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Den svenska skolan utvecklades under kort tid från en av de mest centralt reglerade till en av 
de mest decentraliserade. EU-kommissionens analysenhet inom skolväsendet visade i en 
komparativ sammanställning, att den svenska skolan när det gällde lokalt ansvar och besluts-
utrymme tillhörde Europas mest decentraliserade. 

Det är känt att själva kommunaliseringen var kontroversiell och föremål for mycket skilda 
uppfattningar. Lärarnas Riksförbunds envetna motstånd uppmärksammades mycket. Som Ulf 
P. Lundgren mycket riktigt har konstaterat fanns i reformerna inom skolområdet mycket som 
var allmängods vid den tiden. 

Således fanns en alltmer utbredd skepsis rörande statens förmåga att detaljstyra stora välfärds-
system. Statens tvångsmakt utgjorde ingen garanti för att systemen fungerade bra eller ens låg 
i linje med vad som en gång hade beslutats av makthavare i regering och riksdag. 

Lösningen uppfattades ligga i att överföra beslutsmakt till de lägre nivåerna, det vill säga i 
skolans fall till kommunen och lärarna, de professionella. En annan lösning – som självfallet 
kunde kombineras med den föregående – var att öppna en konkurrerande marknad med fris-
kolor och skolpeng. Det skedde i Sverige parallellt med kommunaliseringen. 

Friskolereformen fick emellertid en utveckling som på sikt kom att förändra förutsättningarna 
radikalt och på ett sätt knappast någon kunnat förutse när den beslutades. 

Visionen var att skolan genom decentraliseringen skulle ges den utvecklingskraft som ett stat-
ligt centraliserat system hämmade. Skolan skulle vara likvärdig men inte likformig. Det vik-
tiga var att den enskilda individen, den enskilda eleven fick den utbildning hon hade rätt till. 
Likvärdighetsbegreppet ändrade under 1980-talet innebörd. En forskare har uttryckt föränd-
ringen så: 

”Från  att  ha handlat om att det skulle finnas en enhetlig skolorganisation över hela landet, så 
att alla elever i den obligatoriska skolan skulle ha rätt till lika utbildning, handlade likvärdig-
heten allt mer i slutet av 1980-talet om att resurserna skulle fördelas sa att alla elever skulle få 
likvärdiga  kunskaper  och  förutsättningar.” 

Alternativa sätt att nå de statliga målen uttryckt i läroplan och kursplaner skulle tillåtas, ja 
bejakas. Det var själva ambitionen med reformen. En skola med egen utvecklingskraft. Inom 
ramen för befintliga resurser kunde man använda resurserna fritt i akt och mening att förbättra 
verksamheten för att nå de centrala – abstrakt hållna – statliga målen. 

Helt fri blev man förstås inte. Fortfarande fanns bestämmelser som reglerade undervisnings-
tid, lärarbehörighet med mera, men jämfört med tidigare var regleringen blygsam. Vi kan 
konstatera att den svenska skolan under kort tid utvecklades från en av de mest centralt regle-
rade till en av de mest decentraliserade. EU-kommissionens analysenhet inom skolväsendet 



visade i en komparativ sammanstallning, betitlad School Autonomy in Europe 2007 att den 
svenska skolan när det gällde lokalt ansvar och beslutsutrymme tillhörde Europas mest de-
centraliserade. Läraren hade stort eget ansvar för att utforma sitt ämne och sin undervisning. 

Skolöverstyrelsen ersattes 1991 med Skolverket, en myndighet med uppgifter som anslöt till 
det nya styrsystemet. Verket skulle följa upp och utvärdera samt kontinuerligt se över de stat-
liga målen för skolan. Verket var – liksom andra statliga myndigheter – regeringens verktyg 
men tanken var att även förse kommunerna med erforderligt underlag för den ständigt fortgå-
ende lokala reformverksamheten. 

Man skulle påverka kommunerna genom att tillhandahålla empiriskt material i form av sta-
tistik och utvärderingar som kommunerna kunde tillägna sig i den egna strävan att ständigt 
förbättra sig i den nya huvudmannarollen. 

Dessutom hade verket tillsynsuppgifter. Temat för denna framstallning är ett, nämligen hur 
elevernas kunskapsutveckling såg ut efter det att skolan reformerats i starkt decentraliserad 
riktning. Nåddes de uppsatta malen? Blev skolan mer effektiv i förhållande till elevernas kun-
skapsresultat? 

En skola i världsklass? 

I december 2001 gick Skolverket ut med ett pressmeddelande med anledning av att en stor 
internationell studie inom OECD hade presenterats. Den internationella jämförelsen PISA 
(Programme for International Student Assessment) 2000 visade att svenska elever var duk-
tiga. Skolverkets generaldirektor Mats Ekholm kunde  konstatera  att  det  var  ”glädjande  att  
Sverige presterar över OECD-genomsnittet”  inom  samtliga  de  tre  undersökta  områ-
dena, nämligen läsförståelse, matematiskt och naturvetenskapligt kunnande. Men, fortsatte 
han:  ”Vara  nationella  mål  siktar  högre  än  så här. Just nu pågår en omfattande satsning på re-
sultatförbättring  och  den  hoppas  vi  ska  bidra  till  en  höjd  resultatnivå  i  framtiden.” 

Det han åsyftade var de så kallade utvecklingsdialogerna som Skolverket hade med ett antal 
kommuner. Dessa syftade till att utveckla kommunernas eget ansvar för uppföljning och ut-
värdering av skolan för att hoja måluppfyllelsen, det vill säga se till att alla barn klarade 
grundskolan. 

Åren strax efter de stora reformerna ger en splittrad bild av den svenska skolans utveckling. Å 
ena sidan klarade sig Sverige bra i de fåtaliga internationella kunskapsmätningarna. 
En OECD-studie1996 visade att vuxna svenskar läste och förstod texter bäst jämfört med 
andra deltagande länder. Även svenska barn och ungdomar läste och skrev bra i internationell 
jämförelse. I matematik och naturvetenskap var resultaten genomsnittliga men klart bättre än 
1980.  Skolverket  kunde  i  en  analys  sammanfatta:  ”Skillnaderna  mellan  olika  skolor  och  land-
sändar är förhållandevis liten. Sättet att undervisa skiljer sig inte heller på något  radikalt  satt.” 

Å andra sidan lyfte Skolverket fram kommunernas bristande engagemang när det gällde sko-
lans styrning och ledning. Kommunerna tog inte ansvar för att följa upp och utvärdera sin 
skola. I en riktad tillsyