för stärka kulturen ioch Kulturdepartementetningsdepartementet att

områden.till arbetsgruppenskolan. direktivenI avgränsar treman
täckstill delarSkolan kulturmiljö,förstaDet är stora avsomsom

skolan 235kapitlet denhar förts iden diskussion öppnaomsom
roll kulturelltarbetsplats och skolansoch skolantar somsomsom upp

ocksåkulturmiljö handlarnärmiljön. Skolani attcentrum om sesom
arkitektur ochkommer till uttryck ifunktioner deskolans estetiska som

viktiga roll skolans lä-understryka skolmiljöns iformgivning. För att
den tredje pedagogen.skolmiljöntalar somgruppen omroprocesser
Kulturarbetet undervis-för andra området,Utgångspunkten det i

erfaren-skolan, barns och ungdomarskulturen finns i iningen, är att
uttrycksformerinnehåll och olikaskapande. Kulturensheter och derasi
skapandekunskap. lära sigkällor upplevelser och Atttill ärär pro-en
praktiska ochdärför stärka den estetiska,uppgiftviktigEn är attcess.

skolan och låta den allverksamheten ikommunikativa genomsyra un-
dervisning.

utgår frånområdet, Delaktighet och skapande,tredjeDet atteget
finns och ungdomarmusik, drama och dans hos barnspråk, bild, film,

uttrycka sig.del deras värld liksom behovetoch naturlig attär avaven

58 bild-Pedersen, Stafseng, O. 1991:Nordström, G.Z., K. BarnsHansson, H.,
språk, Stockholm, Carlssons.



260 Skolan och kulturen SOU 1997: 121

Kulturarbetet i skolan därför frågaär kulturell yttrandefrihet. lusten om
och arbetsglädje. Barn och ungdomar ska få tillgång till sin tids ut-
trycksformer och deras skapande förmåga ska utvecklas i mångfalden

medier. Skolan ska respektera olika individers erfarenheter ochav sätt
uttrycka sig, ocksåatt våga deras föreställningarutmana och Visamen

på andra kulturerfarenheter, konstnärliga språk och kultunnöten.
Detta kulturpolitisktär ett söker funktionellaprogram som run -

socialt ochär estetiskt tilltalande och har karaktärrum som som mer av
verkstad studiekammare.än Det förär de kulturellaöppna föränd-rum
ringar varje generation bärare kulturellaär De uttryckáor-som ny av.

allt lärande i undervisning utrnanaide.rnema ärgenomsyrar en som
Programmet kan beskrivas pedagogisk ideal medett idenröttersom
progressiva pedagogiken. Detta ideal praktiseras, i eller miidreen mer
utvecklad form, i enskilda skolor både i Sverige och i övriga värllen.
Det utopiska ligger i tänkt omfattaallaatt är barn,programmet chatt
därmed alla skolor.

Entusiastiska experter skolanmöter motståndsom

De årtiondena har inneburitsenaste snabb utveckling kutur-en av nya
former bland barn och ungdomar. Allt flera på fritiden verksamnaär i
kulturella aktiviteter olika slag. Det framför alltpopulärkultuiensärav
musik, bilder och spelar allttexter roll istörre människorssom en unga
liv. Ungdomar använder populärkulturen råmaterial de fomarnärsom
sina föreställningar och identiteter. Det viktigt såväl skolanär att :om
kulturinstitutionerna elevernas kulturellamöter intressen och erfaen-
heter. finnsVar då barn- och ungdomskulturen Finns den istageon
klassrummet, i familjen och på fritidsgården eller back i skyddstage
för insyn Kulturerna finns där barnen inte nödvändär,vuxen gt-men

skolanvis i och inte heller kulturinstitutionerna.i
Skolutveckling och kulturutveckling beroendeär varandra. Ge-av

skolan kan alla barn få tillgång till kultur och möjlighetnom självaatt
aktiva. Det både det fantastiskaär och det svåra. Många barnvara nar

varit med i gränslandetmöten mellan det skapandet och lenom egna
professionella kulturen. Det gäller därför koppla ihop elevena.satt
kulturella erfarenheter och kulturlivets kunskaper; kombinationen :ain
bli tillgång i skolans verksamhet. Musik- och kulturskolor i dsttaen är
sammanhang betydelsefulla. De på gång självständigaär instituio-en

och bryggor mellan det professionella kulturlivet och skolan.ner Nem
det växande intresset för musik- och kulturskolor speglar samtidigt ein
brist i skolan. Får inte barn och ungdomar utlopp i skolan för sitt below

uttrycka sig och formuleraatt sig, söker deatt sig utanför skolan.av
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Kulturområdet inte bara brett också heterogent till struktur,är utan
innehåll och arbetssätt. Vad framför alltvi vill mellan detär att mötet
professionella kulturlivet och skolan mellan barn ochär möteett vuxna

skolans vardagsarbete.i mellan kulturen skolan ochMötet i kulturen
utanför skolan komplext. Det uppstår ständiga problem. orsakEnär är
kulturlivets okunnighet vardagsarbetet skolan,i skolansärom en annan
tendens kultur tillfälliga och inte integre-att se som evenemang som en
rad läroprocesser.del i elevernas Vad konstituerar mellan skolamötet
och kulturinstitutioner och hur problemen ut går inte baraLärarenser

för lära elevernain i undervisningen det eller det andra. Lära-att ena
uppgift också administrera undervisningen, undvika kaosär att attrens

i klass med elever. Kulturarbetare efter stå fria för-30 isträvar atten
hållande till skolan och dess administration. lärareMånga tycker att
kulturarbetamas villkor borde lika lärarnas.vara mer

faktorerDet finns flera komplicerar satsningar på kultur sko-isom
lan. det skolan, första hand kulturlivet,inte i be-En ärär att utan som
skriver kulturproblem och vill förändring.skolan Institu-görasom en

vill därför och skapa skolkulturtioner och enskilda gå in ären ny som
engagerande och utvecklande för eleverna be-dynamisk, denänmer

fintliga. komplicerande faktor kulturlivet hellreEn är att satsarannan
på föra pedagoger och konstnärer i skolan dein än uppmuntraratt ex-

kulturområdet redan finns skolan bredareinom i att taperter ettsom
kulturliv.för skolansansvar

Enligt traditionell skolan för olika kulturprojekt,är öppenen syn
genomförda kulturlivets villkor. dag finns det ocksåpå Men i ett annat

Kulturarbetet vidgas och ifrån skolans arbete.utgår inre Ettsynsätt:
skolan hinder. Motståndetsentusiastiskt kulturliv kritiskamöter som

punkt olikheter: olika traditioner och kulturdefinitioner,kan beskrivas i
olika barns utveckling och behov och olika på pedagogikpåsyn syn
och läroprocesser. handlar därför skapa plattform därDet attom en
människor i skolan och människor kulturlivet kan diskutera ochi sam-
arbeta villkor.på lika

Under de åren har lärarutbildningen ställts inför många frå-senaste
kräver diskussioner och kreativa lösningar. frågorDegor som som

ställs lärarutbildningen och skolans utveckling riktas dagi inteom
längre till i utsträckning till lokala och regionala in-störreutanstaten

former förstitutioner. hitta mellan skola och högskola, mel-Att möten
lan skola och kulturliv mellan kulturliv och högskola börsamt vara en
del den uppgiften stödja skolans och högskolansi att ut-gemensamma
vecklingsarbete. regionala byggs olikaDe påresurscentrum som upp
håll landet kan bli viktiga kunskaps- och erfarenhetscentrum för frå-i

kultur skolan. arbete böri Det initieras irör är ettgor som som samver-
kan mellan konstnärliga högskolor och lärarhögskolor.
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Kulturell yttrandefrihet

Vårt förslag

de inledandeI avsnitten skolans värdegrund och uppgifterom
förs, såväli läroplanen för de obligatoriska skolfonnema, isom
läroplanen för de frivilliga skolformema, in avsnitt kultu-ett om
rell yttrandefrihet. dettaI framhållsavsnitt skolanssom en av
uppgifter främja elevsvarje få och användaatt rätt allamötaatt
olika kulturella uttrycksformer.

sambandI med 1974 års kulturpolitiska beslut dåvarande Skol-gavs
överstyrelsen i uppgift precisera skolans kulturpolitiska uppgift.att Så-
dana skrivningar återfinns också i 1980 års läroplan. Där bl.a.:sägs

Skolan kan många viktiga insatser det kulturellagöra området. Ansvaret
for förverkliga de kulturpolitiska uppgifterna vilar skolansatt alla äm-

Ett speciellt har dock de har tillämnen uppgift utvecklanen. attansvar som
elevernas uttrycks- och kommunikationsförmåga i skapasträvan atten en
god barn- och ungdomskultur. ..

Skolans roll kulturcentrum bör emellertid begränsasinte till den obli-som
gatoriska undervisningen. Genom skolan skall eleverna också komma i
kontakt med olika kulturyttringar såsom konserter, teaterföreställningar,
ñlmforevisningar och konstutställningar. Eftersom skolan omfattar alla
barn och ungdomar motverkar kulturevenemang når baraattman annars

grupper.vissa

läroplanerDagens enligt vår mening, tillräckligtinteär, tydliga detnär
gäller kulturdimensionen skolansi verksamhet. finnsDet skrivningar
under rubriken Skolans uppgifter i läroplanen för de obligatoriskat.ex.
skolfonnema eleverna ska och utveckla olika uttrycks-att prövaom
former och uppleva känslor och stämningar. Det slås också fast att
drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, och formtext
ska inslag i skolans verksamhet. Förmåga till skapande höregetvara
till det eleverna ska tillägna sig i skolan. Vi föreslår detta styckeattsom
i läroplanerna skrivs så det klart framgår, skolansatt attom en av upp-
gifter främja alla elevers fåär och användaatt rätt alla olikamötaatt

159Skolöverstyrelsen l 980: Läroplan för grundskolan, Liber Utbildningsforlaget,
Stockholm, 27s.
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kallartillgång till det vioch därmed fåuttrycksformerkulturella som
yttrandefrihet.kulturell

fåroch ungdomarbarnbetonat viktenkapitlet har videt härI attav
arbeta medförmågaskapandeutveckla sinmöjlighet attatt genom

ochspråkbegreppvidga skolansvillolika medier. Vi attmånga menar
alltidochverbala språket intefrån detgrad utgåralltför högskolan i

sidornakommunikativaspråkliga ochför detillräckligt utrymmeger
uttrycksformeroch dans.musik, drama Dessa ärfilm,bild, slöjd,hos

utveckling ochlärande ochungdomarsbarns ochbetydelse förstorav
stället förskolarbete, ialltnärvarande utnyttjas iförgradbör högrei än

undervisningstillfällen.ochspeciellahänföras till ämnenatt
samhällsförändringarpåutvecklat vårföregåendehar i detVi syn

spelarMediernasocialisation.ungdomarsochi barnsförändringaroch
påverkar i högliv ochungdomarsframför allt iochroll barnsistoren

tillbidrarochoch värderingaromvärldsuppfattningar attgrad deras
tillskolan knyterdet viktigtDärföridentitet.derasutveckla är att an

utveckla sin kommu-möjligheterdemverklighet ochelevernas attger
dekon-få lära sigskolanungdomar bör ioch attförmåga. Barnnikativa

språk.bildensrörligadenoch hanterainnehållmediernas attstruera
undervisning.aktualiseras i allsåledesMedievärlden måste

ochsärskild barn-finnshävda detvill viSammanfattningsvis att en
liv ochungdomarsochroll i barnsspelarungdomskultur storensom

verksamhet ska utgåskolan i sinoch identitet. Omutvecklingför deras
och kun-erfarenheterungdomarsochtill barnsifrån, och ta egnavara

minstdessa. Intedelviktigkulturella yttringarderasskaper är aven
tendens ifinns, vi,roll. Detmedievärldenspelar stor vux-menar enen

tilloch anvisningarriktlinjeravspeglats iockså harenvärlden, som
motverka populär-uppgiftskolansframför allt attskolan, att somse

till desskritiskaställa sigungdomarochbarnoch lärakulturen attatt
be-mediekulturenviktigaredetVi attyttringar. äratt som ensemenar

meddärför arbetabörSkolanungdomars liv.ochbarnsrikande del av
ochtillförstå,lära sigmöjligheter attelevernas att taöka attattatt vara

förståel-motverka den, ävenkulturen,använda sig än att omsnarareav
granska.kritisktochdekonstruerahandlarockså attattomsen

detdet nyttiga,betonatendensskoldebattdagensfinns i attDet en
kunskapmänniskorshöjanödvändighetenkonkurrenskraftiga attav-

kulturellatillmotsatsställningibland hamnar ioch kompetens som-
konstruerad motsättning.detvärden. Viestetiska äroch att enmenar

öka männi-förviktiga justuttrycksformerkulturella attKultur och är
kom-perspektiv ochderasvidga störreförkunskaper,skors att ge en

estetisk kompetensochKulturell äroch förrnåga.förståelsemunikativ
Därför det såall kompetens.kunnande och vä-allt ärviktiga delar av

ochanvända alla sina sinnenfårskolanungdomar iochsentligt barnatt
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i sina läroprocesser kan och får använda många olika uttrycksformer.
Utrymmet för praktiskt-estetisk verksamhet i skolan tar inte utrymme
för andra verksamheter, bidrar till det samladeutan lärandet och kun-
skapsutvecklingen.
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Prao.
Bilden har gjorts Kristian Rönnqvist, 15 år, på Celsiusskolan iEdsbyn.av



arbetslivetSkolan och 267SOU 1997: 121

arbetslivetSkolan och12

Innehåll och slutsatser

skolan: kontak-aspekt denkapitlet skriver videt härI öppnaom en av
tycks haarbetslivskontakter mins-Olika formerarbetslivet.medten av

och pekartänkbara orsaker till detta,diskuterarkat under år. Visenare
ned de statligaskola-arbetsliv har ikopplingenb1.a. på styr-tonatsatt

eleverna fårpåtvå förslag, gårdokumenten. Vi attutpresenterar som
skoltiden. Våra slutsatserarbetslivet under helakontakt medlevandeen

följ ande:är

möjligheter tillskolan, och derasallt längre iAlla elever går extra-0
någon-Därför behovethar minskat.feriearbetejobb och är större än

få erfarenhetermöjlighetereleverna mångaskolansin attatt gerav
lärande, ochför elevernasviktigtfrån arbetsplatser. Detta överär

utveckling.för derashuvud taget

arbetsplatsförlagd utbildningpraktik,projektarbeten,Studiebesök,0
elevernasblir roligare,Skolarbetetstudierna.variation iosv. ger

och de lär sigökarmotivation mer.

människor i företagkontakten medinnebäroch skolledareFör lärare0
kunskaper förs in iperspektiv ochandraoch organisationer att nya

med barn ochkan kontaktensynpunktarbetsplatsernasskolan. Ur
motsvarande vinster.leda tillskolledareochungdomar, lärare

del detarbetslivet viktigskolan ochmellan störreKontaktema är aven
sko-paradoxalaskolan. Detsammanhanget, den är att trots attöppna

tycksborde ha ökat intressetarbetslivskontakter rimligenlans behov av
minskat.styrdokument haför arbetslivet i statliga

ochosynliggörande arbetetillhar lettsamhällsutvecklingen ett av
skolan ochallt längre tid igåroch ungdomar. Dearbetsliv för barn en

arbetslivserfarenheterfåfå möjligheterdenna tidhar under att genom
och arbetslöshe-brist på arbete,extrajobb.andra Detferiejobb eller är
ökar behovetläromöjligheter.människors Dettaminskarten avunga

arbetsliv.skola ochkontakter mellan
kon-praonarbetslivsorienteringenpraktiskadenTidigare envar

den påoch samhället. inteskolan Det sätttaktkanal mellan är samma
områ-regleringen påhar den statligadecentraliseringenlängre. Genom
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det försvunnit. Läroplanerna och kursplanerna talar inte så mycket om
arbetslivet. harDe inom-skol-perspektiv.ett Med den upplägg-mer av
ning styrdokumenten har dagi detta inteär så anmärkningsvärt.som
Arbetslivskontaktema ligga inom för kommunens ochanses ramen
skolans Men med tanke på kontakterna mellan skolanatt ochansvar.
närsamhället svåra etablera,är inte minstatt det gäller arbetslivet,när
behövs allt stöd dettai utvecklingsarbete.

Vi vill diskutera skolans kontakter med arbetslivet, dels därför deatt
viktiga i delssig, därförär de tydligtutgör exempelatt på vadett man

kan med skola och vad denöppen skolan kan betyda föröppnamena en
undervisningen.

Arbetslivet "störningsfaktofsom en

Utvecklingen skolani beroende det kollegialaär samtalet. Ett stortav
och självständigt måste framför alltutrymme lärarnasges gemen-

diskussion undervisningens villkor och inriktning. Kravetsamma om
på sådant samtal har ökat kraftigtett decentraliseringen. Vi har igenom
kapitlet förstrategi skolutveckling pekat det kollegiala samtaletutom

den enskilt viktigaste faktorn för skolutveckling. Men visom attmenar
detta samtal måste breddas andra skolmänniskor deltaratt än igenom
det. Lite tillspetsat har vi talat behovet stömingsfaktorer,om av som

det kollegiala samtalet blirgör mindreatt införstått ochkontextbundet.
Det säkert så vissa samtal kommerär till stånd justatt någonattgenom
utifrån ställer frågor, invändningar och vändergör och ned på in-upp
vanda föreställningar. dennaI mening arbetslivet effektivär stör-en
ningsfaktor.

Skolans inre arbete präglas ensidighet. Ett visst undervisasätt attav
går igen innehåll, viss verksamhet fylleroavsett skoldagarna.typen av
Eleverna på lektion eftergör lektion.sätt Kunskapssynen ochsamma

kännetecknasämnessynen ofta betraktelsesättett är övertagetav som
från akademiska discipliner och dåligt för skolbruk. Alltföranpassat
ofta går undervisningen rakt på de abstrakta begreppen och låter elever

och till dess de kan vadrepetera de har tillägnat sig.memorera upprepa
Sådan undervisning inte upphov till vad skulle kunna kalla förger man
invändig kunskap, förståelse integrerad i elevensär värld ochen som
kopplad till tidigare erfarenheter. I fall lär sigvärsta eleverna efter hand

förtränga sina subjektiva erfarenheteratt i klassrummet. Skolan blir
tråkigare, kunskapstillväxten mindre.

Om skolan ska kunna erbjuda läromiljö utmanande förären som
alla elever och hänsyn till många läratar sig och förstå,sätt så måsteatt
den präglas variation. Eleverna behöver få delta i många olika verk-av
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det sammanhangetför lärande.skiftande konventioner Imedsamheter
finns läro-skolan. arbetslivetviktig för Imed arbetslivetkontaktenär

Detoch låta sig inspireraskan utnyttjaskolansituationer av.som -
harmed verksamheterarbetet ochlärande ioftahandlar ett somom

underhållvaruproduktion,omsorgsarbete,innehåll:ochskiftande mål

osv.
och lärarnasbåde elevernasomvärldskontakter påverkarVidgade

tillfalle vidga sinafårtänkande. strate-och Dearbete repertoareratt av
lärare; ioundgängliga för allakontakterlärande. Sådanaför ettgier är
lärarespaning.på Ennågondet alltidarbetslag bör är somsomvar

pådel handledamaspraktikplatser, fårpåeleverbesöker sina ute synav
förändringarvilkaskolan,viktigt lära sig ivadeleverna, på är attsom

hur loka-medkanproduktionen Läraren ögonsker i egnaseosv.som
och får aninganvändsvilken utrustningutformade,lema är omensom

arbetsplatser. Lärarnasråder på olikaklimatsocialadetskillnader i som
erfarenheterdeskolanoch arbetet ieleverna möteruppfattningar om

emellertidpåverkan skermänniskor har. Den ärandra somvuxnasom
ock-påverkasutanför skolansamhälletmänniskorna ienkelriktad;inte

skolpersonal.ochmed ungdomarkontakthaså attav
kunskapför elevernasbetydelsehararbetslivetmedKontakten stor

arbetsplat-påtraditionerarbetsinnehåll, regler ocharbetsprocesser,om
produktionocharbetsorganisationförändringarstrukturella osv.avser,

skolantid iAllt längre
.

Sedan börja-folkskolan.år iungdomar sjude flestagick1950-taletPå
gickårskullomkring 25arbeta. Detde de procentatt somenavvar

År 1950till gyrrmasiet.fortsattefåtalrealskolan. togtill Ettvidare
cirka fyramotsvaradevilket procentstudentexamen,ungdomar4 500

nioelever gårförändrad: Allabildenårskullenf°° årFyrtio ärsenareav
treårigadirekt till dendem fortsätteroch 98grundskolanår i procent av
kraftigtökar ocksåhögskolanstuderar iAndelengymnasieskolan. som

några år.sedan
Ännu ungdo-rekommenderavanligtdetsedanårför 10-15 attvar

arbeta, hittade ficksabbatsår. Dåskoltrötta att ta ettvarmar som
på.villedevilken utbildningbli klaraoch satsasig själva över som

femton-försvårareemellertid successivtblev det1980-taletUnder en

16° skolor 1864-1970, Pro-icke-obligatoriskaElevercentralbyrån 1977:Statistiska i
blir någotSiffrornaoch 169.Stockholm, 69, 16431,från 1977:11,SCBmemorior s.

han-flickskolor ochstuderade iungdomartill delhänsynhögre atttar enom man
ingå iidag kanutbildningargymnasier, sägasoch tekniskadelsgymnasieer gym-som

nasieskolan.
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åring skaffa sig jobb. Allt fleraatt syokonsulenter,ett rektorer och
klassföreståndare avrådde eleverna och deras föräldrar ifrån att göra ett
uppehåll mellan grundskolan och gymnasieskolan. Fortsätt direkt för
det finns inga jobb, blev stående uppmaning. När lågkonjunkturenen

in börjani 1990-talet densatte elva- eller tolvåriga skolanav var ett
faktum. Efter gymnasiereformen blev1994 skolan i praktiken tolvårig.

alltDen längre skolgången har i grunden förändrat tillvaron för
alla människor.nästan Inte förrän de har blivit 20-25 år kan deunga ge

sig i arbetslivet, och få betalt för vad deut gör.
Samtidigt med den här utvecklingen riskerar undervisningen bliatt

abstrakt. särskiltDet tydligt iär gymnasieskolan depå tidigaremer yr-
kesinriktade utbildningarna. Där har inslaget allmänna ökatämnenav
markant.

Svårt fåatt extrajobb och feriejobb

Under 1990-talet har gyrnnasieungdomar upplevt dramatisk försäm-en
ring i tillgången på sommarjobb. Sifo har på regeringens uppdrag un-
dersökt hur feriearbetsmarknaden fungerade för gyrnnasieungdomar

1996. Det totalt 210 000 gymnasister sökte till-sommaren ettvar som
fälligt jobb. dessaAv det 140 000 fick arbete, medanettvar som
70 blev000 Ungdomar med invandrarbakgrundutan. hade svå-större
righeter andra få arbete underän bara omkringatt ett hälf-sommaren;

arbetssökande ungdomar med båda föräldrarnaten födda i utlandetav
fick feriearbete.ett

Ännu bra bit in på 1980-talet det ganska vanligt ungdomaratten var
arbetade vid sidan skolan; de kundeextra sitta i kassan påt.ex.om en
stormarknad kväll i veckan eller på helgerna. taktI med arbets-atten
marknaden har blivit har dessa jobb gått tillsämre äldre ungdomar som

färdiga med sin utbildning.är En orsak till det har blivit svå-attannan
för Skolungdomar få tillfälliga jobb troligen arbetsgivarnaatt ärrare att

ställer högre krav dempå arbetar kanDetta både bero påextra.som att
haven trissas utbudet arbetskraft ökarnär och arbetsuppgif-attupp av

har blivit svårare och därmed kräverterna sina utövare.mer av
Kontentan detta de kontakter med arbetslivetär att ungdo-av som

tidigare hade extrajobb och feriejobb har kommit be-mar attgenom
Detta har fleragränsas. negativa följder. Många Skolungdomar går

miste den erfarenhet arbetslivet det ha diverse små-attom av som ger
jobb olikai slags företag. förlorarDe inkomstkälla och föräldrarnasen
försörjningsbörda ökar. Sett i samhällsekonomiskt perspektivett går
landet miste dessa ungdomars bidrag till den totala produktionen.om
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Delsstudier.elevernasinverkar påomvärldskontakterMinskade
minskarmöjligheterna attblirreferensramar snävarederasattgenom -

delsskolanutanförbearbetadeochkommenteradelärdomarfå nya -
i Göte-lärareEnstudiemotivation.ungdomarnasslå motattgenom

dialogsvar:vis ifölj andepådettaborglö uttrycker ett

använd-kunskaperna ärkunnaårtolv testapluggaorka attutanAtt om
och dessutompraktikplatser, attvetaeller vettigasommarjobbpå an-bara
två faktorerdet görnågot jobb,inte ärdettafår var-tagligen somtrotsman

hö-mycketdendettautslag ärmånga elever. Ettförmycketdagen avtung
dag.imånga gymnasieprogramfinnsfrånvaro somga

skolungdomarsminskningenkanSammanfattningsvis säga att avman
grundskolaniutbildningenpåkravetökarferiearbete attochextrajobb

ikommerelevernainnebärinslag attgymnasieskolanoch somrymmer
läro-vidga sinocksåkanSkolan repertoararbetslivet.medkontakt av
fråninspirationhämtaundervisningsstrategier attochsituationer genom

förvaltningar.ochföretagarbetsmiljöer igodagäller ivad som
samtligaarbetslösa7,8cirka öppetprocent perso-maj 1997I avvar
arbetslöshetendenår20-24 öppnaarbetskraften. Föri vargruppenner

del-ungdomardeläggersiffradennatillprocent. Om som14,8 man
detklartdetstårarbeta,skulle vilja atthellrefast deutbildningitog en

arbetsmarlmaden.påinsigmänniskormånga att taförsvårtär unga
invandrarbak-medungdomarsommarjobb,gäller ärdetLiksom när

kontaktskoltid harunder sinmänniskorOmsärskiltgrund utsatta. unga
fåblirmöjligheter större attderastroligtdetarbetslivet att enmed är

allaUnderskolgång.avslutadefterarbetsmarknadenpå om-fast fot
för-arbetslivetochskolanmellankontakterfleraskulleständigheter

ökandeskulle iungdomarnafunktionssätt;arbetsmarknadensbättra
vill arbetaegentligendevadfordrar,jobbolikavadutsträckning veta

med osv.

arbetslivförändratEtt

produktionenutformningenmodellen förvaritharUppstyckning av
fasthade längeTaylorismen ettåren.hundra omunder de greppsenaste

själsdö-ochineffektivtdetinsikten ärväxer attarbetsplatserna, men
arbetsgivareochFackföreningarsmåbitar.iarbetetdeladande att upp

ochgrupporganisationinnebär ettförändringarvarandra ifinner som
framtidensförlösenordetIntegreringarbetsinnehåll. ärbredare ar-

100.36/96diarienummerSkolkommittén,6 nu1997-02-16Staf, BrevSusanne av
Stockholm.Arbetskrapsundersökningen,52 centralbyrån 1997:Statistiska



272 Skolan och arbetslivet SOU 1997:121

betsorganisation; splittrade delar förs ihop i eftersträvan helhet ochen
sammanhang. Stela befattningsgränser luckras och bredden i inne-upp
hållet i arbetet ökar. Varje anställd behöver djupa kunskaper på flera
områden för tillverka teknisktatt avancerade eller för produce-attvaror

tjänster håller hög kvalitet.ra Ett exempel på dettasom en inforrna-är
tionsteknologin. Varje arbetar med IT måste förståperson ochsom tän-
ka i hela Samtidigt måstesystem. hon eller han på sin delexpertvara

helheten, eftersom varje del så komplexärav ingen kan kunnaatt allt.
Den traditionsbundna indelningen i akademiker respektive icke-

akademiker förlorar sin relevans och många andra faller.gränser Den
mellan och konstruktöroperatör i industrin sådantär exempel,ett lik-

mellangränsen assistent och handläggaresom i förvaltningen. Orgav
nisationen blir mindre hierarkisk och kontrollerande. Den bygger i
ökande grad på varje människas och kompetens och viljaengagemang
att göra arbete.ett Datateknikengott kombinationi med snabba tele-
kommunikationer ökar tillgången på information på drastiskt vis,ett
vilket bl.a. leder till mellanatt gränsen arbete och fritid luckras ochupp

helt yrken skapas.att nya
Den kunskapsbaserade ekonomi framväxer medsom mönsternya

för arbete kräver kunskaper och förmågor dem i framtidennya av som
ska arbeta inom den. Arbete i projekt, flexibla arbetsförhållanden, sva-

knytning till fasta arbetsplatser, användninggare inforrnationstek-av
nologi, produktion små eller tjänstekvantiteter förav särskildavaru-

nischer, jobb förändringengrupper, arbetslivetnya gårnya snabbt.av-
Det viktigtär dagens elever känneratt det framtida arbetslivetatt byg-

på deras medverkan. Det ingen färdigär strukturger de ska siganpassa
till. Det strukturär i ständig omvandling. Vilka jobben kommer attsom
finnas i framtiden bestäms många faktorer. Men faktor elever-av ären

själva, deras kreativitet, ansvarskänsla ochna samarbetsförmåga. Det är
bl.a. detta den tidens diskussionsenastesom entreprenörskap ochom
skola handlar om.

För människoratt ska kunna förbereda sig behöverunga de kontakt
med arbetsliv i förvandling.ett En skolaöppen kan den kontakten.ge

Kontakt med arbetslivet

Praktisk arbetslivsorientering prao blev obligatorisktett inslag i
grundskolan den första läroplanen, korn 1962genom låtsom attvara-den då kallades för praktisk yrkesorientering pryo. I 1980 års läroplan

63 Ds 1997:3: I entreprenörskapets tecken En studie skolning förnyelse,i Stock-av-holm, Fritzes.
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veckors6-10ordnaskullekommunernaföreskrevsgrundskolan attför
problem.integrundskoletiden. Praon utanunderelevför varje varprao

alla ele-tillpratikplatserordna brasvårthade atthåll t.ex.vissaPå man
pratikerfarenhe-och elevernasundervisningenmellankopplingenver,

före-Dethandledning.blikunderelever utanochiblandter svagvar
prak-ordnaklaradeinteskolor attutsträckning atti viss avocksåkom

tiden.stipuleradedenundertik
medkontakterskolansfråganbehandladeLäroplanskommittén om

föreslogKommitténslutbetänkandesittikortfattatendastarbetslivet
framtids-förunderlagtid somvissskulleelev garanterasvarje enatt

ända-dettaförtimmar120timplantill avsattesförslagetplanering. I
studie-ochpraktikföranvändaskunnabaraskulle intetidmål. Denna

gymnasieskolaniauskultationlägerskola,förockså t.ex.besök, utan
denmeddetansågKommittén attspråkstudier.förutlandsvistelseoch

rimligt attlängreområde inteskolanspåansvarsfördelningen varnya
för-hoppadesMan attförtidenomfattningexaktfastställa prao.aven

arbetslivskontakternaförbättrebliskulle attdärmedutsättningarna
skolverksamhe-iinslagmeningsfulltochväl integreratbliskulle ett

ten.
ställetiföreslog attochförslagkommitténsfrånavvekRegeringen

ämnesgruppemaf Syftet attpåfördelades varskulletimmarnade 120
arbetslivsorienteringsininplanera som spe-"möjlighet attskolornage

underellertimplanentiddenförstudiebesök inom gerciella ramen
innebarintedettaunderströk attRegeringenskoldagen.tidövrig av

grundskolan.försvinnaskulleformerolikaiarbetslivsorientering uratt
förslaget.enligtbeslötRiksdagen

minskatharomfattningpåtyder attmycketfinns praonsDet som
idettapåpekarRegeringenkraft.trädde ibestämmelsernadesedan nya

ingen överdetförekommerskolorutvecklingsplanenf°° flera praoI
längre.huvud taget

detgymnasieskolan är storiarbetslivskontakternagällerdetNär
Allaövrigaochyrkesämnenmed program.mellanskillnad program

minstomfattaskautbildning. Denarbetsplatsförlagdharyrkesprogram
klaradeGymnasiekommitténEnligtutbildningstiden.Veckorfemton av

medutbildningarbetsplatsförlagdordnagymnasieskolor attallainte av
tvisterorsakerna är1995/96. Enläsåretunderomfattning avdenna

arbetsplats-denförersättningenbranscherochkommunermellan om

Läroplanskommittén,huvudbetänkandem bildning,Skolaför1992:94: avSOU
280-281.förlaget,AllmännaStockholm, s.

grundskolan,förbetygssystemochläroplan65 En nytt1992/932220: ettProposition ny
65.Särskolan,obligatoriskadenochspecialskolan s.sameskolan,

ochskolaförskola,Utvecklingsplan för66 1996/972112: vux-skrivelseRiksdagens
63.Stockholm, Fritzes,likvärdighet,ochkvalitet s.enutbildning -
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förlagda utbildningen. Kommittén räknar emellertid med allaatt gym-nasieskolor når målet femton veckor inom några år.
Eleverna på det samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och es-tetiska kan ha s.k.programmet ämnesanlcnuten praktik alterna-ettsom

tiv till lokalt tillägg. Bakgrunden till detta detär underatt åren 1985-
1989 pågick omfattande försöksverksamheten med ämnesanlmuten
praktik på gymnasieskolans dåvarande studieförberedande linjer sevidare 275. Sedan försöket upphördes. förekommer ämnesanknuten
praktik i liten utsträckning enligt Skolverket.

Det tycks alltså så kontakternaatt med arbetslivetvara beroendeär
det finnsatt centrala bestämmelserav eller kontakternaatt backas iuppförsöksverksamhet. Vad beroren detta på Några tänkbara orsaker kan

följ ande:vara

Lärarna på många skolor0 frågor skola-arbetslivser om som en an-gelägenhet för i första hand syokonsulenten. Arbetslivskontakter-
har tendens betraktasna att någontingen ligger på sidansom som
skolans kämverksamhet, undervisningen.om

Det kräver0 extra ansträngning skolansen personal arbetaav att uppgoda relationer med bra praktikplatser, och hålla kontakternaatt vid
liv. När eleverna är på praktikute rubbas schemat, vilket kan göra
lärarnas arbete betungande.mer

Många lärare tycker det0 svårtatt är hinna medatt allting i ämnena.
Prao, ämnesanknuten praktik och andra kontakter med arbetslivet
framstår någonting stjäl tid.som som

Det mål- och kunskapsrelaterade0 betygssystemetnya i grundskolan
och gymnasieskolan upplevs många lärare och skolledareav attsomdet ställs ökade krav på eleverna i respektive ochämne därmed-kravstörre på lärarna hinnaatt med kursen".

Kontakter med arbetslivet-0 och huvudöver med dettaget omgivan-
de samhället- stöds inte skolans tradition. De innebärav tvärtom att
traditionen utmanas.

Det är mycket litet0 ett antalnumera ungdomar går direkt isom ut
arbetslivet från årskurs bestämtnärmare två helprocent av enårskull, eller cirka 2 000 personer.

Praktik i olika former ska konkurrera med undervisningen i ämnena.
Men det konkurrensär på olika villkor.en Den traditionella undervis-

67 Henrysson, Lennart l 994: Sya-kulturer skolan,i Elevers och skolpersonals upp-fattningar studie-, yrkes- och arbetslivsorienteringav på några högstadieskolor, Mal-
Studiamö, psychologica pcedagogica,et Series altera 1l
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läroböcker-ochbetygentimplanen,kursplanerna,stöds bl.a.ningen av
det slaget. DärÖkad stödarbetslivet har ingetmedkontakt avna.

policydokument från Ut-uttalanden iallmännaenstakadethandlar om
in-finns detSkolverket.och Däremot stortettbildningsdepartementet

detsammaocharbetslivskontakter,ökadeföreleverflertalethostresse
föräldrar.gälla mångatorde

skullearbetslivetmedkontaktskolanstroligtverkar inteDet att
kommeravskaffa timplanenförslagVårtvidare.öka attkomma utanatt
därmedochskolledare,ochför läraretrycketlite pålättatroligen att

arbetslivskontakter. Dettaskolornasutvecklingförgynnsamt avenvara
ocksåbehövstillräckligt. Detintebedömning,vårenligtemellertid,är

skola-arbetsliv. Vå-kopplingeninriktade pådirektförändringar ärsom
sådana.åstadkommasyftar tillkapitlethärdet attförslag ira

praktikämnesanknutenmedförsökenErfarenheter av

förförsöksverksamhetomfattandebedrevs1985-1989Under åren en
mycketFS-försöket. Intressetdet s.k.skolformerna,frivilligade var
studie-gällde deFlertalet dessagjordes.försök900cirkaoch avstort

försöksområdena äm-de populärasteEttförberedande linjerna. varav
gymnasieskolor.antalpåprövadespraktik, stortettnesanknuten som

hadeövrigtiläsår,veckorhögstomfattafickPraktiken tre menper
modellerolikamångamed dettaFördelen attvidskolorna varram.en

kom prövas.att
ekonomisk linje. Detpå treårigskeddeförsökendel varEn stor av

linjen. Däremotnaturvetenskapligapå denförsökmedvanligtockså
praktikämnesanknutenhaprövadeskolorfåtal attdet bara ett somvar

humanistiska linjen.och denlinjensamhällsvetenskapligadenpå
gymnasie-Varjeenhetligtpåutvärderades inte sätt.FS-projektet ett

lokalautvärdering. Deochdokumentationför sinsvaradeskola egen
Skolöversty-frånsammanfattningårligförgrundtilllågrapporterna en

medförsökenfrånerfarenheternadrag igenomgåenderelsen. Några
nedan.redovisaspraktikämnesanknuten

debl.a.tycktepraktiken. Detill attpositivamycketEleverna var0
sågdeskolanihade lärt sigde närdetdelförstodbättre somaven

studiernaförintressederasmenadeeleverMånga attdet tillämpat.
iinhade lättare ämnenade sättaochpraktiken, attökade attgenom

sammanhang.verkligtett

emellertidpraktiken. DettillpositivaregeliLärarna en mar-varvar0
anknutnaundervisade iläraremellaninställningskillnad ikant som
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respektive lärare hade icke anknutnaämnen ämnen, t.ex.som eng-
elska, tyska och franska. förraDe positiva.var mer

Handledama på praktikplatsema överlag mycket positiva till0 var
ungdomarna. Den kritik de framförde gällde vanligen brister isom
hanteringen praktiken från skolornas sida; handledama kundeav

beklaga de hade fått för lite information syftet medt.ex. att om
praktiken och ingen lärare hade kommit på besök under praktik-att
perioden.

Praktiken underlättade för del ungdomarna tillfälligaatt0 en av
anställningar extrajobb, sommarjobb och vikariat eftertypenav
gymnasieskolans slut.

Skolorna organiserade anskaffningen praktikplatser på olika Ensätt.av
tydlig inarbetningseffekt visade sig på de flesta gymnasieskolor; det
blev efter hand lättare få fram bra praktikplatser. fleraFrån försöks-att
skolor rapporterades elever inte hade någon praktik, skulle viljatt som a
ha det. kan tolkas teckenDetta på praktikett att motsvarar ettsom ge-
nuint behov hos många ungdomar, också uttryck för deett attmen som
elever hade praktik, talade väl den de träffade skolkamraternärsom om

inte hade praktik.som
det hela alltsåPå erfarenheterna positiva försöken medtaget var av

ämnesanknuten praktik. Både skolpersonalen och handledama lärde sig
mycket hur praktiken skulle skötas för fungera väl ochatt ettom ge
tillskott till ungdomarnas utbildning. Det mycket pekade på ettvar som
beslut praktiken skulle skeddeSå emellertid inte,att pennanentas.om
vilket bl.a. berodde på förändringar tidsandan,i den politiska situatio-

och debattläget. Under åren omkring 1990 kom basfárdigheter ochnen
traditionella värden i skolan betonas tidigare. Diskussionenänatt mer

hur eleverna lärde sig nödvändiga kunskaper och färdigheterom var
mindre omfattande. Regeringens proposition treåriga yrkesutbild-om
ningar i gymnasieskolan innebar till och med arbetslivskontaktemaatt
begränsades på yrkesprogrammen förhållandei till den försöksverk-
samhet hade föregått reformensom

med denDet positiva utveckling skedde före 1990, ävensom om
den kom utveckling skolornas kon-äratt stanna attsenare upp, en av
takter med arbetslivet inte behöver från nollpunkt. Både istarta en
grundskolan och gymnasieskolan finns det mycket omfattande erfa-en
renhet praktik i olika fonner, det går återknyta till.attav som

68 Proposition 1990/91:s5: Växa med kunskaper gymnasieskolan och vuxenut-om-
bildningen, Stockholm, Fritzes.



SOU Skolan och arbetslivet1997:121 277

också denna erfarenhet. StorstadskommitténMånga skolor utnyttjar
praktikexempel från Kista, diskussion behovet hos ele-iett en omger

arbetslivetinvandrarbakgrund få kontakt med Storstads-med attver
uppmärksamheten skolor i områden ikommittén riktar utsatta stor-mot

dessa det majoritet eleverna harstäderna. mångaI är ettav en av som
svenska och därför krävs det särskilda insatser förFörstaspråk änannat

svensk språkmiljö. gjorde elever års-ska Kista ieleverna Imötaatt en
elektronik samarbete medexamensarbete i Ericsson Com-kurs i9 ett

eleverna både språkkun-kontakt med arbetslivetsådanEnputer. ger
arbetsmarknaden, skriverämneskunskaper inblick iskaper och samt en

kommittén.

ocksådel undervisningen pedagogiskapraktiken tillAtt göra en av ger
meningsfullMånga elever upplever nämligen undervisningenvinster. mer
möjligtmed praktik. .. borde föroch lustfylld den Det varaom varvas

och de enskilda skolorna utvidga möjlighe-stadsdelarnakommunerna, att
stadsdelarna förlägga sinskolan i deför eleverna inom utsatta attterna un-

flera kommunalaarbetsplatser. dessa stadsdelar finns oftadervisning I
såsom stadsdelsförvaltning, arbetsförmedlingförvaltningar,och statliga

tillhandahållatorde ha goda möjligheterförsäkringskassa, vilkaoch att
Även stundtals riktnäringslivet i vissaeleverna.praktikplatser för ärsom

med skolor-omfattning samverkastadsdelar borde ha kapacitet i störreatt
fråga.i dennana

69 Stockholm, Fritzes, 124-125.bland betong kajor,sou 1997:61: Att växa s.



Skolan278 och arbetslivet SOU 1997:121

Om arbetslivet i grundskolans läroplan

Vårt förslag

Grundskolans läroplan kompletteras för det ska framgå påatt ett
tydligt samverkan med arbetslivet viktig försätt braatt är ut-en
bildning. avsnitt 2.1 KunskaperI införs mål gäller kun-ett som
skaper arbetslivet. Regeringen ska Skolverket i uppdragom ge

utarbeta förslag till förändringar läroplanen.iatt

det föregåendeI har vi visat frågan koppling mellan skolanatt om en
och arbetslivet hade låg prioriterat grundskolan reformerades. Bådenär
i Läroplanskommitténs slutbetänkande och regeringens be-proposition
handlades skola-arbetsliv mycket kortfattat.

Vi har belyst värdet för eleverna ha kontakt med arbetslivet-attav
liksom med andra delar närsamhället. harVi också hur kon-visatav
takten med arbetslivet viktig del den skolan.är öppnaen av

öka arbetslivskontaktemaFör ligger lösning till hands:att näraen
återinföra bestämmelsen skolorna ska ordna visst antalatt att ettom

praoveckor. Vi emellertid sådant förslag inte skulle ligga iatt ettanser
linje med utveckla och fördjupa decentraliseringensträvan påatten
skolans område. skulleDet också illarimma med vårt förslag att av-
skaffa den centrala timplanen, åtgärd bl.a. syftar till minskaatten som
tidsfixeringen i skolan 143. Dessutom denvi gamlaattanser praon
inte det enda vettiga kontakternaorganisera med arbetsli-sättet attvar
vet.

Vi har i stället för föreslå läroplanen får tydligare for-stannat att att
muleringar skola-arbetsliv och målen kompletteras.attom

Avsnittet kunskaper 2.1 bör kompletteras med mål uppnåett att
gäller elevernas kunskaper arbetslivet. Vi vidare attsom om anser av-

snittet skolan och omvärlden 2.6 i sin helhet. börDetöverom ses
klart framgå både lärarna och övriga anställda hartexten attav som en

sina viktiga uppgifter åstadkomma goda kontakter med arbets-attav
livet och andra delar närsamhället. Kontakt med mottagande skolorav
bör inte deni nuvarande läroplanen före kontakt medsättassom- -
organisationer och företag.

Skolans kontakt med arbetslivet blev prioriterat område på 1970-ett
talet. Någon gång slutet 1980-talet förändrades emellertid sig-mot av
nalerna. troligtDet lokala politiker, tjänstemän i kommunernasär att
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uppfattningenm.fl. har fåttlärarutbildareskolförvaltningar, att staten
tidigare.viktiglikaskola-arbetsliv intekopplingen äratt somanser

ochlärare, rektoreremellertidbehövsStödet från dessa omgrupper
fram olikadrivaskolan ska orkaenskildapå densyokonsulenter att

med arbetslivet.kontaktformer av
årskurstradition legat ihararbetslivskontaktemadelEn stor avav

liggertyngdpunktennaturligtdetmening motEnligt vår7-9. är att
elevernalåta ti-viktigtdet samtidigtgrundskolan,slutet attärmenav

förskolanredan ikanarbetslivet.med Detfâ kontaktdigt starta genom
frånIntryckenarbetsplatser.föräldrarsmed till olikaföljabarnen fåratt

personal imed förskolanstillsammansbearbetasbesök kandessa sam-
andra former.och flerarollspelbild, lek,tal,

och delta istudiebesökkan elevernagrundskolan görabörjanI av
tid.veckan under Deeftermiddag ipraktikperioder,kortare t.ex. enen

högelever ihåll landet visarolika igjorts påförsök har att yngresom
undersökning 1993 iarbetslivet.kontakt med Enhauppskattargrad att

dem tycktevisade 90sjätteklassareblandGöteborg procentt.ex. att av
Övermellanstadietarbetslivet pålära sigviktigtdet attäratt om
fyraocharbetslivetmedkontaktville haeleverna trehälften avmerav

arbetsplatser.praktik påskeskulletyckte detatt genom
gymnasieskolantillförskolanfrån närnytänkandebehövsDet ett

utveckling ochför ungdomarsbetydelsearbetslivetspådet gäller synen
kontakternaförformertillämpaochviktigtlärande. Det pröva attattär

långtgårorganisationerandraoch ut-förvaltningarföretag,med som
och nianåttanpraoveckor imed någratraditionelladet mönstretöver
praktiskmedgymnasieeleverförutbildningarbetsplatsförlagdplus en

inriktning.

17° årskurs Göte-och lärarebland elever iUndersökning iHelena 1993:Boman, sex
utbildningsförvaltning.stadsGöteborgsborg,
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Arbetsplatsförlagd utbildning för alla elever i
gymnasieskolan

Vårt förslag

Elever på det samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och es-
tetiska ska ha delprogrammet sin utbildning förlagd tillen av ar-
betslivet. Omfattningen den arbetsplatsförlagda utbildningenav
bör successivt till vad gäller för elever på övrigaanpassas som
program.

börjanI 1960-talet utbildningen efter folkskolan ellerav grundsko-var
lan splittrad. fannsDet allmänna gymnasier, handelsgymnasier, teknis-
ka fackskolorgymnasier, och yrkesskolor. Under decenniet skedde en
successiv samordning slutpunkt riksdagsbeslutet införandetvars var om

gymnasieskolan från och med 1971. Gymnasieskolanav rymde alla de
tidigare utbildningarna och kallades för integrerad skolform. Denen

gymnasieskolan bestod studieförberedande och yrkesinriktadenya av
linjer. Det fanns dessutom några tvååriga linjer varken direktsom var
studieförberedande eller yrkesförberedande, bl.a. tvåårig social linje;
dessa utbildningar utgjorde det s.k. mittblocket.

Riksdagen beslöt 1990 alla utbildningar iatt gymnasieskolan skulle
treåriga. Linjerna döptes till Yrkesutbildningamavara om program.

fick inslag allmännaett större s.k. kärnämnen.ämnen, Riksdagenav
beslöt ytterligare förändringar 1993. I korthet innebär dessaom att
gymnasieskolan ska kursutformad; varje indelatämne i kurserärvara
och eleverna får betyg efter avslutad kurs. Elevernas inflytande haren
ökat bl.a. i den meningen det finns alternativaatt kurser, de kansom
välja emellan. Begreppen studieförberedande respektive yrkesförbere-
dande utbildning finns inte längre i de officiella Trots dessatexterna.
förändringar finns det fortfarande avsevärda skillnader mellan gyrnna-
sieskolans två delar.

Enligt förslag frånett regeringen beslöt riksdagen under hösten
1996 vissa förändringar i bestämmelserna arbetsplatsförlagdom om
utbildning, APUJ" De tidigare reglerna innebar arbetsplatsförlagdatt
utbildning skulle förekomma på med yrkesämnen, ochprogram att en-
dast kurser i yrkesämnen fick arbetsplatsförläggas. Riksdagsbeslutet

7 Proposition 1995/96:206: Vissa skolfrågor 33-37.m.m., s.
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kantill yrkesämnen bort;begränsningeninnebar ut-togsatt numera
förändringarbetsplats.alla ske på Enbildning i är attämnen annanen

naturvetenskapliga ochsamhällsvetenskapliga,detockså elever på es-
styrelsen förarbetsplatsförlagd utbildning;kan hatetiska programmet

detta.fatta beslutskolan ska om
arbetsplats-gäller denmed yrkesämnenelever påFör attprogram
utbildnings-veckoromfatta minst femtonskaförlagda utbildningen av

under-ska Skolverketordna dettaskola klarartiden. inteOm attaven
skolhuvudmannen.rättas av

Gymnasiekommittén,utveckling,gymnasieskolansförKommittén
den arbets-flera undersökningardelbetänkanden redovisathar tvåi om

1995/96. dåtill och med läsåret Detutbildningenplatsforlagda var
till minimitidennåddegymnasieskolornahälftenmindre än som uppav

påmellanfemton veckor. Variationema t.ex.stora;programmen var
handels- och administrationsprogrammetochomvårdnadsprogrammet

och el-medieprogrammetmedanskolor dennaklarade de flesta gräns,
arbetsplatsförlagdmindrebetydligthåll hadepå mångaprogrammet

uppfatta femton veckoröverlagtycksutbildning. Kommunerna som
tycks hamaximum; ingenstansochbåde minimum ettett en merman

arbetsplatsförlagd utbildning.omfattande
allavisarundersökningarGymnasiekommittén redovisar attsom

elever, lärare,utbildningarbetsplatsförlagderfarenhethar avsom -
mycket värde-denmil.branschföreträdare ärhandledare, attanser-
avgörande förpå arbetsplatsutbildningfull. Kommittén ärattanser

veckorminimigränsen 15ochkvalitetyrkesutbildningens attmenar
höjassikt börutbildningstiden påden totalaav

samhällsvetenskapliga,för detredogjortföregående har videtI att
ämnesanknutenhakanestetiskanaturvetenskapliga och programmet
förekommer pådettalokalt tillägg,tillalternativpraktik attett mensom

skolor.fåtalett
mellan elev-åtskillnadgrund försakligfinns ingen göraDet att en

kontaktfåmöjligheternamed avseende påolikapå attprogramerna
harAlla elevergymnasieskolan.utbildningen iundermed arbetslivet

för de ska kunnasådan kontakt, inte minstfåbehov attattett stort enav
ocharbetslivet,med företeelser iskolanundervisningen ikoppla ihop

arbetskam-under tid hadet innebärden stimulans att vuxnaensom
yrkesämnen harpå ännu störreElever ettutanrater. snarareprogram

förläggs tillutbildningendelareleverbehov övriga attän en ar-avav
behöver konkretiseras.utbildningeftersom derasbetsplats,

72 gymnasieskolan hur går det och SOU 1997:1: Den1996: DenSOU nyanya -
Stockholm, Fritzes.gymnasieskolan för steg,steg-

m 96.Stockholm, Fritzes,gymnasieskolan förSOU 1997: Den steg steg, s.nya -
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En vanlig invändning sånt här förslag arbetslivetmot ett inteär att
skulle klara alla gymnasister inte allaatt ta eleveremot påav ens-

med yrkesämnen får sina femton veckors arbetsplatsförlagdaprogram
utbildning. Det uppenbart förutsättningarnaär för utvecklade kon-att
takter mellan skolan och arbetslivet olika på olika håll landet.är i På en

med omfattande och varierat arbetsliv,ort därett efterfrågan på arbets-
kraft torde det lättareär etablerastor, sådana kontakter påatt änvara en

med hög arbetslöshet dominerasort några enstakaen storasom av ar-
betsplatser.

Likväl finns det så mycket erfarenhet- under decennierett par av-
rekrytering platser för olika former praktik och arbetsplatsförlagdav av
utbildning, det svårt problemenär inte gåratt lösa.att Detro att att yr-
kesutbildningar tradition har haft praktikinslag,ett stort t.ex.som av
bygg, omvårdnad handel och administration, klararsamt elev-attav ge

femton veckors arbetsplatsförlagd utbildning. Utvärderingenerna av
försöken med ämnesanknuten praktik visade det går långsiktigtatt att
och målmedvetet bygga goda relationer med företag och andraupp or-
ganisationer så tillgången på platser inte längre framståratt någonsom
avgörande svårighet. handlarDet i hög grad skapa mötesplatser,attom
där tillsammans kommer fram till vad arbetslivet kan betyda förman
skolan och vad skolan kan betyda för arbetslivet. Vad detär sägersom

inte ungdomar i gymnasieskolan skulle kunnaatt hjälpa till gjutaatt
hopp i företag kämpar för sin överlevnadnytt ett som

Invändningen emellertid så tillvida relevantär det tid, ochatt tar
kräver ansträngningar, skapa god kontakt med arbetslivet.stora att en
Därför bör kommunerna möjlighet successivt bygga denatt upp or-
ganisation och det kontaktnät behövs för den arbetsplatsför-attsom
lagda utbildningen på det samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga
och estetiska fungera. Det samtidigt viktigtprogrammet att är att mot-
verka eventuella tendenser till införandet arbetsplatsförlagdatt ut-av
bildning på dessa får negativa effekter for deprogram program som
redan har arbetsplatsförlagd utbildning.

ASkolverket bör få i uppdrag föreslå hur programmål och kurspla-att
ska justeras hänsynmed till den arbetsplatsanknutna praktiken.ner

Detta skulle kunna ske samtidigt mål och kursplaner iöversom ses en-
lighet med vårt förslag kursplaneöversyn 155.om en

Förslaget torde inte innebära några ökade kostnader för kommuner-
eftersom skolorna inte betalar någon ersättning till arbetsplatsernana,

för den arbetsplatsförlagda utbildningen.
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klassen.klonadeDen
Åsedaskolan Åseda.år, påflicka,Bilden har 14 igjorts av en
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13 En jämlik skola

Innehåll och slutsatser

detta sammanfattarI avsnitt frågorvi klass, kön och etnicitet irörsom
skolan. Vi vår utgångspunkt i begreppet en skola för alla". Vi åter-tar
kommer också till de frågor och den diskussion vi i vårt betän-tog upp
kande den mångkulturella skolan.Vi frågor klass,rörattom menar som
kön och komplexa frågoretnicitet griper djupt skolansär in isom pe-
dagogiska arbete. Jämlikhets- och jämställdhetsfrågoma kan inte lösas

några skrivningar skollageni eller i läroplanema, ellergenom genom
fram enkla handlingsmodeller. handlarDet häv-att tar attman mer om

da skolans värdegrund och attityder, kunskaper och medvetenhetom
hos skolans personal. Därför har vi valt illustrera frågornas komp-att
lexitet och de kunskapskrav de ställer med exempel handlarett som om
jämställdhet mellan flickor och pojkar skolani 292.

läggerVi fram rad förslag syftar till stärka språkunder-atten som
förvisningen elever med modersmål svenska. Härutöverett änannat

lägger fram ettförslagvi inrätta europeiskt för jäm-att ett centrumom
likhetsfrågor ochi Sverige generellt krav på analysett annat ettom av
konsekvenser för klass, köns- och etnicietsfrågorna allt reformarbetei
på skolområdet. Våra slutsatser följande:är

avgörande vikt förDet den svenska demokratin och för jäm-är0 av
likhet och jämställdhet skolan fortsättningeni har målävenatt som

skola för alla.att vara en

Frågor jämlikhet och jämställdhet handlar både attityder och0 om om
kunskap och medvetenhet. skolan ska kunna uppfyllaFör attom

skollagens och läroplanernas likvärdighetsmål krävs hos skolans
personal såväl kunskaper, förmåga dessa kunskaperomsättaattsom
i det pedagogiska vardagsarbetet.

främjaFör likvärdig skola kan l Sätta tydligaatt staten:0 en upp
och klara mål för likvärdighet i skolan, 2 Följa och utvärderaupp
skolans resultat dessa mål och 3 Bidra till öka kunskapermot att
och medvetenhet frågor jämlikhet, jämställdhet och lik-rörom som
värdighet.
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En skola för alla

för alla har decennier honnörsbegrepp svenskskola i varit iEn ett ut-
bildningspolitik. utvecklingsplanen skriver regeringen:I

för livskraftig demokrati. svenskabra skola förutsättning DenEn är en en
sammanhållen skola, likvärdig utbildning tillskolan skall vara en som ger

börjar skolan med skilda sociala och kultu-alla barn och ungdomar. Barn
ochskolans uppgift sin organisationrella förutsättningar. Det är att anpassa

tillvara"såundervisning, alla barns förutsättningarsin att tas

barn och ungdomar med olika bakgrund och olika förut-Just attgenom
sammanhållen skola får de chans till-sättningar undervisas i atten en

utveckla kunskaper och förhåll-skaffa erfarenheter ochsigsammans
tillgång samhället människor fårMångfalden blir iningssätt. en om

varandras erfarenheter och dessatillfälle och delmötas taatt omav
Ävenrespekt. inriktningenpräglas ömsesidigmöten motom enav en

därmedskolpolitik decennier, detför alla har präglat svensk iskola är
finns, problem detta.har funnits, och idet inteinte attsagt

delat och beskriverlikvärdighet iSkolverket ett ansvar enser som
metafor för likvär-skola för alla talandeuttrycket enrapport ensom

skolan. samla skilda uppfattningar, dendigheten kani Den ärmen
analytiskt intressant.samtidigt för för Den ut-att ger envaragrov
demokrati kan leda tillvälfárdspolitik ochgångspunkt i störresom ny-

granska likvär-reflexionen hos dem skaoch skärpaansrikedom som
Skolverket skri-och medborgare i allmänhet.bl.a. politikerdigheten,

ver:

och ungdomar med omtanke och respekt.skall behandla alla barnSkolan
olikaalla barn och ungdomarbetyder erkännandeDetta är attattett menav

på få utbyte sko-och sina villkor,de ändå har förutsättningar att, avvar en
skall således värde för allaerbjuder. Utbytet halan och vad den .. samma

alla barndetsamma skolan skalldet skall däremot inte mötavara ommen
olika efter och förutsättningar.och ungdomar var ens

mångfaldkonstaterade kulturell inte någotKrock eller viI ärmöte att
skolan skrevsamhället eller i Möjligen, vi,fenomen, varken inytt

mångfalden framträdertill Sverige gjorthar den ökade invandringen att
stad land,alltid funnits skillnader mellan ochtydligare. det harMen

mellanolika kön och från skilda sociala miljöer,mellan människor av

m Utvecklingsplan för förskola, skola ochRiksdagsskrivelse 1996/972112: vuxenut-
likvärdighet, Stockholm, Fritzes, 22.bildning kvalitet och s.-

75 LiberLikvärdighet delat 110, Dist-Skolverket 1996: rapportett nummeransvar,-
ribution, Stockholm, ll.s.
75 SOU 1996:143, s.



SOU 1997:121 jämlik skolaEn 287

olika mellangenerationer, människor med olika livserfarenheter och
värdesystem. har också alltid funnits inhemskaDet minoriteter, med
delvis andra förutsättningar vanliga" svenskar. samhällsut-Dagensän
veckling med ökade kontakter och folkomflyttningar har gjortstora att
olikheterna har kommit fokus. krävsi Det alla människor ökadav en
förmåga leva med kulturell mångfald. Därför har skolanatt ett stort

förmåga.för stärka dennaattansvar
alla olika kulturer.skola för finns också förutsättning-I Därmötsen

för jämställt där ömsesidigheten grunden,Ettmöte. möte ärettarna en
förutsätterömsesidighet respekt och vilja överskridaattensom en

och låta påverkas för tillsammans utvecklasiggränser att att en ny-
kulturell får majoritetskulturenmening. Då inte representera normen
och minoritetskulturerna undantagen, ska Eleven,sig.som anpassa an-

handlar invandrare med bristfälliga kunskapertingen det iom en
svenska, pojke från arbetarklassen eller barn med hörsel-etten en grav
skada, definieras problem", avvikelse skafår inte ettsom en som
hanteras speciellt och helstpå något så anpassningsätt storgenom en
till "norrnaliteten" möjligt. skolan tillDet måste sigärsom som anpassa
de ungdomar kommer dit. Undervisningen,barn och arbetsmeto-som

innehålletdema, arbetsforrnema och måste inom de nationella ramar--
och från de speciella förutsättningar gällervariera utgå påna som-

och för individen. skola kan aldrig haskolan, klassen, i Eni gruppen
ungdomar, skolan kan fel för de barn ochfel barn och men vara ung-

domar faktiskt där.gårsom
svårighet flicka eller pojke kommer tillnaturligtvisDet närär en en

svenska. artskillnad problem mellanskolan och inte kan Det iär en
till skolan och kan svenska, och barnbarn kommer inte intesom som

eller kan engelska. grunden handlar detkan läsa eller skriva inte Men i
Skolans uppgift eleverna chans lärasak. sigär att attom samma ge en

kan, behöver kunna. flickor väljer tek-sådant de inte När intesom men
nik och naturvetenskap, eller hävdar sig pojkarna i fysik, de-sämre än
finierar eller gjorde åtminstone 1970-talet och 1980-taletofta påman -

flickornas "felval. konsekvens med dettaproblemet I synsättsom-
försökte ändra på flickorna. arbetarklassens barn fick svårig-Närman
heter med sig till skolans medelklassnormer, det barnenatt anpassa var

slås kanfick sig eller viktig förklaring tillDetut.anpassa varasom en
fortfarandeden sociala skiktning tydlig i gymnasieskolan och iärsom

övergången från gymnasieskolan till högskolan.
Handikappombudsmannen HO visar i inskrivningenrapport atten

ökartill särskolan ökningen beror flera barnHO inte påatt attmenar
tidigare skulle ha den problem bör föranleda inskrivningän typ av som

77 Handikappombudsmannens till Stockholm.regeringen, 1996,rapport

10-171144
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Särskolan, ökningeni beror på det individuellautan att stö-attsnarare
det skolan har blivit takti i med besparingar och klasser.sämre större
Elever får svårigheter diagnostiseras bort det vanliga klassrum-som ur

Marginalen för avvikelser från eller mindre väldefinierademet. mer
krymper med vikandenormer resurser.

Kulturkrockar kan berika

finns mörk bild skolan, fastaDet på svårigheterna ochtaren av som
problemen. bild på tillkortakommandenEn visar och misslyckan-som

förekommer det skolanden. Och visst misslyckas, elever slåsatt att ut,
harmobbas, vantrivs eller åtminstone det ganska tråkigt i skolan. Det

medierna lyfter fram, bilderhär bilder har nyhets-är gärna ettsom som
värde och kanske också speglar förväntningar ellersom oro.

finnsvill påstå det många motbilder.Men vi De intematio-att stora
svenska skolannella utvärderingarna visar, den generellt hävdaratt sett

kunskapsmässigt mycket väl. Jämfört medsig andra länder har den
svenska skolan hög och framför allt jämn standard. Svenska barnen

också skolan. besparingarmår bra och trivs bra i Trots och nedskär-
svenska skolan enligtningar tilldelas den internationella studier större

bruttonationalprodukten något landsi änmätt procent annatresurser av
mångkulturellaskola. antologin skolan bad lärarevi i Den sju iNär

förorter skrivastorstädernas invandrartäta under-några sinatt omav
drag ton.framträdde genomgående mycketvisning, positivett ensom

svårigheter, de verkar inte haskriverLärarna övermannatsmenom av
mångkulturell skola varje dag fyllasdem. Att arbeta i är atten av nya

upplevelser och känslor", skriver lärare. Det finns pulsintryck, ien en
fungerar drog.det mångkulturella, Lärarna lyfternästansom som en

fram det tillgång barnen kommer från olika sociala ochäratt atten
kulturella miljöer, kan undervisningen.något på itasom man vara
Kulturkrockama berikar eleverna och det finns potentialstoren av
kulturkunskap det internationella klassrummet.i

tidigare betänkanden inbjöd till dialog skolan. harI våra vi Vien om
sammanfattati tidigare kapitel dialogsvaren, det kan ändå fin-ett men

anledning också detta sammanhang de kom-i delatt tanas upp en av
och synpunkter har fått dels form skriftligavi in, imentarer som av

dialogsvar, också vid besök i skolor och samtal med lärare, ele-imen
och skolledare olika hari sammanhang. Vi det gäller de mång-närver

fåttkulturella frågorna genomgående positivt kännerManett gensvar.

78 Wallentin, red. mångkulturellaHultinger, c. 1996: skolan, Student-E-S. Den
Lund.litteratur,
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igen bildersig i våra skolan och i våra problembeskrivningar. Menav
lika lite vi, har några enkla lösningar skolanspå problem ellersom man
några förslag till lcraftñalla åtgärder raskt skulle leda till önskvärdasom
förändringar. Möjligen med undantag, nämligen det gällerett när synen

betydelsenpå undervisningen modersmåli och svenska.i Här har viav
fått mycket kraftigt stöd för våra synpunkter hos såväl lärare ochett
skolledare hos hemspråkslärare och lärare i svenska and-som som
raspråk och företrädare för invandrarorganisationer m.fl. lämnarVi
också det följande förslag till ändradei bestämmelser det gällernär
skolans språkundervisning.

påSkolan kravställer stora kunskap och kompetens

Sammanfattningsvis det ställsvi krav på skolan dagensiatt storamenar
samhälle. sammanhållnaTill den skolan kommer barn och ungdomar,
flickor och pojkar, med olika bakgrund och förutsättningar. fleraAllt
kommer från andra länder. Om räknar med eleverna medattman en
annorlunda kulturell bakgrund, med andra språkliga förutsättningar än

olikasvenska barn och sociala och kulturella miljöer varken kommerur
försvinna eller sig till någon svensk medelklassnorm,att att anpassa

måste skolan sig och sitt arbeta efter de elever fak-sätt attanpassa man
tiskt har. också vad många skolor, framför allt skolorDet medär
många elever med invandrarbakgrund, redan har gjort eller färdiären
med vill också detVi påstå organisera och planeragöra. sättatt att att
arbetet skolan, och de arbetsformer och arbetsmetoderi bra förärsom
barn med invandrarbakgrund, bra för alla barn.ären

och undervisa elever med skilda kulturella bak-Att vittta emot att
grunder, kunskaper och erfarenheter, ställer krav lärarnas kun-påstora
skap kompetens. helt enkeltoch Lärarna måste ha kunskaper olikaom
kulturer, kulturella skillnader och deras skillnaderom ursprung, om
mellan flickor och pojkar. Jämställdhet liksom kunskap olikaär, om
invandrarbams villkor och förutsättningar, lcunskapsområde ochett
måste skolan hanteras pedagogisk fråga.i undervisa barnAttsom en
med eller dolt funktionshinder förutsätter också kunskaperöppetett om
hindrets hur det och vilka olikasig metoder har varitart, yttrar som
framgångsrika gällerdet övervinna det.när att

Uppföljning Krock eller möteav

dialogavsnittet iKrock eller frågorI vi antal ochmöte tog ettupp an-
tydde några tänkbara förslag. språkundervisningen,Förutom visom
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således återkommer till nedan, vi frågor lärarutbild-tog rörupp som
och vilka förändringarningen bör ske denna föri den bättre skaattsom

kunna förbereda för interkulturellt arbetssätt behovetett samt attav
rekrytera studenter med invandrarbakgrund till utbildningen. Vi tog
också frågor hemspråkslärama och deras situation liksom be-omupp
hovet flera skolan. frågornai här vi ka-De i dettatarav vuxna nu upp
pitel. Vi återkommer också i detta kapitel till frågan ettsenare om eu-

förropeiskt jämlikhets- och jämställdhetsfrågor och iresurscentrum
kapitel till skolan mitt i byn. kapitel behandlar bl.a.10 I 7 vi frågorna

behovet kursplaneöversyn mångkulturellt perspektiv.ettom av en ur
Utvärderingsfrågorna vi i kapitel 8 och frågorna föräldrar-tar upp om

inflytande kapitelinas
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Skolan.
Örnsköldsvik.Bilden har flicka, år,13 Husumskolan Bildengjorts underst haröverst iav en pa

pojke, ogjorts Adonay, o kola.14av en ar, pa samma s
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pojkar i skolanFlickor och

det gäller ämlikhetsfrågor skolanVisa komplexiteten j i viFör när taratt
jämställdhet mellan könen exempel. Meddettai avsnitt ettsomupp

det finns enkladetta exempel vill vi illustrera inte några på vadatt svar
för främja jämlikhet.ska eller hur ska viMengöragöra attmanman

har lagstadgad skyldighet arbeta förhävdar dels skolan att attatt en
och läroplanernas krav, dels sådant arbeteuppfylla skollagens att ett

erfarenhet och medvetenhet. slutet på dettakräver kunskap, I avsnitt
könsikönsneutral skolaförfattare påstårciterar vi äratt en enen som

kan påståendediskriminerande skola. Vi göraattmenar man samma
etnicitetsfrågor. skenbar neutralitet,klass- och Endet gällernär ett

och etnicitetsfrågor skolan, får oftaosynliggörande köns-, klass- iav
diskriminerande.dvs. skolan verkarrakt effekt, attmotsatt

jämställdhet mellan könenSkolan ska främja

finnsfrämja jämställdhet mellan könen sedanSkolans skyldighet att
läroplanema. Enligt förslagetsåväl skollagen ilänge inskriven i som

Bosk ska jämställdhetskravetskola-kommitténfrån ochBarnomsorg
skolväsendet.läroplanen för det obligatoriskaytterligare förtydligas i

följande:föreslås tillägg enligtskolans uppdragUnder ett

öka flickorköns/gender-perspektiv ska möjligheterna föraktivtGenom ett
utifrån jämlika villkor oberoendepåverka och verkaoch pojkar att av

.mkönstillhörighet

resultat, val ochflickor och pojkar i skolan, derasSkillnaderna mellan
vilket bemöts ochliksom det på deväldokumenterat,beteende sättär

ständigt påproblem,bedöms skolan.i Ett stöter när tarmansom man
jämställdhet mellan kvin-undersökningar ochdel rörrapporter somav

kvinnorsådant material framtagetalltoch ärmän, är nästanatt avnor
engagerade jämställdhetsfrågor. Mångakvinnor ioch framför allt av

pojkarsspegla både flickors och situation,försöker ärligtutredningar
kvinnoperspektiv.ofrånkomligt det blir från Mänblir sådet ettattmen
jämställdhetsfrågorna,liten utsträckning sig ihar mycketi engagerat

det ofta form spektakulärahar detta, ioch den mån de gjorti är av mer
och pojkar förtrycks kvinnor.handlar hur Närutspel, män avsom om

ochhandlar det oftast enbart pojkarskönsrollsfrågormän tar omupp
uttalat manligt.och perspektivetsituation ärmäns

79 Förslag till läroplan för barn och 6-16 år,lärandeVäxaSOU:l997:2l: i unga-
Stockholm, Fritzes, 97.s.
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Könsskillnaderi val och prestationer

flera decennier har skolmyndigheter,I lärare, syokonsulenter och yr-
kesvägledare försökt påverka den sneda könsfördelningen i valetatt av

och inriktning skolan.i har främstInsatsema skett formämnen i in-av
formations- rekryteringskampanjeroch och oftast syftat till förändraatt
flickorna och deras val. Flickorna har kommit definierasatt som pro-
blemet, medan pojkarnas situation, villkor och förutsättningar, har setts

mindre intressanta jämställdhetssynpunkt. Olika kampanjer ochsom ur
informationsinsatser har emellertid visat sig enbart kortvariga ochge
ytliga effekter. valen skolanl i lika könsuppdelade i dagärstort sett

för trettio år sedan. Vissa i gymnasieskolan helt kön-ärsom program
suppdelade, el, fordon,energi, industri, barn- och fritid ocht.ex. om-
vårdnad, andelen pojkar har ökat de två åren på deäven senasteom
sistnämnda Andra har betydande överviktprogrammen. program en av
det könet.ena

På år har skillnaderna flickorsi och pojkars betyg skolanisenare
ytterligare markerats. grundskolan har flickornaI bättre betyg allai

matematik och fysik, där flickori och pojkar hävdar sigämnen utom
lika bra, och idrott, det endai där pojkarna har bättreär ämne ettsom
resultat. flera pojkar flickorDet inte når målen eller fleraiär än ettsom

årskurserna och i grundskolan.i 5 8 gymnasieskolan har flick-Iämnen
högre medelbetyg på i samtliga nationellastort sett sextonorna pro-

Kvinnliga elever har högre övergångsfrekvens till högskole-gram. en
utbildning.

Statistiken emellertid inte på vilka pojkar klarar sigger svar som
skolan, eller huvud vilkai elever det klarar sigsämre över ärtaget som

Andra undersökningar skillnadernavisar skolprestationerisämre. att
också har klassmässiga orsaker. Elever med invandrarbakgrund och
bristfälliga kunskaper i svenska hör till den har svårt nåattgrupp som

till godkänd-nivån i grundskolans högre årskurser.upp
Skolverkets utvärderingsrapporter visar andra intressanta könsskill-

nader, frågorbl.a. i sådana attityder till demokrati. nationellaDensom
utvärderingen de Samhällsorienterande visar flickor be-ämnena attav

fördjupade demokratiska värden, medan pojkarna intresse-tonar är mer
rade maktstrukturer. fråganPå vad måste ändras framti-av om som om
den flickornaska bli bättre, frihet från förtryck, antirasism,tar upp
miljöhänsyn och nedrustning, medan pojkarna inte verkar såvara enga-
gerade frågan.i

betänkande ElevinflytandeI vårt på riktigt refererar vi också till den
nationella utvärderingens uppgifter skillnader mellan flickor ochom
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skolanpojkar gäller för inflytande Flickornadet intresset inär är mer
intresserade ha inflytande pojkarna, framför allt det gällerän närattav

val och det gällermöjligheterna till undervisningen. Flickornanäregna
pojkarnatycker också i högre grad de kan påverka arbetssätt,än att

och regler.normer
Olika forskningsrapporter visar på generella olikheter mellan flickor

uppgifter,och pojkar det gäller provsituationer och detnärnär typer av
arbetsformer och kanske framför allt det gäller innehållet igäller när

bara några exempel klarar flickorundervisningen. sig iFör nämnaatt
essäbetonade medanallmänhet bättre på med krav påprov mer svar,

har uppgifter fastabättre resultat på medpojkar visar prov som svars-
provuppgiñ eller mindreInnehållet kan kännasalternativ. i meren an-

beroende kön, och därmed respektive missgynna detgeläget på gynna
arbetar ofta bättre med grupparbetsuppgifterkönet. Flickor poj-änena

framför allt handlar det ofta undervisning och lärome-kar. Men attom
lyfter fram det könets erfarenheter och intresse-del alltför ensidigt ena

exempel, där undervisningen mycket högområden. Fysik bra iär ett
exempelvillkor och med ochsker pojkarnas experi-utsträckning på

hämtas från områden.uteslutande har manliganästanment som

frågapedagogiskJämställdhet är en

sko-alla olika konstaterar utredarna jämställdhet iI Vi är attrapporten
skolanpedagogisk fråga och fråga kunskap. ilan Lärarnaär en omen

könsskillnader och flickors och pojkars olikabehöver kunskap omom
villkor. Utredningen skriver:förutsättningar och

könsskillnader och olikheter kan skolan hanteraerkännaEndast attgenom
skilda och likvärdiga behov och härige-bemöta flickors och pojkarsoch

jämställdhet mellan kvinnor ochtill utveckla imedverka män ettattnom
msamhälleligt perspektiv.övergripande

författarna läroplanenpekar på denavsnitt iI attett rapporten nya un-
hinder för planera och undervis-danröjer del tidigare organiseraatten

skulle kunna öka jämställdheten. Bland de hinderning på sättett som
utredarna bl.a. följlängre finnsinte nämnersom

introduktion tidsmässigt finns längregäller intedetnär ämnenas0
fysikhindrar flickor och pojkar exempelvis studerarnågot attsom

redan från skolstarten,

15°SOU:l996:22, 38s.
m alla olika åtgärdsraport jämställdhet iskolan1994:98: Vi EnDs är om som en-

kunskapsområde, Stockholm,pedagogisk och Fritzes, 19.fråga ett s.
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kunnande kommerochnaturvetenskapliga kompetensläraresatt0 en
årskurserna,de lägreianvändningtill även

gäller läs-detkunnandeochspecifika kompetens närläraresatt en0
flickor,ocksåpojkar,främstkommerocksåskrivinlämingoch men

årskurserna,de högretill godo i

metodmässigtioch kompetenserfarenhetmed attlärare ar-att en0
ändamålsenligtpåutnyttjaskanämnesövergripande ettbeta mer

sätt.

och könMakt

varförjämställdhetsfrågoma, ärkommasvårtdå sådetVarför attär
blirvarförochkönsrollsfrågor äm-diskuterakontroversielltoftadet att

laddatkänslomässigtoftanet
allaharalla. Vide berördärförnaturligtvisförsta attdet enFör oss

jämställd-tillattityderochkönsrollerdiskuteraochkönstillhörighet att
ställakan inteVisjälva.grundenalltid ialltsåhandlar osshet ossom

allmänteller intaobservationspositionbekvämiakttaochutanför enen
inblandade.självaalltidVihållning.neutral är

jämställdhet, inteochkönsrollerkunskapmycketfinnsDet om
antal akti-allt hosframförden finns ettskolan,tillrelationiminst men

spridning.allmänfåsvårtoch harkvinnor, attmedvetnaoch en merva
ochmaktmakt,jämställdhetochkönsrollerhandlarYtterst omom

skriverKön,makt ochinflytande,och status.maktprivilegier, omom
handbokplaneradartikel ipubliceradinteReisby i ännuKirsten enen

Biologiskakonstruktionkulturellochsocialjämställdhet, är enom
utveckling så-och dennesindividenpåverkarsärdragindividuellaoch

ochhistoriskaochförhållandensociologiskaochkulturellaväl som
ochexperimenterarungdomaroch prövar,villkor. Barnsamhälleliga

finnsfokusoch roller. Ipositionermaskulinaochfemininakonstruerar
ochPersonligaaktörer.elleraktörkonstruerandeaktivt grupp avenen

skapa sinmänniskor. Attmellansamspelettill iblirsociala identiteter
forsig-någontingavslutas, utaningenkönsidentitet somär somprocess

utvecklingochväxandeperiodlångalivet.hela Den somgår avgenom
för hurbetydelsealltsåskolantillbringar i är storungdomarochbarn av

ochfeminintvadbestämmerde äroch hurkönsrollsinde formar som
för densedan gränserpositionernamaskulint. sätterDevad eg-ärsom

utvecklingen.na

nordiskpubliceradtillm pedagogik, ännu1997: KönssensitivReisby, K enmanus
jämställdhet.handbok i
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Spelet i klassrummet

I klassrummet framträder könsskillnader i samspelet mellan eleverna
och mellan eleverna och lärarna. Lärandet ingen könsneutralär process.
Därför kan inte heller skolan betraktas, planeras och organiseras som

könsneutral arbetsplats varken for elever eller lärare.en Könstillhö--
righeten har betydelse för samspelet mellan lärare och elever av samma
kön, och mellan elever och lärare olika kön, klassrummeti och iav
skolmiljön helhet.som

Många forskningsrapporter, både svenska och internationella, visar
entydigt pojkar privilegierade klassrummetatt är i på det desättet att
får tid och uppmärksamhet, får flera frågor ochmer uppmuntran.mer
Dessutom finns det forskning pekar på flickor i skolan fårattsom

och stöd deti deuppmuntran redan kan, medan pojkar får hjälp och
stöd i det de inte kan. Det handlar inte heller bara kön, ocksåutanom

de förutsättningar och erfarenheter barnen kommer till skolanom som
med. Socialt och verbalt tränade elevertrygga har möjligheterstörre att
hävda sig i klassrummets kollektiva miljö och blygaän individer,tysta
oberoende kön.av

Det finns dagi debatt könsroller handlar pojkarnaen attom som om
har det särskilt svårt dagensi alltmer kvinnodominerade skola. denI
debatten, också handlar frånvarande fäder, deltar inte minstsom om
psykologer och kriminologer sysslar med tonårsproblem och tidigsom
kriminalitet. Problemen med bristen på manliga förebilder blir ännu
tydligare det gäller förskolan.när

Kirsten Reisby skriver det paradoxala i samtidigt jäm-attom som
ställdhet med kvinnliga förtecken död i den danska debattär hon refe-

till, jämställdhet medär manliga förtecken högi grad levande.rerar
Hon refererar till två aktuella danska debattböcker Hankön skolen ochi
Tarzan damejungleni blivit vad hon kallar för mediehits. I Tarzansom

damejungleni beskriver Bertill Nordahl olika pojksocialiseringsmo-
deller och deras resultat. Rambopojken blir i den kvinnlig-motuppror
het och moderlighet han omgivs macho. Han karaktäriserasav som en
frihetskämpe i matriarkatet. Hans motpol morsgrisen, denär feminise-
rade pojken i famn, eller fångstamiar, måste undertrycka sinsom mors
äkta manlighet så bara kvinnliga sidoratt utvecklas. bliAtt god,en
stark och hannonisk pojke förutsätter, enligt Nordahl, manliga pedago-

och ansvarsfulla, närvarande fäder åt pojkensger utrymmesom ger
manliga sidor.
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läroch flickor sigpojkarhävdar att ut-Niels Krüger att genom--
kunna lära sigskola skulledagensgränserna Hanforska attmenar

utagerande och hurpojkarnaspositivt inågontingvågamycket att seav
fångas de iskolantillåtet.för vad Ide tänjer ärgränserna som

pedagogik."prydlighetens
Jämställdhets-olika.socialiserasoch pojkarflickorvälKlart är att

blir pojkar ioch pojkarblir flickorflickorpåpekarforskningen att en
subjektivitet in-ochval, intressendär värdenormer,komplex process

deolika liv,mycketoch pojkar ärflickor ävenleverårgår. I omyngre
poj-aktiviteter. Föritonåreniparallella. Först möts gemensammaman

självständighettillkämpa sigbamaårenidet viktigastekar attär genom
identitetsprojektflickors viktigaste ärmedan attåtskillnad,markeraatt

Kruse Kruseskriver Anne-Mettenärhet,ochsamhörighetskapa me-
och köns-med könmedvetetarbetardär inteskolordeiatt mannar,

förstärkt deråda-djungelns lagställetiroller, kommer att segrege-av
könssocialiseringenkaraktäriseraroch dominansprocesserrings- som

ungdomar.ochbland barn
avgränsnings-de härbeskriverKäller attKathrine processerna som
sida Depojkarnasfrån ärstarkaresegregationshandlingamaoch är
dominansPojkarnasdominanshandlingar. ärsubjekt ioftadubbelt så

subtilflickomas,regelbrytande ärfysisk och änockså mersommer
normativ.och

detunderflickorna1980-talet följdefrånklassrumsstudieI manen
studiebasis sinindelade påfolkskolan Forskarnaskolåret isista av

och de avvi-konstruktivadeflickorna,deflickorna i tystatre grupper:
lektio-underbaraegentligenflickorna, tystasande. De tysta varsom

fick intekonstruktivalärarna. Deförbiseddaheltblev nästan avnerna,
hadedeundervisningen,uppmärksamhet imycketsärskiltheller men

osynliga,däremot inteavvisande flickornasympati. Delärarnas var
skolanavvisadeuppmärksamhet. Denegativmycketfick genommen

avvisade i sinblevoch deregler och tur.flestaöverskrida deatt normer
försöktelärareoch kvinnligamanligaenskildaochledningSkolans

likhe-83 och debattkunskapantologi förolika En1993: VisstN. viKrüger, är om-
ochförutsättningarolika villkor ioch derasoch pojkarflickormellanoch olikheterter

Utbildningsdepartementet.Stockholm,skolan,
ochm Debat,drengepaedagogik praxisPigepazdagogik1996:A-M.Kruse, og -

Köpenhamn.perspektiven
vid85 dominansprocessernastudieandrarangtill EnKäller, l 990: FK. ostran av-

perspek-kvinnovetenskapligtutbildningssystemetochskolstart ettvia vägar urgenom
Uppsala.Education,studies inUppsalativ,

nordiskpublicerad36 tillpedagogik, ännuReisby, l 997: KänssensitivK. enmanus
jämställdhet.handbok i
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föra dem till både förhandlingarrätta och disciplinäragenom genom
åtgärder.

Klassrumsforskning enligt Reisby, inte belägg för kvinnligaattger,
lärare skulle speciellt pigevenlige. finnsDet drag i flickkulturenvara

direkttvärtom många lärare, och kanske de kvinnligasom provocerar
lärarna i högre grad de manliga.ännu än Väninneförhållanden upplevs

lärarna orsak till intriger, konflikter och splittring. Samtidigtav som vet
lärarna mycket lite det försiggår mellan flickorna. Flickornaom som
utvecklar intimitetskultur och osynligasätter Lärareväggar.en upp

Reisby i utbildningssammanhangmött uttryck för starktsom ettger
emotionellt laddat avståndstagande från flickors fnitterkultur och
grundar det på flickor spiller så mycket tid ochatt energi på någonting

oväsentligt, i stället för koncentreraär sig på det egentliga"attsom
arbetet klassen.i

En manlig lärare beskriver i intervju hur svårt han hade atten ac-
pojkjargongen i omklädningsrummet.ceptera Han måste först hitta

Ärpojken i sig själv. det, frågar Reisby, lika svårt för kvinnliga lärare
sina flickerfarenheter och uppfattaatt demacceptera viktiga iegna som

det utvecklingsprojektetegna
Gunilla Granath beskriver bland sina intryck från sitt gästspel i en

svensk sjundeklass mycket det händer vid sidan lektionerna,av som av
det lärarna kanske sersällan Granaths dagbok bildsom mer ger en

det komplexa spelet mellan flickor och pojkar och i de olika flick-av
och pojkgruppema och de olika strategier använder sig i ettman av
ständigt pågående maktspel.

Reisby beskriver på grundval rad forskningsstudier lärarrollenav en
förhållandei till flickor och pojkar. Flickors strategier i skolans var-

dagsliv betecknas intimitetsstrategier. kommerDe till uttryck i in-som
för medmänsklighet förhållandei tilltresset undervisningens innehåll, i

upptagenheten vänskapsrelationer och i personligt förhållande tillettav
läraren. härMen måste skilja på "personligt" förhållande ochettman

intimt". Flertalet flickor väl medvetnaett deras förhållandeär attom
till lärarna mycket väl kan personligt, det inte jämför-att ärvara men
bart med väninne- eller föräldrarelation.en

Pojkars strategier betecknas prestationsstrategier. Pojkar ärsom
konkurrera och bådeupptagna i undervisningssituationenatt presteraav

och i förhållande till lärare och skolkamrater. Men också pojkarna vill
ha närhet och uppmärksamhet.

Intervjuer med både flickor och pojkar pekar på elever bådaatt av
könen erkänner lärarauktoriteten, de samtidigt ställer krav påattmen

187Granath, G. 1996: Gäst hos overkligheten En 48-årig sjundeklassares dagbok,-
Stockholm, Ordfront.
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med and-villpojkarochBåde flickorrelationsorienterad.läraren äratt
lärare.sinabekräftadeochsedda0rd bli avra

samundervisningSär- eller

särundervisning.debattigångkommitdet igenår harPå omensenare
påslagit igenomskolansammanhållnadenidénefterDecennier att om

för-heltflickskolorochpojk- nästanefterochstadier separataalla att
medbradet ändå intediskuterapåbörjarsvunnit, nytt att voreomman

undervisning.könsdifferentieraden
fåttharundervisningsammanhållen ettdärländema,nordiskadeI
arbetabörjatändåårunder atthargenomslag,totaltnästan senareman

könsdifferentieradeinteundervisning,könsdifferentieradmed somen
och poj-flickorförsärundervisningformiklasser,ellerskolor avmen

perioder.under vissaochi vissakar i vissa ärrmen, grupper
utanförHolmsund,Storsjöskolan i straxexempelsådant ärEtt
bedrivitUmeåhögskolan imedsamarbeteskolan iharSundsvall. Där
grund-isärundervisningochaktionsforskningsprojekt ensam-ett om

två årsmed sinkommit övernyligen rapportharProjektet sam-skola.
jämställdhetspedago-utvecklaföroch lärareforskare attmellanarbete

Storsjöskolanpåårskurs 1-6iklassergiken i sex
sko-pålärarlagmedredan 1990egentligen att ettstartadeProjektet

underundervisningkönsdifferentieradmedförsökpåbörjadelan ett
Bakgrundenårskurs l-6.undervisningstiden i varcirka 25 procent av

klassrum-imycketförpojkarna utrymmeupplevde toglärarna attatt
försökabörjantillsyftetoch attbekostnadflickornaspå envarmet

tillutvecklas ettkomProjektet attdominans.pojkarnasbryta senare
vid uni-professorHildur Vee,forskare,Tvåaktionsforskningsprojekt.

ivid universitetetforskareBritt-Marie Berge,ochversitet i Bergen
skolan.påmed lärarnaprojektetsamarbetade iUmeå,

dis-långaochtill mångalettharprojektetredovisas attI rapporten
ochför-handlatharlärarna. Deochforskarnamellankussioner om

elevernasundervisning,könssensitivsärundervisning,mednackdelar
lä-ochundervisningfrågoralla andra rörochinflytandeochroll som

rande.
intematio-stöddetframmedbidragitbl.a.har att taForskarna som

undervisningbedrivaförkanstatistikoffentlig attochforskningnell ge
särundervisningförredovisarBerge attkönsdifferentieradei grupper.

ikönssegregeradefall skapastala ibl.a. enkan grupperatt gynnsamma

HolmsundStorsjöskolanJämställdhetspedagogik påm i1996:red.B-M.Berge, -
UmeåvidPedagogiska institutionenfrånArbetsrapportaktionsforskningsprojekt,Ett

115.universitet, nummer



300 En jämlik skola SOU 1997: 121

undervisningsmiljö främjar flickor och ökar deras inlärning ochsom
prestationer liksom deras självförtroende. flickgxupperI avdramatiseras
dessutom de kvinnliga och manliga könssymbolema i relation till
skolämnena. Däremot de inte flickvänliga"garanterar undervisnings-
metoder. finnsDet forskning visar flickor ikönsintegreradeattsom
skolor har uppskattat sin skoltid flickor från könssegregeradeänmer
skolor. Risker finns det uppstår statusskillnaderatt mellan pojk- och
flickklasser. Inte minst därför aktuell forskning visaratt många lära-att

både manliga och kvinnliga, tycker det stimulerandeatt ärre, attmer
undervisa pojkar.

viktigEn slutsats lärarna i Holmsund drar sitt projekt ärsom attav
organisatoriska förändringar, såsom flick- och pojkgrupper i undervis-
ningen, inte räcker för djupgående förändringaratt göra köns- ochav

Ävenmaktförhållandena i skolan. innehåll och undervisningsmetoder
måste förändras könssensitivi riktning.

Lärarna arbetade för utveckla innehåll och metoder föratt den diffe-
rentierade undervisning med jämställdhetsbegreppet i bakhu-gruppens
vudet. handladeDet utveckla framfört.ex. allt flickomasattom - -
förmåga höras och driva åsikt, elleratt utveckla- framförattsynas, en
allt pojkarnas förmåga andra plats, lyssna ochatt perspek-göraattge-
tivbyten. Särundervisning har haft främst i sådan undervisning därman
innehållet har varit antingen "manligt eller "kvinnligt", hemkun-t.ex.
skap, textilslöjd och respektive teknik, och metallslöjd ochträomsorg
data. Motivet har varit i där flickor respektiveatt ämnen pojkar kan
förväntas ha förförståelsestörre och intresse förett större ämnet,en är
risken denstor och heltatt dominerar lektionerna.tar överena gruppen

De analyserna visar eleverna mycket nöjda med de köns-att äregna
differentierade Det vanligt i könsdifferentieradeärgrupperna. grupper

flickorna uttryckeratt tillfredsställelse med differentieringen,störst
i Storsjöskolan trivs också pojkarna och konflikterna mellan demmen

har minskat. Men den könsuppdelade undervisningen har också satt
skillnader i fokus. Både flickor och pojkar berättar deras ökadeattom
medvetenhet jämställdhetsfrågor har lett till problem dekönsinteg-iom
rerade Det finns, forskarna, risk för lärarna igrupperna. attmenar en
sin iver förändra polariserar maktkampenatt mellan flickor och pojkar.

viktigasteDen lärdomen från projektet enligt lärarna självaär att
jämställdhetsfrågan komplex. finnsär Det inga enkla lösningar på hur

ska integrera eller eller på hur ska undervisa. Där-man segregera man
kan komma framåtemot arbeta med frågorna,attman genom samar-

beta med varandra och med eleverna, reflektera och lära sig.
Kruse från danskasin horisontär säker på differentieringensmer

fördelar. Hon flickor och pojkar hämmaratt varandra kan fåmenar som
fördel könssegregering både frirum och inlämingsare-av en som som
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eller fleramotiverad, hon,na differentieringEn är avenomanser
nedan gäller:beskrivningama

köndomineradeller klass ettär extremtatt avgruppen
försagda ochmycketklassellerpojkareller i ärflickoratt gruppen

till talskommerinte
platskonflikterinbördespojkarsochflickors tar storatt

laddatmaskulintellerspeciellt feminintärämneatt ett
får detpojkarflickor ochbarnallaönskan garantera attattom --

undervisningstillfálleellerutbytetmöjligabästa ämneettav
kvali-bredautvecklingjämställdhet viafrämjaönskan att avenom0

båda könen.hoskompetenserochfikationer nya

kunskaperochpedagogikfrågaEn om

könsdis-könsneutral skolaslutsats ärReisbysdelar KirstenVi att enen
ochflickors poj-tillhänsynskolan inteiskola.kriminerande Tar man

mindreellererfarenheter,ocholika intressenkars mermangynnar
uttryckligen istårbekostnad. Detandrasdetkönet pådetmedvetet ena

Läropla-mellan könen.jämställdhetförska verkaskolanskollagen att
brottdirektalltsåytterligare. Det motdetta är ettkonkretiserarnerna

jämställdhetsfrågoma.medarbetainteförordningochlag att
nämnda utredning-denfram iförsdenocksådelarVi nysssyn som

jämställd-propositionenoch iskolanmanligt iochkvinnligt omomen
handförstajämställdhet i ärnämligenutbildningsområdet,het attpå en

indet kommakunskap Därför börfrågaochfrågapedagogisk omen
lärarfortbildningen. Jäm-ochlärarutbildning iallkunskap isådanmer

ihanterasmåstenågontingochkunskapsområdeställdhet somsomsom
klass ochbl.a.till andrakopplingardirektahar raster,undervisningen

obligatoriska in-bordeundervisningaspekter påSådanaetnicitet. vara
fortbildning.ochlärarutbildningallslag i

påvi inteundervisningkönsdifferentieradgäller trordetNär en
genomfördgenerellteller tillpojkskolorochtill ilick-återgång meren

viktigtocksåfinns detHär ettundervisningen.ikönsuppdelning
vidpojkskolorochflick-erfarenheterTidigareklassperspektiv. gerav

ocksåkönsuppdelade,barahandlade inte utanoftadethanden, att om
tagitdetta avsnitttillinledningenhar iskolor. Viklassuppdeladeom

skaskolansvenskadenmåletbehållavikten attatt vara enavupp

och89 Debat,drengepzedagøgik praxisPigepwdagogik1996:A-M.Kruse, og -iKöpenhamn.perspektiven
9° ochmellan kvinnorJämställdhet inommän1994/95: 164:propositionRegeringens
utbildningsområdet.
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sammanhållen skola och skola för alla. Däremot vi deten att ärmenar
viktigt olika metoder ochpröva arbetsformeratt i skolan och köns-att
differentierad undervisning kan arbeta medsätt jämställdhet.ett attvara
Erfarenheterna från bl.a. Holmsund understryker det inte räcker medatt

bara dela klassen elleratt flickori och pojkar,upp utan attgruppen man
måste ha klart mål med uppdelningen och bedrivaett undervisningen
på mycket medvetetett sätt.

Det i dag fram regionalaväxer på olika landet.iresurscentrum orter
Dessa avsedda fungeraär länk mellanatt lärarhögskoloma ochsom en
närbelägna skolor, mellan forskning och tillämpning, mellan teori och
praktik. Dessa skapas regionalt och derascentrum innehåll och arbets-

bestäms lokalt.sätt Vår förhoppning de ska fungeraär verkligaatt som
också i de frågor vi harcentrum tagit här, dvs. det gällernärsom upp

frågor jämlikhet och jämställdhet. Vi vill också väcka tanken påom ett
europeiskt förlagt till Sverige.resurscentrum, Vi återkommer till den
frågan på 320.s.

Jämställdhet i skolan handlar vad i undervisningssitua-görom man
tionen, hur bedömer och bemöter flickor och pojkar i skolan ochman
hur realiserar läroplanens mål. Då det viktigtär någon frågarattman
efter lärarnas och skolornas hantera dessa frågor.sätt Här villatt vi
återigen lägga aspekter på jämställdhetsfrågoma på frågor-samma som

klass och etnicitet. I uppföljning och utvärdering på alla nivåer-na om
lokalt, kommunalt och statligt- det avgörande betydelseär vadav man
utvärderar och hur det sker. Gymnasiekommittén har granskat antalett
kommunala skolplaner och pekar på bara 30 kommuner-att procent av

har angivit mål för jämställdhetsarbetet. Omett sedan hel-intena man
ler följer jämställdhetsfrågoma och utvärderar dem läropla-motupp

mål finns risken det område fallerär bort ocksåatt i prak-ettnens som
tiken.

det förhoppningsvisI växande elevinflytandet i skolan det viktigtär
i uppföljning och utvärderingatt uppmärksamma hur de frågorna slår

med avseende på elevers kön, deras klasstillhörighet och deras kultu-
rella bakgrund. Detta exempel på de mjuka"är sammanhang visom

måste få mycket genomslag i uppföljningett större och utvärde-menar
ring. Får någon inflytande på andras bekostnadett större Kangrupp

förebygga så sker Finns det tendenser tillatt olika modellerman att
för elevinflytande slår olika för olika grupper Vad måste man vara
särskilt uppmärksam på
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Sammanfattande synpunkter

ovanstående exempel flickor och pojkar skolanfrån iOm vi utgår om
jämställdhet utifrån våra inledande punkter se 285och på oms.ser

för främja likvärdig skola, vivad kan göra att att:staten menaren

för främja jämställdhet mellangäller skolansdetNär attansvar
nationella styrdokumen-pojkar, kvinnor och deflickor och män, är

tydliga. gäller också kraven på skolan skaklara och Det attten vara
och ungdomar och alla har rättig-likvärdig för alla barn att samma

skyldigheter skolan.heter och i

frågor jämlikhet, lik-följa och utvärderadet gällerNär att somupp
frågorblir det däremot problem.och jämställdhet Dessavärdighet

kvantitativafrågor komma imjuka" svåratillhör de är attsom
utvärde-djuplodande och kvalitativaoch krävermätningar mersom

allauppföljning och utvärdering på nivåerdet iViringar. attmenar
betydelse vadstatligt avgörandekommunalt ochlokalt, är av-

enligtdet sker. Värdegrundsfrågoma måste,och hurutvärderarman
genomslag i utvärderingen. Vifå mycketuppfattning,vår störreett

utvärdering.uppföljning ochdetta kapitel 8itar omomupp mera
möjlighe-kunskapsförsöijning ochpunkten gällersistaDen statens

frågoroch medvetenhettill öka kunskaperbidra attter att somom
hävdar i vårtoch likvärdighet. Vijämställdhetjämlikhet,rör exem-

frågor. handlarpedagogiska Dejämställdhetsfrågomapel äratt om
och bedöms iflickor och pojkar bemötshurundervisningen, om

allkunskapsfrågor;ocksåhur lärarna Deskolan och äragerar.om
flick-könsskillnader ochkunskapskolan behöverpersonal i omom

Jämställdhetsfrå-och villkor.olika förutsättningaroch pojkarsors
lärarutbildning ochsjälvklar del allbör därför ingå avsom engorna

ständigtjämställdhetsfrågornaocksålärarfortbildning. Vii attmenar
för-samband med skolanoch diskuteras ihållas aktuellamåste att

villkor ochkvinnors ochsamhället förändras,ändras, mänsattatt
förändras.förutsättningar

gäller jämställdhetuttryck för detvi ärSamma närsynsätt gersom
frågorjämlikhetsfrågor i övrigt. Ocksåockså förrelevant rörsom

medbakgrund och förutsättningarungdomars olikabarns och avse-
kunskap och med-handlar hög gradoch etnicitet iende på klass om

lyhördutformas och hurskolans sociala miljövetenhet, hurom
samhället.förändringar iskolan förär
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Modersmål språkoch andra

Vårt förslag

Alla barn och ungdomar i Sverige och går i denväxersom upp
svenska skolan har självklar och skyldighet lära sigrätt atten
svenska. svenska språket nyckeln till detDet svenska samhäl-är
let, till delaktighet och tillhörighet. inlärningen svenskaFör av
behövs det modersmålet stöd.ettegna som

Alla barn och ungdomar har självklar till sitt språkrätt egeten
identitet. Skolan ska därföroch sin främja barns inlär-varjeegen

ning och utveckling det modersmålet. föreslår därförViav egna
följande:

fårlag och förordning begreppet modersmålI ochen merny
definition.begränsad för det språk elevensDet ärreserveras som

egentliga förstaspråk, dvs. det språk vilketpå barn har lärt sigett
tala och förstå eller under lång tid har barnetsvaritatt som var-

umgängesspråk.dagliga
Modersmålet för den har modersmål svenskaänett annatsom

ställning och jämställs utbildningssammanhangfår helt ien ny
svenska modersmål. elev medmed Varje moders-ett annatsom

mål svenska får till undervisning sitt modersmål underirättän
Nuvarandehela skoltiden. begränsning till maximalt sju år tas

bort. Bestämmelsen kommun inte ska skyldigatt attom en vara
anordna undervisning inte antalet elever uppgår till fem tasom
bort. särskild kursplan, bygger på minst omfatt-En som samma

engelska, utarbetas för modersmål svenska.ning änannatsom
C-språksbegreppen utvidgas till omfatta fleraochB- att

främmande språk i dag. invandrarspråken ska, vidDeän stora
sidan franska, spanska och tyska, kunna erbjudas alla intresse-av

språkval. Samtidigt börrade elever kommunens skyldighetsom
erbjuda språken franska,minst två spanska och tyska kun-att av
inskränkas till de språken, i stället erbjuderett trena av om man

vanligt förekommandei kommunen invandrarspråk.ett
Alla barn och ungdomar i skolan ska ha till studiehand-rätt

ledning modersmål denpå sitt i utsträckning de bedöms hasom
behov detta.av

elev har modersmålFör varje svenska skaänett annatsom
skolan individuell utvecklingsplan omfattarupprätta stu-en som

och svenskadierna i modersmålet i andraspråk behovetsamtsom
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Utvecklingsplanen fastställsandrastudiehandledning i ämnen.av
eleven, föräldrarna och desamråd medoch utarbetas irektornav

berörda lärarna.
utvecklingen språktmder-uppdrag följaSkolverket får i att av

med modersmålbarn och ungdomarforvisningen änett annat
effekternaska därvid särskilt beaktaSkolverketsvenska. av en

vad gäller studieresultatsåvälförstärkt språkundervisning, som
kostnader.

såväl svenskaspråkutvecklingen i iska främjaFörskolan som
modersmål svenska.med För-för barnmodersmålet änannatett

modersmålalla barn meddärför erbjudaskolan bör änett annat
bibehållalära svenska ochbåde sigmöjlighetersvenska attatt

modersmål.och utveckla sitt
gäller invand-utvecklingsarbete detForsknings- och när

frågor, stimuleras ochämnesdidaktiska börframför alltrarspråk,
stödjas.

konsekvens vårabörLärarutbildningama över avsom enses
för utbildningenförslagen konsekvenserallt harFramförförslag.

svenska och iandra modersmållärare ioch rekryteringen änav
andraspråk.svenska som

och utveckling.människas identitetförbetydelse varjharSpråket stor e
ochspråkrniljö innebär påfrestningarfrämmandeiomplanterasAtt en
ochspråk kräver tidindividen. lära sigpå Attställer krav ett nyttstora

lära sigmed det 5-6 årräknarSpråkforskare ettansträngning. attatt tar
främmande språ-studier på detavanceradeklararspråk så attnytt man

modersmålettvåspråkig krävsaktivtindivid ska bliket. attFör att en
andraspråk.parallellt med inlärningenutvecklas ettav

till likvärdigungdomar likaalla barn ochharEnligt skollagen rätt en
behovhänsyn till elever iskautbildningen sär-utbildning. I ta avman

till denungdomar kommerbarn ochhävdarskilt stöd. Vi att som
svenska harkunskaper i så-med bristfälligaellersvenska skolan utan

med svensk-likvärdig utbildningfåbehov.dana särskilda För att en
språkutveckling.stödde således få i sinmåstetalande elever,

språkbegreppOlika

definitioner olikaför deanledning redogörakan finnasDet att
medbetänkande. Vi har,i dettaharvispråkbegrepp använt oss avsom

skolforordningama vårenbeslut ändring iregeringensanledning omav
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1997, begreppet modersmål för det språk barns förs-använt är ettsom
taspråk, dvs. det språk på vilket barn har lärt sig tala förståoch ellerett

under lång tid har varit barnets vardagliga umgängesspåk. Iblandsom
använder begreppet förstaspråkvi till modersmål, fram-som synonym
för allt i sammansättningar förstaspråksundervisning och första-som
språkslärare. Vi medvetna barn ibland har så komplexär att ettom en
språksituation, det inte självklart vilket språk barnetsatt är ärsom mo-
dersmål. tveksamma fall fårI skolan helt enkelt- i samråd med föräld-

vad i lagens mening ska betecknas barnetsavgörararna som som-
modersmål. Andraspåk språk lär främmandesigär ett ettsom man som
språk i det språkets språkrniljö. Svenska blir således andraspråk för en
elev med modersmål, går i skolan i Sverige. Främmandeett annat som
språk det eller de språk lär sig i språks språkrniljö.är ett annatman
Engelska, tyska och arabiska främmande förspråk svenska eleverär
och för invandrarelever med andra modersmål.

symbolfrågaSvenska som

Svenska och svenskinläming har blivit viktig symbolfråga diskus-ien
sionen invandringen och invandrarnas integrering deti svenskaom om

självklarasamhället. ståndpunkten det viktigt läraDen sigatt är att
ska bo och levasvenska i Sverige kan leda till att tapparom man man

bort viktiga både vad gäller vad god svenska och vadärnyanser som
i övrigt viktigt lära sig och kunna. Vid konferens iär att attsom en

Lund hösten framförde etnologen Annick bl.a. följande1995 Sjögren
synpunkter språkinlärning:på

Långsamt skapas social inlärning svenskarepresentation ab-en om av som
nyckelnsolut främsta till det svenska samhället. Denna representation är

lika omöjlig bevisa vederlägga, den har blivit allmäntattatt ettsom ac-
påstående blivit den från"sanning" eftersom in-cepterat som upprepas en

till och till slut vardagen.integreras i tala bra svenskaAttstans en annan en
blir särskiljande medel, "un de distinction, precis bords-ett moyen som
skick gångi den franska borgerlighet jag studerade. Omär som en man
inte redan barn lär behärska konstensig tala eller äta korrekt,attsom om
denna konst kroppen,inte ristas in i kan aldrig riktigt tillhöra den inreman
kretsen.

på den "bra svenskan" och livslång inlärning blirKrav samhälletsen
försvar det främmande. Onekligen måste högutbildad invandraremot en

språk påbehärska majoritetens nivå tillåter abstrakt tänkande ochen som
frågankomplicerade associationer. kärnan vadMen i innebär "braär:

svenskam grammatik, ordförrådRätt uttal, rikt Hurrätt rättsyntax, ett
klarar sig svenskarna med sin engelska Toleransen avvikelser ärmot an-
norlunda på hemmaplan i internationella sammanhang. brutenEnän eng-
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informationstek-världsspråket. barainteelska blivit det Dethar ärstörsta
också språk-världen, detkommunikationen iförändrarnologi är nyasom

nivåkommunikationsvillkor på individensoch

uttal ochmed hör påproblemborde inteDet större attett manvara
den kommerVärmland,kommer frånsatsmelodi än attatt personen

till kravfår ledakunskaper i svenska intepåfrån Grekland. Kravet ett
svensk.på att vara

modersmåletstödsSvenskinlärningen av

och intematio-både svenskaforskningsresultat,avgörandefinnsDet
betydelse för inlärningenharmodersmåletnella, visar storatt ensom

indivi-ske baraSpråkinläming kan intespråk.ytterligare attgenomav
ske med utgångs-Inlämingen måstespråk.översköljsden ett nyttav

Inlärningindividen förstår.världspråk och ipunkt i ett avsomen
invandrarbakgrund underlättasandraspråk för barn medsvenska som

förstaspråk. Omutveckling sittkvalificeradharbarnet redan avenom
modersmåletparallellt påbegreppsutveckling skerochbarnets språk-

varandra.stödjeroch påverkar ochutvecklas bådaoch andraspråket,
språket, måste barnetdet förstaspråkutvecklingen iStannar genomupp

Ele-orden för begreppen.ochbåde begreppenspråket lära sigdet nya
problemsvenska harkunskaper itillräckliga attstorat.ex.utanver

komplicerade facktexter.tillska sigde årskurs 7-9med ibrottas tanär
elevernaoch språk i övrigtordvalinnehållerSådana ettetttexter som

skolkam-medeller ivardagslivetihar tillägnat sig umgängetknappast
rater.

sigi skolan kanfördel elevernadetGenerellt närmaär en nyomen
medelevermodersmål. Omkunskaper via sittochbegreppsvärld nya

möjlighetergradvishar, ellermodersmål svenska attänett annat ges,
sedanför demmodersmålet det lättarebegrepp påtillägna attsig ärnya

demtillägna sigsvenska och så småningomtillöverföra begreppen att
språk.på två

främjastvåspråkighetAktiv

svenska, får möj-modersmålmedoch ungdomar änBarn ett annat som
möjlig-svenskan,parallellt medmodersmålutveckla sittlighet att ges

m försvarsmekanism,rimligt krav tillsvenska-från"bra"1995: EnSjögren, A.
mångkulturellaoktober "DetLund den 1995,i 26-27lmer-konferensenanförande vid

frmntidsvisioner".ochForskningår 2000Sverige efter -
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het kvalificeratbli tvåspråkiga. Forskningsresultat visar,att att om man
bara använder modersmål sociala kontakter, fårsitt i inte språkettman

användbartsärskilt utanför den sociala sfáren. kun-Förär att t.ex.som
studera det språket ellerpå använda det kvalificeradei yrkes-na egna

sammanhang, krävs den begreppsbildning och språkutveckling,typ av
normalt skaffar skolan. framhållersig i Vi iKrock eller mötesom man

de fördelar det skulle innebära formånga det svenska samhället,som
bättre på de möjligheter finnstog attom man vara som numera

många människor i landet talar eller flera språk förutomettsom svens-
ka flytande och dessutom har det brukar kallas för kultur-som som
kompetens, hemma flera kulturerdvs. känner sig i olika och miljöer.

Identitet och självkänsla

lätt lära språk. Inlämingen sker, allinte sigDet är att ett nytt som annan
inlärning, interaktion med andra och viljan lära,i motivationen ochatt

meningsfullhet,upplevelsen spelar roll. Vi skriver iKroekstorav en
eller eleverna också i språkinlärningen måste få införliva kun-möte att
skaperna det språket med de kunskaper de redan har ochi nya som

och för inlärningen. behöverkänna delaktighet Deta ett eget ansvar
förankradeockså få känna sig och väl i den identiteten, itrygga egna

vilken modersmålet viktig del. Omgivningens inställning ochär at-en
därförtityder till det modersmålet betydelse. skolanNärär storavegna

språk och framhäver andra yrken och miljöer dekräver änett annat
finns elevernas då kommer elevernas band till deni omgivning,som

band tillbakgrunden försvagas. Samtidigt utvecklas inte hellerattegna
fallet för invandrarbam såväl Förnågonting mångaDetta ärannat. som

Tornedalen och Malmfálten. Tornedalensameelever och elever i I har
förbättra barnens skolresultat stärka förbin-lyckats just attman genom

förskolans och skolans.delsen mellan barnens värld och Det synsättet,
bakgrund pedagogiskadvs. skolan måste kunna till barnens itaatt vara

utvecklas Elisabet ochsammanhang, HenningJemströmnärmare av
språngbrädaÄ FörfattarnaJohansson boken Kulturen visar påi som

vikten bejaka barnens modersmål och detta radEnatt att status.av ge
internationella språkforskare har och börjat intressera sigattmer mer
för språkets sociala dimension och det komplexa samspelet mellan

och den socialaspråkinlärningen omgivningen.

92 Johansson, 1997: Kulturen språngbräda LärandeJemström, E. H. i ettsom -
flerkulturellt samhälle, Lund, Studentlitteratur.
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andraspråkSvenska som

anordnas undervisningmodersmål svenskamedeleverFör änannatett
Ofta betecknas undervisningenandraspråk.svenskai somsom

eftersom det iblandolycklig beteckning,vilketsvenska 2", är aven
andraklassvenska.gradering,uppfattasoch föräldrarelever som en en

svenskaanvända beteckningengenomgåendeföredrar därförVi att som
andraspråksvenskaför undervisningen iMåletandraspråk. är attsom

ska tillvillkor.svenska på sina Denska få lära sigeleverna varaegna
dag,och bör, liksom iandraspråkhar svenskaför alla, varasomsom

för dessa elever.obligatorisk
med kurs-särskiltandraspråksvenskaAtt är ämne,ett en egensom

elever iskillnad på undervisamed dethängerplan, är attattsamman
elever-andraspråk förspråkmodersmålet och idet är ettett somegna

därmed också påochspeciella krav på undervisningenställerDetna.
reguljärtandraspråk finnsSvenskalärarnas kompetens. ettsomsom

språk.med modernadet kan kombineraslärarutbildningen däriärrme
l-7-lärarutbildningen. Mångaocksåandraspråk ingår iSvenska som

dock dennaandraspråk har intesvenskaundervisar ilärare somsom
därförviktig åtgärdfortbildning.relevant Eneller är attutbildning, en

svenskaundervisar ide lärarehoskompetensengenerellt höja somsom
dagoroande det iskolväsendet.alla nivåer i Detandraspråk på är att

i lärarut-andraspråksvenskatill terrängfinns tendenser tapparatt som
nedgångtill dennaanalysera orsakernaangelägetbildningen. Det är att

orsaken.problemmed deoch itu äratt ta som
ochsamråd med elevenlärarna iundervisningBehovet avgörs avav

invandrarföräldrardet finns mångamedvetnaföräldrarna. Vi attär om
detsvenska ochlär godbarn sigderasangelägna tror attattär omsom

snabbt till den "riktiga"möjligtdem såbättre för överatt somvore
för skolan hanterauppgiftangelägenläget detsvenskan. detI attär en

and-skolan framståri inteandraspråk så ettsvenska ämnetatt somsom
modersmål.svenskanågontingrahandsval eller är sämre än somsom

vilketvarför och pådiskuterakanoch föräldrar sättMed elever man
andraspråkmodersmål ochspråkskillnad läsadet på ettär att somsom

detoch behörighet. Omhar för betygspråkvalet ärbetydelseoch vilken
detföräldrareleven och dennes äromöjligthelt attövertygaatt om

andraspråk, börsvenskaläsaeller hennebättre för honom att man,som
hitta lösningflexibel och försökauppfattning,enligt vår somenvara

acceptabel allaupplevs parter.avsom
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på modersmåletStudiehandledning

Många elever med invandrarbakgrund behöver under kortare elleren
längre del skoltiden stöd och handledning på sitt modersmål för attav
kunna följa undervisningen. handledningenDen bör blandas ihopinte
med förstaspråksundervisningen, självklart ska förstaspråksläramamen
vid sidan språkundervisning kunnasin anlitas studiehandledareav som
för de elever behöver sådan handledning. Handledningen handlarsom
också hjälpai hög grad eleverna förstå svensk kultur ochatt attom
svenskt samhälle. Hemspråkslärare talar ofta de hjälpert.ex. attom
barn och ungdomar har gått i skola utomlands tolka denattsom svens-
ka skolkulturen och synliggöra de krav och förväntningar skolansom
har på eleverna. Många krav självklara för de svenska eleverna,är men

tydliga förinte tillräckligt många elever med kulturell bak-en annan
grund.

Behovet studiehandledning bör i diskus-avgörasav gemensamma
sioner mellan berörda lärare, eleven och dennes föräldrar.

Individuell utvecklingsplan

föreslår skolan ska skyldighetVi ha i samråd med eleven ochatt att,en
dennes föräldrar, för alla elever med modersmål svenskaänett annat

individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen, börupprätta en som
efterfastställas rektorn samråd med eleven, föräldrarna och berördaav

plan för studierlärare, ska innehålla elevens i modersmålet och ien
ocksåsvenska andraspråk. bör behovet studiehand-Den ta uppsom av

denledning på modersmålet och hur ska organiseras. Planen bör regel-
och takt med kimskapsutveckling.bundet följas justeras i elevensupp

Planen diskussionerna planen kan fungeraoch naturligom som en
kontaktpunkt mellan skolan, eleven och hemmet. Kontakten med för-
äldrarna språkval och språkutveckling rektorn och lärarnaom ger en

för skolansutgångspunkt på elevens behov Språkstödatt ta upp syn av
både och svenska.i det språket i Utvecklingssamtalen kan använ-egna
das forum där också språkfrågor diskuteras. samtal, medBraettsom
tolkhjälp det behövs, förutsättningar för föräldrarna inte skanär attger
känna överkörda skolans beslut eller förstårsig inte skolans inten-av

och dåligtioner synpunkter. grund för bra skolarbeteDet är etten om
eleverna upplever konflikt mellan skolans föräldrarnasoch krav ochen
synpunkter. Därför det nödvändigt etablera så god kontaktär att en
mellan skolan och hemmet, kan komma utveck-överensatt man om
lingsplanen och eleven kan få stöd för sin språkinlärning både hemma
ochi skolan.
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undantagochPrincipIösn/ng

moders-medgrundskolanelev iinnebär varje annatförslag ettVårt att
såväl detigod undervisningerbjudasskasvenskamål än egna mo-

modersmålUndervisningen iandraspråk.svenskadersmålet i somsom
meddärför integrerasandraspråk måstesvenskaoch i annan un-som

fårverksamhet.skolans Dendelsjälvklarochdervisning utgöra aven
undervisningdennajusttolkasdet kansåorganiserasinte att omsom

Elevernaundervisning.mindre viktigochundantag änpå ärsätts annan
och aktiviteterspråkundervisningenmellanväljaska inte tvingas att

läsa sittheller behövaska inteviktiga för dem. Deskälolika ärsom av
tider.obekvämamodersmål på

proble-organisatoriskadefråganellerKrockiVi mötetog omupp
oftadiskussionenmenadehemspråk. Viiundervisningen attmedmen

kommitställetför, itillundervisningenvadhandlat är utanharinte om
utgå frånställetvill isvårigheter. Viorganisatoriska atthandlaatt om

och läran-utvecklingför elevensviktigmycketsigiundervisningen är
med and-vidareförförutsättningnödvändigoch attgenerelltde en

vilösas. Menorganisatoriska frågorna attdeDå måsteraspråket. menar
ske ellerskaför hur dettamodellergenerella attanvändadet gårinte att

situationer. Dettänkbaraalla ärtillämpa igårregler,fastställa attsom
vissttalareleverantaletpåspråkgrupper ettskillnader på somstora -

och på intressetlärarekompetentarekryteramöjligheternaspråk, på att
olik-någrabaraförsvensktalande elever nämnabland attspråketför -
kom-gällerdetNärocksåskillnaderna storalokala är stora.heter. De

varkenproblemnågradet inte attbordespråk,och stora varamuner
kompe-rekryteraellerundervisningsgmpperlämpliga attorganisera

språkovanligasynpunkt,svenskgäller,detlärare. Men närtenta ur
anpassadelokaltindividuella ochhittamåstetalar,få elever mansom

flexiblasåbör såledesbestämmelserna attgenerellalösningar. De vara
legitime-får däremot intelösningar. Deokonventionellatillinbjuderde
kanproblemlösa dehuvudunderlåtenhet tagetöveratt som upp-enra

stå.
undervis-anordnabehöverintekommunBestämmelsen att enom
därförkvar.bör Intetillgå, attfinnsintelämplig lärarening, att varaom

eleverenstakaför deviktigmindreskulleundervisningen somvara
detdärförspråk,ovanligtförhållanden attsvenskaförtalar voreett men
bestäm-börkommuner. Däremotenskildapåkravorimligaställaatt

skakommunenföreleverfemminstska krävas attdetmelsen attom
till undantagmöjlighetvidsåbort. Enundervisninganordnabehöva tas

viden viktmedförenaomöjlighuvudregelnfrån attär mo-gersom
dersmålsundervisningen.
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handlar,Det enligt vårt viljansätt och förmåganatt hittaattse, om
lokalt anpassade lösningar. detNär gäller elever kan kanskeman
samordna undervisningen mellan närliggande skolor, ordna åldersinteg-
rerad undervisning eller gruppundervisningenersätta med kombina-en
tion enskild undervisning och lärarledda självstudier. När det gällerav
språk där det svårt rekrytera kompetentaär lärare kanatt hittat.ex.man
lösningar någon förälder eller anhörig pedagogisktatt stödgenom ge
för med skolans hjälp undervisa barnen.att I vår dialog med lärare och
andra intressenter dei här frågorna har också elevutbyten,nämntman
lägerskolor och studieresor okonventionella lösningar. Sådanasom mer
lösningar bör dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen.

Flera B- C-språkoch

Vi det bör vidgade möjligheter läsa detatt språkattanser utanges som,
elevens modersmål, talas hemmeti elleratt släktingar,näravara av som

främmande språk. Möjligheten bör inom för valen el-B-ges ramen av
ler C-språk och ska således kunna alternativ till tyska, franskaettvara
eller spanska. sig såledesDet då inte undervisningrör förstasprå-iom
ket, undervisning i främmande språk för allautan eleverett villom som
läsa språket. undervisningsgruppI i exempelvis arabiska, skulle deten
därigenom kunna ingå dels elever har svenska modersmål,som som
dels elever har modersmål svenska, harett annat än vissasom men som
förkunskaper arabiskai efter med arabisktalande släk-t.ex. umgänge
tingar. Enligt nuvarande kursplaner för grundskolan gäller målsamma
och krav för undervisningen i B- respektive C-språk, vilketoavsett
språket gällerDetsamma nuvarande kursplan hemspråk/annatär. i mo-
dersmål svenska. kursplanerDessa skulle då tillämpasän på fler språk

dag.iän
Förslaget innebär betydande breddning skolans möjligheter atten av

erbjuda språkval och möjlighet för svensktalande barn lära sig deatten
språk talas många invandrare. Bor i område där mångaettsom av man
människor talar turkiska eller arabiska, det inte konstigare läsaär detatt
språket språkval, franska eller ryska.änsom

föreslårVi också kommunernas skyldighet i grundskolanatt att som
B-språk erbjuda minst två språken tyska, franska eller spanska skaav
kunna inskränkas till de språken, ställeti erbjuderett tre ettav om man

kommuneni vanligt förekommande invandrarspråk.
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Lärarsamarbetet

deltagitvi harundersökningarochslående deiDet rapporterär avsom
modersmålmedför eleverspråkundervisningengäller ett annatdetnär

språkundervisningenkontakt mellanbristandedetsvenska, ärattän en
hemspråkslä-vittnesbördtalrikafinnsundervisning. Detoch omannan

ungdo-ochofta i barnensblirundervisning öarisolering. Derasramas
för-pedagogiskahelt andraibland medskeroch denskolgångmarnas

undervis-sällan fåhar inteövrigt. Lärarnaiundervisningentecken än
skolor.mellan flera Dettaofta äroch pendlarskolapåningstillfállen en

undervis-mellanintegrationomöjliggörochsituationomöjlig enen
samarbetebraliksomundervisning,ochförstaspråk ettiningen annan

tillmöjlighetendå ocksåSkolan missar att talärare.övrigamed skolans
tillbrobyggarekompetensförstaspråksläramas annanensomvara

integreringbättrekulturtolkar. Enochkulturförrnedlarekultur och som
verk-skolans övrigaundervisning iderasochförstaspråksläramaav
andralikvärdig medkompetensde har ärförutsättersamhet att somen

likapåandra läraremedtillsammansarbetakunnamåstelärare. De
eleversförmedla sinaochförståde kansamtidigtvillkor, se,som

skolkulturen.svenskai dentillfinna sigsvårigheter rättaeventuella att
institutio-intressantdetsammanhang kan nämna attattdettaI vara

fempo-haruniversitetvid Göteborgs startatspråketsvenskaförnen
invandrarelev-undervisarföroch lärareskolledareförängskurser som
eller i oriente-andraspråksvenskaiundervisarläraredvs. somsomer,

ochskolledaretanke påmedutvecklatshar attKursernaringsämnen.
inlämingsbetingelserminoritetselevernaskunskaperhamåstelärare om

andraspråkochförsta-elevernasundervisningen ivadinblick ioch
två-aktivtillochspråkutvecklingderas väginnebär föregentligen en
bak-minstinitiativ, inteintressant motdettaVispråkighet. ettsomser

betänkandevårtdiskussionernaerfarenheter ivåragrund omegnaav
finnslärarebland mångadet ettpåtagligt,eller Det attKrock ärmöte.

minoritet-kunskaperförintresseochbehov stortett omstort merav
språksituation.för derasminstoch inteskolan,isituationselevernas

fleraframSkolverkettilllyfter iTingbjöm rapportGunnar pro-en
lärarebristen påhemspråksundervisningen:utvärderingenfrånblem av

hemspråksun-svårigheterna integrerautbildning,relevant attmed en
mellandiskrepansenochundervisningenden övrigaidervisningen pe-

jämförthemspråksundervisningenmetoder iochbudskapdagogiska
undervisningen.övrigamed den

InstitutionenSkolverket,93 tillPMHemspråksundervisningen,1996:Tingbjöm, G.
universitet.Göteborgsvidspråketsvenskaför
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Vi problemen med på braatt integrera undervis-att sättettmenar
ningen i andra modersmål svenska i skolansän övriga undervisning
hänger med alla de frågor vi i detta betänkandetarsamman som upp

skolors arbeta och fungera.sätt Detsamma gäller självfalletattom un-
dervisningen i svenska andraspråk. Med generellt integ-störresom en
ration i undervisningen, samarbete mellan lärarna och störreettmer
intresse för elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, blir de pro-
blem kan uppstå det gäller undervisning elevernär med ettsom av an-

modersmål svenska mindre.nat än
Elever med modersmål svenska behöverett än stödannat i sin

språkutveckling alla lärare i skolan, inte bara svensklärama. Deav av
behöver också hjälp och stöd i sin begreppsbildning och i sina ämnes-
studier. kan förstaspråksläramaHär och lärarna i svenska and-som
raspråk stöd både för eleverna och för övriga lärare.ett De kanvara
också länk mellan den svenskautgöra skolan och den svenska kultu-en

och invandrarelevemas kulturella bakgrund. En ömsesidig förståel-ren
för de problem kan uppstå kulturmöteni första påär ettse stegsom

bättre situation.vägen mot en
tidigareJu bam får bra stöd i utvecklingen både i sitt moders-ett en

mål och i sitt andraspråk, desto förutsättningarna förstörre barnetär att
ska bli aktivt tvåspråkigt. Därför barns uppväxtvillkor och deras för-är
skoletid avgörande betydelse. Storstadskommittén har uppmärk-av

bl.a. dessa frågor och i sitt betänkandesammat

Viktigt stimuleraatt kompetensutveckling och forskning

god undervisningFör andrai modersmål svenska krävs föränen som
all undervisning kompetenta lärare. Det viktigt dessa lärareär attannan
inte bara kompetenta undervisa i det aktuellaär språket, ocksåatt utan
har goda kunskaper den svenska skolan, läroplaner och kurs-om om
planer och skrivna och oskrivna regler för skolverksamheten, så attom
de kan samarbeta med övrig skolpersonal. Det också viktigt lärar-är att

har goda kunskaper i svenska. Därför det angelägetär påatt satsana
lärarutbildning och lärarfortbildning för lärare i andra modersmål. Vi

del frågor utbildning lärare och rekryteringtar lärareupp en om av av
med invandrarbakgrund i kapitel l3 i detta betänkande.

I våra diskussioner förstaspråksundervisning har många framförtom
bristen på forslmings- och utvecklingsarbete. Framför allt finns det
mycket lite ämnesdidaktisk forskning inom för de in-storaav ramen
vandrarspråk finns, och sedan länge har funnits, i Sverige.som som

94 SOU 1997:61: bland betongAtt kajor, Stockholm,växa Fritzes.
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harHemspråkslärare därigenom inte heller fått någon stimulansyttre
för undervisningutveckla sin delta pågående debattiatt attgenom en

slag fort- vidareutbildning.och olika ochgenom av
viktig åtgärd från sida för sikt förbättra och förstär-En påstatens att

förstaspråksundervisningen såledeska stimulera stödja forsk-ochär att
och utvecklingsarbetenings- på detta område.

språkutvecklingenViktigt med tidigt stöd i

understryka viktenvill starkt barn har moders-Vi att ett annatav som
mål svenska och i Sverige, så tidigt möjligt fårän växersom upp som

framför alltlära svenska. viktigt för barn inte går för-sig Det iär som
skolan deltar sexårsverksamheten. kommuner-eller i ankommer påDet

förvidta åtgärder så tidigt möjligt invandrarföräldrarnåattattna som
Ävenoch erbjuda deras barn olika former språkstöd. förskolebarnav

bör ha bara få stöd svenska, också få möjligheterinte irätt att utan att
utveckla modersmål.sittatt
Förskolan har betydelse för alla barn, minst för barninte istor men

behov särskilt stöd för sin språkutveckling. gäller både barn medDetav
modersmål och medsvenska barn modersmål. godEnannatettsom

grundläggs tidigt. Självklart underlättas denspråkutveckling senare
redan förskolan får utvecklaskolgången barnen i möjlighet sinaattom

svenska och modersmål.kunskaper både i i sitt
emellertid inte några konkreta förslag på forskoleområdet.Vi lägger

särskiltoch skola-kommittén Bosk har uppdragBarnomsorg ett att
förslagfrågor. Storstadskommittén har också lagtarbeta med dessa när

storstädemasstödja språkträningen för barn för-det gäller i vissaatt av
ortsområden.

Utrymme och kostnader

kostnader försvårt beräkna några de förslag vi läggerDet är att som
modersmål för meddet gäller undervisningen i elevernär annat mo-

dersmål svenska. Kostnaderna beroende hur organiserarän är av man
den ligger inom eller timplanebunden tid, hurundervisningen, utomom

blir finnsundervisningsgruppema också osäker-Detstora storm.m. en
förslaghet hur snabbt våra kan leda till förändringar elevernas val.iom

kort sikt förändringarna blir relativt marginella och där-Pâ vi atttror
med blir det heller några ökade kostnader. hoppasinte Däremot vi att

fleradet på längre sikt blir elever läser modersmål ochsittsom som
läser hela skoltiden. sådan volymökning kan leda tilldet under En hög-
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kostnader i dag. Vi vill emellertid vidga den diskussionen tillän attre
också omfatta de alternativa kostnader formi särskilt stöd it.ex.av un-
dervisning, förlängd skolgång, studieavbrott kan bli följdenm.m. som

bristande språkkunskaper.av
Vi vill också inledningsvis föra principiellt detett resonemang om

på vilket modersmålsundervisning hittills har behandlats i budget-sätt
sammanhang.

orimligtVi det särbehandla förstaspråksundervis-äratt attmenar
ningen och beräkna speciella kostnader för just denna undervisning. I
dag särredovisas kostnaderna förinte undervisningen i matematik, i
svenska eller i franska. Genom särbehandla förstaspråksundervis-att
ningen får just den undervisningen framstå under-att extraman som en
visning, belastar skolorna på speciellt Om i ställetsätt.ettsom man
betraktar förstaspråksundervisningen vilken undervisningsom annan

helst, handlar detså inom för det totala antaletattsom mer om ramen
undervisningstimmar grundskolan få mycketi in så möjligtsom av
denna undervisning. Med den timplan dagi gäller bör huvuddelensom

undervisningen kunna inom timramen för skolans elev-val,rymmasav
val och språkvalen. föreslår emellertidVi i detta betänkande attens

timplanen avskaffas och förändrardet situationen så till vida det inteatt
längre finns lika tydliga för undervisningen olika och föri ämnenramar

totala timtalet dock oförändratde friare valen. och därmed börDet är
forstaspråksundervisningendet bli lättare organisera den totalainomatt

timramen.
dag ligger drygt hälften undervisningen andrai modersmålI änav

svenska utanför timplanens Undervisningen ligger också ofta tör-ram.
lagd ordinarie skoltid. olyckligt, eftersom detDetta bidrar tillärutom

särbehandling och särställning och minskar elevernas intresseämnets
för delta undervisningen. det självklarti För undervisning-äratt attoss

i modersmål och i svenska andraspråk ska denintegreras ien som Van-
liga undervisningen och hanteras på all under-sättsamma som annan

detvisning. inte på något orimligt de eleverDäremot är sätt att som
kommer till den svenska skolan kunna svenska får tillgång tillutan att
flera undervisningstimmar elever.övriga sig då eleverDetän rör om

uppenbart behov särskilt ochi stöd också enligt skollagenär ettsom av
berättigade till sådant stöd. Det beräknas inga särskilda kostnaderär ett

för stöd elever behovtill i detta, framgår det klartär tvärtomsom av av
förpropositionen läroplan grundskolan det handlaratt attom ny om

disponera skolas allaså inte barn får lika andelatt storen resurser en av
de tillgängliga barn behöver stöd och hjälputan attresurserna, som mer
ska få skola med många elever med modersmålEn änett annatmer.
svenska kan behöva för den lagstadgade totala timtid-utöver ramen

grundskolan därför behöveri många elever språkundervis-att extraen
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studiehandledning.ning och Finansieringen denna kostnad dåärav en
angelägenhet.kommunal Om kommun hasig orimligt högaen anser

kostnader därför har hög andel invandrare i kommunen ochatt man en
har bl.a. skolsidan förkostnader på detta, det fråga måsteär en som

samband medlösas i de kommunala utjämningsbidragen.
Eftersom kostnaderna för förstaspråksundervisningen hittills har

särbehandlats vill vi, efter våra principiella invändningar, ändå göra en
översiktlig redogörelse för tidigare beräknade kostnader i relation till

förslag.våra

Kostnader i grundskolan

fanns under läsåret 1996/97 enligt Skolverkets uppgifter,Det docksom
flera antaganden,bygger på osäkra 110 000 hemspråksberättigade ele-

dessa deltogi grundskolan. 60 000 elever, eller cirkaAv 55ver pro-
hemspåksundervisningen. Omkring hälften undervisningenicent, av

ligger utanför timplanebunden tid. Antalet hemspråksberättigade elever
minskningenminskar för närvarande, och beräknas fortsätta som en

följd minskad invandring. Räknat i samtliga elever iprocentav en av
grundskolan cirka tolv berättigade till hemspråksundervis-procentvar
ning och cirka deltog i undervisningen.procentsex

beräknades kostnaden för hemspråk deltagande elevFör 1994 per
jämförelse den totala undervisningskost-till kronor. Som6 800 anges

till kronor undervisnings-naden elev i grundskolan 47 000 varavper
och kostnaden för hemspråk kronor,kostnaden kronor 40023 500är

samtliga elever.utslagen på
för faktorerförslag får konsekvenser flera de i dagVårt av som an-

förvänds för beräkna kostnaderna hemspråksundervisningen. Viatt
föreslår striktare definition modersmål. Därmed minskar antaleten av
elever berättigade till undervisning i modersmål änär ett annatsom

räknar med andelen deltagare de första-svenska. Samtidigt vi att av
språksberättigade eleverna ökar. Vi räknar med dessa båda talatt
kommer varandra. varje fall räknar vi inte med någonIut storatt ta

sikt.ökning antalet deltagare på kort Vår förhoppning emellertidärav
klar ökning. förslag bortdet på längre sikt blir Vårt be-att att taen om

till förstaspråksundervisning i högst sju år, innebärgränsningen rättav
antalet undervisningstimmar med cirkaökning tjugo Viprocent.en av

andra modersmål svenska beräknadföreslår också kursplan i änen ny
undervisningsvolym dagens hemspråk. Enligt vårt för-på änstörreen

slag bör kursplanen bygga på ungefär undervisningsvolymsamma som
engelska. påverkas slutligen också antalet eleverBeräkningama attav
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svenska minskar, för närvarande med cirkamodersmålmed änett annat
år.tio procent per

ökade undervis-helt beroende denKostnaden blir i övrigt omav
eller för timplanebunden tid. Viningsvolymen ligger inom utom ramen

för den ordinarie undervis-ligger inomförespråkar timmarnaatt ramen
fall huvuddelen dem och såledeseller varjeningstiden i ersätterav --

anfördabakgrund det viundervisning. Mot av ovan anser ossannan
undervisningen modersmålexakt prislapp på ikunna någoninte sätta

modersmål svenska.för medelever änannatett
för skolansberäkningar kostnadernasåledes svårtDet göraär att av

modersmål svenska och svenska and-andra iundervisning i än som
beräkna de alternativa kostnaderna,mindre svårtraspråk. inteDet är att

otillfredsställande.fungerar eller fungerarundervisning intedennaom
förra.kostnaderna vida överstiger dedevågar påståMen vi att senare

kostnader ekonomiskabara idå handlar det inteOch utantermer,om
barn och ungdomar berövas sina möj-kostnader formockså i attavom

och till förlorare i samhället.god utbildningligheter till görsen
ungdomarsynpunkter bättre barn ochallamåsteDet att gevaraur

grundskolan försökaklara studierna igoda förutsättningar än attatt
skolsystemet. Ungdomar medhögre itidiga brister ett an-uppreparera

individuella studie-proportionellt flera påmodersmål svenska ärännat
ungdomaroch väljer lägre utsträckninggymnasieskolan ii änprogram

studieförberedande gymnasieprogram.bakgrund Desvenskmed en
gymnasiestudier. detutsträckning Mensinaavbryter också i ärstörre

studieförutsättningarspråkkunskaper och dåligaså. Dåligavärre än
utanför-invandrarbakgrund skapaungdomar medhosriskerar ettatt

social utslagning ochförstärkas och leda tillkansamhället,skap i som
med och i detsamhället definitivt inte rådharkriminalitet. Det pers-

språkutveck-på godorimligt intedet sig ocksåpektivet att satsater en
för alla barn.ling

gymnasieskolanKostnader i

hemspråksberättigade elever idet 5381994/95 fanns 19Under läsåret
eller drygt tvådessa deltog cirka 160gymnasieskolan. 7Av procent av

de eleverCirka 37undervisningen.samtliga elever i procent varav som
deltog.undervisningenberättigade till

deltagande elev.till kronor Denberäknades 500Kostnaden 5 per
läsår kronorundervisningskostnaden elev 54 700totala var sammaper

undervisningskostnader och kronor kost-150kronor30024 varvarav
utslaget elev.hemspråksundervisning,nader för per
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beräknarVi också här det ökade antalet deltagare i första-att
språksundervisningen kompenseras minskad personkrets. fö-Viav en
reslår ingen ökad undervisningsvolym i gymnasieskolan och därmed
inte något utökat timtal. Därmed beräknar vi inga ökade kostnader för
gymnasieskolans undervisning i andra modersmål och i svenska som
andraspråk.

Sammanfattande påsynpunkter kostnader

Med hänsyn till det osäkra bakgrundsmaterialet, kommunernas möjlig-
heter undervisningenorganisera på många olika och svårighe-att sätt

i förutse elevernas val, vi det inte möjligt någraterna att göraattanser
exakta kostnadsberälcningar våra förslag. Dessutom detvi attav menar

orimligt särredovisa och särbehandla kostnaderna för andraär att mo-
dersmål svenska och svenska andraspråk. undervisningDennaän som
bör ingå integrerad del skolans totala undervisning och be-som en av
handlas på all undervisning.sättsamma som annan

hävdarVi vidare, kostnaderna för skolans språkundervisning föratt
de barn och ungdomar har modersmål svenska, måsteett änannatsom

alternativa kostnader. elevOm på grund språksvårig-vägas mot en av
heter får problem undervisningen,i kan detta få konsekvenser i form av

kostnader för stödundervisning, förlängd studietid och individuellat.ex.
studieprogram i gymnasieskolan För individen kan konsekven-m.m.

bli mycket allvarliga och uttrycksig i bristande självförtroende,taserna
minskade möjligheter utveckla kunskaper, minskade möjligheteratt att
komma in på önskat gymnasieprogram och studieavbrott.

och ungdomarFör barn med invandrarbakgrund, kommeratt som
till den skolansvenska med bristande kunskaper i svenska, ska kunna
få likvärdig utbildning svensktalande elever, måste extraen som resur-

deras språkundervisning.på detVi rimligt desatsas äratt attser menar,
högre kostnaderna för invandrarelevernas skolgång beaktas i samband
med fastställer kriterierna för det statliga utj ämningsbidraget tillatt man
landets kommuner.

föreslår slutligenVi Skolverket får särskilt uppdrag följaatt ett att
och utvärdera språkundervisningen för barn och ungdomar med ett an-

modersmål svenska. Uppföljningen ska omfatta såväl undervis-ännat
utvecklingningens och effekter, kostnadsaspekter. När det gällersom

kostnadsaspektema, bör Skolverket analysera såväl eventuella extra
kostnader för särskildaden språkundervisningen, kostnader för desom
åtgärder kan föranledas elever till följd språksvårigheterattsom av av
inte tillfredsställandepå kan följa undervisningen och inte nårsättett
läroplanens och kursplanernas mål.

ll-l7ll44
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för barns och ungdomarsEuropeiskt centrum

möjligheter i barnomsorg och skolalikvärdiga

Vårt förslag

forskning rörandeför utveckling ocheuropeisktEtt centrum
likvärdiga möjligheter barnomsorg ochoch ungdomars ibarns

Högskoleverket får uppdragSkolverket och iskola inrättas. att
och finansieras.sådant kan organiserasutreda hur centrumett

blir sedda och be-skola för alla "där alla eleverskolan skaOm vara en
fårerfarenheter får och där alla eleverdär alla eleversmötta, utrymme,

derastillgodoser deras behov och intres-undervisning möteren som
arbete perspektivensen°5 viktigt betrakta skolans inredetär att ur

tillhörighet.etnisk och kulturellkön, klass,
särskiljas från varandra villkanklass och etnicitet inteKön, om man

Krock ellerförenklingar. Så här skrev vi iundvika möte:

svårtbetänkande har lärt det for intemed dettaArbetet sägaäratt attoss
också med människorsfrån harskilja etnicitetomöjligt annatatt ut er-som

gång harsamhälle och skola Varje vifarenheter och situation i göra.att
kulturglasögon har vi hamnat i diskus-fråga med etniskanärmat enenoss

ålder diskussionen handlarklass, kön,inbegriper Dension ytterstosv.som
så villoch erkännande ellervanmakt, synlighetmakt och om manomom -

demokrati.om

oftastskett på detta område harutveckling harforskning ochDen som
ochgäller både i Sverige in-dessa aspekter.från endera Detutgått av

grundläggandebetydelse för deDärför detternationellt. storvore av
demokrati föra kön, klass ochutbildning ochfrågorna att sammanom

perspektivoch skola fungerar istudera hur barnomsorgetnicitet och ett
likvärdiga möjligheter.handlar människorsomsom

till utreda möjlighe-initiativföreslår därför regeringenVi attatt tar
för frågor sedda tillsam-europeiskt dessainrätta centrumettterna att -

ska barns ochutbildningsperspektiv. Inriktningenoch i ett varamans
barnomsorg och skola".likvärdiga möjligheter i Dettaungdomars cent-

kontakt med bamom-forskning och utveckling iarbeta medskarum

95 Direktiv 1995:19.
96 1996:143,SOU s.
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och skolväsendet. ska arbeta med frågorna i europeisktDet ettsorgen
jämföra olika länder och olika skolsystemperspektiv och hur lyckas

och möjligheter. europeiskt kan ocksåbearbeta problem Ett centrumge
antal skolor olika hållha kontakt med på i och däri-Europaettt.ex.

till konkreta exempel och erfarenheter från olika länderbidra attgenom
kan berika varandra.

för förläggafinns särskilda motiv detta slagDet att ett centrum av
hafttill Tillsammans med övriga nordiska länder har SverigeSverige.

mål skapa "en skola för alla, skola där alla barnuttalat attsom en
kunskap elever kan få arbeta tillsammans medDenmöts. attgenom

erfarenhetermänniskor, har andra sociala och kulturella än mansom
del demokratin, harsjälv har, har betraktats oundgänglig densom en av

samhällelig stabilitet. budgetproposi-medverka till It.0.m. ansetts en
uttrycker regeringen detta så här:tion

olikagår överskatta betydelsen barn och ungdomar medinteDet att attav
tillsammanserfarenheter, kulturer och sociala tillhörigheter tillbringar tid

under skoltiden. demokratiskt samhälle empati,med varandra I öppet ärett
förmåga med andras avgörande värden.inlevelse i andra, ögonatt se osv.

Sådana utvecklas de kan grundläggas tidigt ömsesidigvärden bäst i enom
skolkamrater.kommunikation mellan

lyckats dessa föresatser. Stark bostadssegrega-har inte alltid iSverige
också skolor kommit bli segregerade i olikahar lett tilltion att attt.ex.

skapa sammanhållen skola haravseenden. ansträngningamaMen att en
de problem ochfinns betydande kunskapdet i Sverigegjort att om

skola för alla".möjligheter hänger med projektet "en Isammansom
kön, klass särskilt vikti-sammanhang aspekterna och etnicitetdetta är

ga.

97 Budgetpropositionen 1994/95, 18.s.
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för framtidaRiktlinjer reformarbete i skolan

Vårt förslag

bör utfärda föreskrifter det finnasRegeringen skaattom ge-en
nerell skyldighet försöka belysa konsekvenser med hänsyn tillatt

utredningar,klass, kön och etnicitet i alla förstudier och olika
former planeringsarbete samband med reformer skolom-i påav
rådet.

för regeringskansliets utredningsarbete finnsI anvisningar en passus
regeringsdirektiv skyldigska föras in i alla iäratt att ut-om mansom

förslag till Förändringar, lagförslagredningsarbetet belysa hur olika
kan slå för kvinnor och män.osv.,

det finns anledning åtminstone på skolområdet,Vi att att, ut-menar
omfattavidga generella direktivet till också klass och etnisk till-det att

heller gälla enbart formella utredningarhörighet. Direktiven bör inte
utvidgas till omfatta utredningar,med statliga direktiv, bör allaattutan

föregår reformarbete på skolans område.förstudier och liknande som
den diskussion jämlik skola vi för i detBakgrunden är somom en
till detta kapitel. understryker bl.a. vikteninledande avsnittet Där vi av

med olika bakgrund och olika förutsättningarbarn och ungdomaratt
sammanhållen skola och därigenom får chansundervisas i attenen

erfarenheter. Samtidigt dettillsammans utveckla kunskaper och är av
erfarenheter och kunskaper till ochvikt alla barns attatt tasstor vara

undervisning, arbetsmetoder ochskolan planering, sin sinasinanpassar
de barn och ungdomar går där. Vi iarbetsformer efter sägersom an-

pojkarflickor och 292 könsneutralslutning till avsnittet att enom
sedan påståendet tillkönsdiskriminerande skola och vidgarskola är en

kön.gälla också klass ochatt
skolans styrdokument, deviktigt till såväl statligaDet är attatt se

kommunala, bara innehåller allmänna anvisningarde inte attomsom
alla barn och ungdomar likvärdig utbildningskolan ska Här-en osv.ge

förslag förändringargranska alla i skolanbör rörutöver motsomman
slå för flickor och pojkar och för barnbakgrund hur de kan tänkasav

och etniskoch ungdomar med olika kulturell bakgrund. kanDet t.ex.
handla eller i gymnasieskolan,inrätta ettatt program en gren somom

kommer få mycket sned könsfördelning, det kan gällauppenbart att en
förslag till kursplan, har svenskt perspektiv i sinsnävtettsomen ny
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allmänna inriktning, det kan gälla förslag till lagstiftning kan fåsom
olyckliga konsekvenser för någon elever.grupp

svårighetenVi inser med lösa komplexa frågor enklaatt genom
skrivningar i central anvisningar, vi ändå sådana anvis-attmen menar
ningar kan viktiga signaler och aktualisera frågor, intege som annars
får tillräcklig uppmärksamhet.en
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från Ingrid LindskogyttrandeSärskilt

Skolkommittén fördetmycketiinstämmerJag resonemang somav
och utvärdering skolverk-uppföljningförstärktkring behovet avav

hållockså på de flestaIntensivt arbete pågårkommunerna.samheten i
följa utvärdera ochför kontinuerligtför bygga system attatt upp,upp

Skolkommittén pekarutvärdering.resultaten dennaanvända sig avav
delarmellan olika ibetydelsefulla dialogenden ärpå systemet, ensom

utveckling.också skall leda tillutvärderingförförutsättning att
skollagen, skalldärefter ändringar iföreslårSkolkommittén som

huvudmännens planering ochkommunalakrav på deförtydliga statens
skolorna.verksamheten deutvärdering igenomförande egnaavav en

möjligheter ingripaockså skärpning iföreslårKommittén attstatensen
avvisande tillställer heltkommunerna. migJagsanktioner motgenom

dessa förslag.
sammanhang stället föreslagitflera iKommunförbundet har i to-en

överensstämmelsebättreförlagstiftningental attöversyn enav
fortfarande de-läroplanerna och denresultatstyrdamål- ochmellan de

förasådant läge helt felskollagstiftningen. iDettalj styrande attettvore
verksamhetenbehöver utvecklaskollagen. Videtaljer iytterligarein

centralt beställda planer.flerabehöver inteytterligare, vimen



SOU 1997:121 Bilaga 1 325

Kommittédirektiv

Dir 1995:19

Det inre arbetet i skolan

Beslut vid regeringssammanträde den 9 1995.mars

Sammanfattning uppdragetav

kommitté tillkallas medEn uppdrag belysa det arbetetinre i det of-att
fentliga skolväsendet för barn och ungdom och föreslå åtgärder för att
stimulera den pedagogiska utvecklingen.

Uppdraget ska slutfört den l november 1997.vara

Bakgrund

Skolan målstyrningenoch

Under de decennierna har villkoren for arbetet i skolan föränd-senaste
på genomgripande sätt.rats ett

skolan harStyrningen lagts helt. skollagenI de över-av om anges
gripande målen och bestämmelserna för skolan. nationellaDen styr-
ningen skeri övrigt inte längre omfattande regelverkett utangenom
främst läroplaner, kursplaner och nationellt fastställda betyg-genom

läroplaner och kursplanerI vilka målen och vilketsystem. äranges an-
olika befattningshavare i skolan, främst lärarna och rektor,svar som

har. kommunerna och skolornaDet har för skolverk-är ansvaretsom
samhetens genomförande och för verksamheten utvecklas så denatt att

de uppställda målen.motsvarar
Innehållet undervisningeni mål i läroplanerstyrs genom som anges

och kursplaner. målstyrningenDen bygger på distinktion mellannya en
målen för verksamheten å sidan och arbeta försättet attena processen,

nå målen, denå andra. läroplanemaDe och kursplanernaatt ärnya av-
sedda mål, inte precisera hur arbetet skall bedrivas. Rek-att attange

lärarna och personal i skolavarje skall själva utforma måltorn, annan
för undervisningen och forma arbetet tillsammans eleverna.med Det
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målen och välja inne-de nationellalokalt måste tolkabetyder att man
målstyming.deltagandefrågaDethåll, arbetssätt är om enosv.

problematisk.mål ochdistinktion mellanSamtidigt dennaär process
Skolans uppgiftskiljas från hur.sällanskall lära sig kanVad eleverna

exempel. målkan Ettfostran till demokratigällerdet atttasnär som
förelev personligtskolväsendet varjei ettär att tarsträva mot ansvar

förmågautvecklar sinarbetsmiljö och varje elevoch sinstudiersina att
läroplanema bl.a.Därför det idemokratiska former.arbeta iatt anges
tillsammans medundervisningenoch utvärderaskall planeralärarenatt

de målMångafrågagradi högeleverna somavprocessen.en om-
värderingar ochgäller attityder,kursplanernaochläroplanemaianges

iligger åtminstoneslag.olika Därhandlingsberedskap processenav
kunskapsområdenellerinbyggd målet. Ingai ärgrunddragsina ämnen

skolverksamheten, alltsåhelamål. griperdessa Deoberörda överav
undervisning.uppfattaskani meningdetenbartinte snäv somsom

mellan den politiska nivån,ansvarsfördelningengrundläggandeDen
utformarskolornaden personal iövergripande mål, och somsom anger

skall ligga fast.mål nås,för dessaoch attsvararprocessen
målen uppnås.betydelse fördirektharutformningProcessens om

uppdragsgivare,skolansbefogatdärför ytterstaDet att staten,är nusom
identifierasyfteskolorna,arbetet i idet inreuppmärksammar attockså

utveckling inomtill pedagogiskstimuleraproblem ochochmöjligheter
decentraliseradedetför ansvaret.ramen

Ändrade förutsättningar

förändratkraftigt harändradedetbarainteDet styrsystemetär som
kontinuerligtSamhället förändrasarbete.för skolansförutsättningarna

tillkommerbåde elevernapåverkarFörändringarnapå många sätt. som
skolanskoltiden ochleva efterde skalllivoch detskolan somsom

ställningharSkolan institutiondem för.kvalificeraskall annanensom
förändratocksåsedan, någotför några generationersamhälleti än som

arbetet.för det inreförutsättningarna
förr. Förhållan-annorlundaskolankommer tillelever är änDe som

ungdomar harochjämlikt. Barnochbarn ettdet mellan är mervuxna
skiljerskolan utsträckningoch ifamiljekretsenutanförliveget somen

deavskärmade frånintetidigare generationer. Defråndem är vuxnas
orderfarenheter. intekunskaper och Degällervärld det tarnär vuxnas

hur de-förhand givetdet påuppfattar intevidare.för Deutangott som
och skallde själva kanräknar medskall gestalta sig,liv attutanras

föreställningarandraharbostadsort Deverksamhet,livsstil,välja osv.
motsvarande stadiumhade påföräldragenerationderasframtiden änom
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barn och ungdomar får tidigt erfarenheteri livet. Många andra län-av
andra leva uppfattader och kulturer, och livet. Genom medi-sätt attav
flödede intryck och information ofantligtärmöts ett averna av som

och demycket tidigare, tvingas ständigt välja vad de skallstörre än äg-
uppmärksamhet.sinna

innehåller betydande problem. MångaUtvecklingen männi-unga
utsträckning föräldrarskor i sina kunna väljasig större änatttror om

liv framtid. verkligheten det långtifrån alla kan välja ochoch I är som
realisera sina drömmar. Stora tvingas segregation ochgrupper genom

med få alternativ. finns allvarligutslagning till liv Det riskett atten en
hänvisas till liv utanför samhället, plats arbetslivdel dem iett utanav

och andra gemenskaper.
samhälle eleverna skall leva i efter skoltiden väsentligtDet är an-

föräldrarna far- morföräldramadet eller och levde inorlunda än som
skapar i risk för generationsklyfta. Bå-de Detta signär unga. en envar

förena för-roller handlar i dagde och kvinnorsmäns attsom vuxna om
Fritidenyrkesverksamhet och samhällsansvar. har myck-äldraskap, ett

människors liv tidigare. Sverige i dagi än ärstörreet utrymme snarare
industrisamhälle. arbetslivet finns dettjänstesamhälle I störreän ettett

för den enskilde i samarbete med sinakrav på och ökat attutrymme --
för arbetet läggs Arbetsin-arbetskamrater hurtanärmaste ansvar upp.

ställeroch organisation förändras fortlöpande.nehåll, metoder Det stör-
förstå och ställning till föränd-tidigare på varjekrav än att tapersonre

under ändrade förhållanden. tekniskaoch fungera Denringarna ut-att
Informationstekniken på radikalt for-accelererar.vecklingen vägär att

till kommuni-arbete och skapar möjligheterinnehållet i mångasändra
förändrats därhänavstånd. Arbetslivet harkation nästanattöver stora

återkommande förnyelse och fördjupninghar behov sinaalla avav
eleverna för detta.Skolan måste arbeta påkunskaper. sättett rustarsom

värl-alla människor inblick i vad händer iMassmedierna har givit som
och utanför. har riskerna för miljön bådeden, Vårt land T.ex.i eget na-
med nuvarande leva blivit uppenbara.tionellt och globalt vårt sätt att

anspråk självbestämmande och få påverkaMedborgarnas på på att
har ökat takt med ökade kunskaper. kansamhällets institutioner i Man

oroande exempel politisk och minskatemellertid också på apati in-se
demokratiskafor delta itresse att processer.

tekniska utvecklingen bär på många möjlighetersnabbaDen men
all denmedför också problem. människor förhåller sig till in-Hurnya

finns tillgå i det moderna samhället demokra-formation ärattsom en
människor förmår omforma informa-tifråga. inteNär stora grupper av

kunskap uppstår det klasskillnader, där drastilltion gränsenegen nya
och dem kan bearbeta och vardagmellan dem kan inte i sinsomsom

den information finns tillgänglig.införliva som
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Med dessa samhällsförändringar följer också skolan institu-att som
hartion ställning tidigare. Den utstrålning makt ochänannanen av

myndighet institutionen skola tidigare har haft kraftigt för-ärsom nu
svagad. Skolan har inte längre självklar auktoritet förhållandei tillen
elever och föräldrar och inte något monopol på kunskapsförmedlingen i
samhället. kanLäraren inte luta sig skolans institutionella auktori-mot

och yrkets traditioner, måste i mycket utsträckning verkatet utan större
med den personligheten insats. har lettDet till lärarenattegna som
kommit eleverna något fyllt läraryrket med innehållnärmare, nyttsom
och stimulans. Samtidigt upplever många hur lärarens utsatthet ochny
sårbarhet har ökat.

När skolans traditioner längre uppfattasinte ochgivna odisku-som
tabla föräldrarnas kravökar på inflytande sina barns skolgång ochöver
elevernas krav på inflytande sin dagliga verksamhet. Dessutomöver
bidrar föräldrarnas högre utbildningsnivå till lärarna inte längre haratt

tolkningsföreträde.självklart Skolan kan utförainte sitt uppdragett av-
skild från samhället. samverkanDen mellan grundskolannäraresten av
och barnomsorgen, de åren har utvecklats i många kom-senastesom

exempel på detta. läroplanemaI markeras viktenär ettmuner, av sam-
verkan arbetslivet medmed och närsamhället betydandei övrigt. För en
andel allmänheten och eleverna framstår skolan i dagävenav av som

sluten värld påverkasinte omvärlden. Här återstår alltså atten som av
fullfölja skolans öppnande samhället.mot

samhällsförändringar beskrivits här ställer krav sko-De påsom nya
lan, på elever, lärare och rektorer. Vad behöver lärare kunna it.ex.
denna vilket kan innehåll,situation På arbetsmetoder ochsättnya or-

omformas för dessa förutsättningarganisation ochmötaatt nya sam-
hällskrav kan lärarna stödjas i roll Vilket finnsHur sin utrymmenya
för elevers och föräldrars inflytande Vilka strategier möjligaär att an-
vända för skola vill öppenhet detsträva störremot gentemoten som
omgivande samhället

Några påperspektiv skolans inre arbete

Lärandet i skolan

Skolan förinstitution elevernas lärande och utveckling.personligaär en
hjälper fögaDet vad skolan vill och lärasig inte elevernatror ut om

själva för sitt lärande.tar ansvar
eleverna skolan baraFör inte lektioner i och kurser. Samvaronär ämnen

med kamrater på och håltimmar, lekar och spel, diskussioner medraster
lärare och och utanförandra i klassrummet- allt sådant bidrar tillvuxna



Bilaga 329ISOU 1997:121

och påverkar deras lärande och utveckling.skolanderas upplevelse av
formar kunskaperna, och kunskaper innefattar bl.a.helhetenDet är som

färdigheter.attityder ochföreställningar,
förberedelse för elevernas liv efteråt.inte baraskoltidenMen är en

de skolan. Livskvalitet likaliv medan går iockså derasDen är ettär
för Därför detför barn och ungdomaranspråkberättigat ärsom vuxna.

skolan den enskilda elevens helhetspers-arbetet iviktigt påatt urse
pektiv.

skolan. kränks ele-roligt och viktigt gå i AnnarsDet måste attvara
finns risklivskvalitet, och de får svårt lära sig.till Deträtt att envernas

till lektion, hur välblir enforrnig, lektion läggsför skoltillvaron näratt
lektion förgenomförd undervisningen inom varjeplanerad och än är

ocksåalltför förutsägbar, den måstebliSkolan får intesig. spän-vara
utmanande.nande och

upplevaberöra eleverna, få deminnehåll måsteUndervisningens att
gäller dem själva. Så det inteklassrummenförsiggår idet äratt som

skild frånuppfattar undervisningeneleveralltid. Alltför många som
får därför svårtframtidsföreställningar.erfarenheter och Dederas egna

till.skulle hjälpa demkunskap undervisningendentill sigatt ta som
kunnaför elever skallytterligare förutsättningTrygghet attär en

skolan utomordentligt be-roligt. Klimatet iuppleva skolarbetet ärsom
ochoch varandraskolan bemöter elevernade itydelsefullt. Hur vuxna

eleverna lärinverkar på vadvarandra sinsemellanhur eleverna bemöter
kännerelever inte sigskolan sådantbemötandet isig. Om är att re-
de lär sig detockså utsikternabegränsasspekterade attpersoner,som

kanske andra saker,lär de sigsyftar till. Däremotundervisningensom
eller bådadera.eller avsky skolan,själva,på siginte attatt trot.ex.

under förhållan-trygghet och kan ingatillskaparMobbning motsatsen
och gemenskap ifå uppleva delaktighetelever måsteAlladen tolereras.

aktiviteter.alla skolans
faktorerskolan beror på mängdpojkar lär sig iflickor ochVad en

faktor undervisningens in-komplext Ensamverkar på rörsätt.ettsom
problemde de ochintresseradenehåll, hur ämnen tasär uppsomav

erfarenheter.kopplas till deras Eninnehållet kanoch annanegnaom
undervisningen, hurkommunikationsformema imedfaktor har göraatt

tredje faktor arbets-blir sedda och bemötta.och pojkar Enflickor rör
dessa faktorerAvgörande emellertidundervisningen.formerna i är att

med varandra.varandra samverkandeisolerade fråninte utanses
sammanhang och dengemenskaper och detKunskap växer urur

uppmärksammadärför viktigtbefinner sig.där eleverna Detmiljö är att
medarbeta tillsammansfår erfarenhetelevernapå vilket attsätt av

skolan. denvid ktmskapssökande i Ioch andra sittkamrater, lärare na-
genomfördesgrundskolan våren 1992tionella utvärderingen av som
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skolverk den positiva bildenStatens skolan ele-säger att störs attav av
tycks vid tänka självständigt i skolarbetet ochatt attovanaverna vara

de lag har dålig förmåga tillämpa sina kunskaper. Samtidigtöver att är
katederundervisning den vanligaste undervisningsformen, framför allt

elevaktivapå högstadiet, medan och undersökande arbetssätt används i
ganska begränsad utsträckning. utbredd katederundervisningEn detiär
här perspektivet problematisk, framför allt den utmärks ensidigom av
informationsförmedling och traditionella förhör. ligger pedago-Det en
gisk i skolans uppgift elevs individuellautmaning varje behovmötaatt
samtidigt gemenskap och samarbete skall utvecklas.som

Ämnesövergripande undervisning, utifrånorganiserad ellerteman
verkligheten, fall föredraproblem i många vill hjälpai är att om man

eleverna uppfatta sammanhang, få helhetsbild och kunna ställ-att taen
olika avseenden. har funnits inslag i tidigarening i Det styrsystem -

byggt veckotimtal försvårattimplanema på sådant.ex. att som en-
Indelningen har denundervisning. i varit helt dominerandeämnen or-

Ävenför undervisningen. timplanemaganisationsprincipen inde-ärnu
lade och kursplanerna respektive kurseri iämnen, ämnen ämnen.avser

bör skebetyder undervisningen i eller i varje kursDet inte ämnenatt
elever kommerför lärare och hur målen isig. Det är överenssom om

skall uppnås. kan ske arbetekursplanerna bäst Det i ämnesintegrerat
för enskilt eller enskild kurs.också inom Detämne ärettramenmen en

uppfattas hinder förangeläget kartlägga vad äm-att som som en mer
nesobunden undervisning.

mål för skolverksamheten kan heller hänföras tillFlera viktiga inte
bestämda gäller bl.a. eleverna skallnågot eller några Detämnen. att

omfatta samhälles värderingar och låtastimuleras vårtatt gemensamma
vardaglig handling.dem till uttryck praktisk Skolans uppgiftkomma i

och motverka främlingsfientlighetfostra till demokrati ochattatt
naturlig hemvist enskiltrasism har inte heller någon i Utöverämne.ett

läroplanema också kunskapsområdendessa exempel vissanämner som
olika gäller miljö, och samlevnadbör integreras i Detämnen. t.ex. sex

och alkohol, tobak och narkotika. Rektorn särskilt förettges ansvar
denna mycket viktigt det arbetet skolanintegration. Det inre iär att ut-

direkt ämnesanknutna förformas så de inte målen verksamhetenatt
kommer till sin rätt.

Skolan kan dag fullgöra sitt uppdrag enbarti inte varjeattgenom
uppgiftmedarbetare tilldelas sin och sköter den på hand efteregen

bästa förmåga. innebär omfattande decentrali-Det styrsystemetnya en
frågor. förutsätterbeslut i viktiga personalen i varjesering Det attav

arbeteskola diskuterar hur skolans skall läggas Skol-gemensamt upp.
ledning, lärare och övrig personal behöver också samtala och samverka

för eleverna skall få skoltiden detmed varandra äratt ut av som me-
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Eftersomningen. lärarrollen längreinte har starkt stöd i skolansett
auktoritet ochinstitution i yrkets traditioner, blir lärarnasom som per-

sårbara tidigare. förstärkerDetta också behovet detänsoner mer av
kollegiala samtalet mellan de i skolan.vuxna

En skola för alla

Skolan skall bidra till samhället utvecklas bort från orättvisor mellanatt
människor. Därför den svenska skolan sammanhållen skolaär en som
skall likvärdig utbildning till alla barn och ungdomar.ge

börjar skolan med skildaBarn personliga, sociala och kulturella för-
utsättningar. skolans uppgiftDet sin organisation ochär sinatt anpassa
undervisning alla barns förutsättningarså till skola forEnatt tas vara.
alla betyder skola där alla elever blir sedda och bemötta, där allaen
elevers erfarenheter får och där alla elever får undervis-utrymme, en
ning tillgodoser deras behov och deras intressen.mötersom

finns anledning betraktaDet det inre arbetet i skolanatt ettur
klassperspektiv. Elever med olika social bakgrund har ofta olika språk
och olika erfarenheter. Också lära kansig olika beroendesättet att vara
på social bakgrund. elevernaHur väljer och studievägar harärrmen
starkt samband derasmed sociala bakgrund. Uppenbarligen fungerar
skolan fortfarande elevernaså och kvalificeras för liv medatt sorteras
mycket olika grad frihet och självbestämmande. Det viktigtär attav
diskutera det arbetet i skolan dettainre i perspektiv och söka modeller
för verksamheten leder bort från sorteringen.som

viktig aspekt kön. JämställdhetEn mellan kvinnor ochär mänannan
viktigt mål all samhälletsi verksamhet. fråga makt,är Detett är en om

alltfort fördelad mellanojämnt könen. Den svenska skolan skallärsom
flickor och pojkar likvärdig utbildning. kräverDet alla eleversattge en

förutsättningar och erfarenheter beaktas i skolan. fråga bådeDet är en
bli och till de olikheter finns mellan flickoratt taom varse vara som

och pojkar och respektera den fundamentala likheten. Verksamhetenatt
skolan behöver bygga kunskapi på både likheten och olikhetema.om

har nyligenRegeringen i proposition jämställdhet mellan kvin-en om
och utbildningsområdetinom prop. 1994/95: 164 betonatmännor

vikten dessa frågor.av
Etnisk och kulturell tillhörighet viktig dimension behöverär en som

beaktas skolans arbete.i inre Sverige mångkulturellt samhälle.är ett
viktigtDet alla elever bakgrund i etniskt och kulturelltär att oavsett

hänseende får använda erfarenhetersina och uppleva de blir seddaatt
och bekräftade i skolan. ocksåDet viktigt alla elever får läraär sigatt
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förstå och respektera den erfarenhet andraatt har ochsom grupper
därmed fördjupa förståelsesin verkligheten.av

fundamental fråga hurEn skolan bemöter de barn och ungdomarär
har de allra svårigheterna. Det gäller sig svårigheternastörstasom vare

beror funktionshinderpå något slag, sociala omständigheterav som
skapar utsatthet, eller andrapå omständigheter.

Skolan skall demokratiserande kraft samhället.i Elevernavara en
skall fostras till demokrati bl.a. alla elever i praktikenatt ävengenom
skall kunna påverka, delaktiga och Det viktigtta är attvara ansvar.
uppmärksamma sambandet och spänningen mellan den representativa
demokratin formi och kommunens inflytande ochstatens överav an-

för verksamheten och den direkta demokratin i skola därsvar mer en
personal, elever och föräldrar tillsammans tar ansvar.

Uppdraget

bakgrund de möjligheter ochMot problem det styrsystemetav som nya
med dess läroplaner och kursplaner erbjuder och de samhällsföränd-av
ringar olika slag kortfattat beskrivits i det föregående detärav som
kommitténs uppgift föreslå åtgärder för stimulera den pedagogis-att att
ka utvecklingen i skolan och för undanröja de hinder finnaskanatt som
för den. minst inom lärarutbildningen och fortbildningenInte skol-av

finnaspersonal kan det behov särskilda insatser för främjaatt ut-av
vecklingen det inre arbetet i skolan.av

Kommittén skall belysa det arbetet skolaninre i perspektivenur
klass, kön, funktionshinder och etnisk och kulturell tillhörighet. Upp-
giften här huvudsakligen sammanställa befintlig kunskap ochär att
värdera den. kommittén frittDet står lämna förslag på åtgärder.att

övervägaskallKommittén på vilket skolan kan till detsätt ta vara
faktum samhällevårt mångkulturellt och använda dettaäratt som en

arbete. dennai sitt del skall kommitténI samråda med kommit-resurs
tén för invandrarpolitiken Ku 1994: löversyn av

Vidare skall kommittén hur inflytandet för elever och för-överväga
äldrar det offentligainom skolväsendet för barn och ungdom skall kun-

stärkas. underlag under höstenDet 1994 sammanställtsna som av en
särskild utredare inom Utbildningsdepartementet Där inte harman
något inflytande finns inget personligt ansvar En elev- ochöversyn av
föräldrainflytandet i skolan, Ds 1995:5 skall därvid beaktas.

börKommittén stimulera offentlig debatt frågor detrören om som
inre arbetet i skolan. detta syfte kan skrifterI publiceras och konferen-

anordnas kommitténsi regi.ser
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FN-konventionen barnetsskall kommittén beaktaarbeteI sitt om
rättigheter.

skall behandlafrågor kommittén ingår i StatensMånga de somav
skall samverka med Skolverket såarbetsfält. Kommitténskolverks att

kommittén respektive verketövriga inomkompetens och tasresurser
samråda med arbetsgrup-Därvid skall kommitténtill på bästa sätt.vara

skolansarbete, och kompetens mellanfördelningrörande av ansvarpen
1994:1.myndigheter och departementet U

med dels parlamentarisk referens-skall samrådaKommittén en
för personalorganisatio-dels referensgrupp representanteravengrupp,

elev- och foräldraorganisationer. Kommitténskolområdetpå samtner
för utveckling gymnasieskolansamråda med kommitténskall även av

storstadsornråden,utredningen levnadsvillkor iochU 1994:02 om
berörda myndigheter och kommittéer.medi övrigtsamt

kommitténs arbeteförRamar

den novemberslutfört l 1997.Uppdraget skall senastvara
föräldrar skall kom-inflytande för elever ochdel gällerdenI som

novemberöverväganden den 1995.redovisa sina lmittén senast
samhällets mångkulturella ka-överväganden hurKommitténs om

skall redovisas den 31skolanutnyttjas iraktär kan senastsom resurs
augusti 1996.

tilldirektiv dir. 1994:23beakta regeringensskallKommittén
offentliga åtagan-särskilda utredareochsamtliga kommittéer prövaatt

direktivdelar följa regeringensskall i tillämpligaKommitténden. även
jämställd-dir. 1992:50regionalpolitiska konsekvenser samt omom

dir. 1994: 124.hetspolitiska konsekvenser
el-kostnadsölcningar förfår leda tillförslag inteKommitténs staten

utgifter skallmedför ökadeEventuella förslagler kommunerna. som
Kommitténberörda områden.omprioriteringar inomfinansieras genom

medel anvisadeomfördelaförslag till finansieringfår dock sinainte i
området.ordinarie verksamhet inomunkturskäl tillkonjav

med budget-april komma inskall före den 1995Kommittén 15 en
för utredningen.beräknade kostnaderplan över

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Skolkommittén
U 1995:04

Dir. 1997:2

Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 1997.

Uppdraget

Skolkommittén U har1995:04 i uppdrag belysa det arbetetinre iatt
skolan och föreslå åtgärder för stimulera den pedagogiska utveck-att
lingen.

har 1995/96:206 skolfrågorRegeringen i Vissa markeratprop. m.m.
betydelsen ämnesövergripande arbetssätt och behovet sti-ett attav av
mulera sådan utveckling.en

Skolkommittén skall därför föreslå hur arbetet inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom kan stimuleras bli ämne-att mer
sövergripande.

Utbildningsdepartementet
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parlamentariskai denDeltagare
referensgruppen

Centerpartiet
VästeråsLjung,Marita

liberalernaFolkpartiet
LundUlf Nilsson,

samhällspartietKristdemokratiska
KalmarKläppe,Eva

de GrönaMiljöpartiet
RönningeAndersson,Marja

samlingspartietModerata
VästeråsHögström,Tomas

Socialdemokraterna
ÅmotsforsDanielsson,Torgny

Rönnmark, UmeåMarie-Louise

Vänsterpartiet
1995-05-05-97-03-01StockholmEmil Persson,

1997-03-01Stockholm frånJefflén,Martin

centralaför deFöreträdare

intresseorganisationerna
LärarförbundetAnderlund,Agneta

1995-05-22-96-06-01Sverige,Elevorg. iGrundin,Gustav
1995-05-22-96-06-01Sverige,Elevorg. iChristopher Tägtström,

från 1996-06-01i SverigeEkbrand, Elevorg.H.Jan
från 1996-06-01i SverigeElevorg.Frykholm,Joel

1995-05-22-96-06-01och Skola,Riksförbundet HemHolm,Ann
från 1996-06-01SkolaochRiksförbundet HemH. Gustavsson,Lars

SkolledarforbundJörbeck, SverigesAgneta
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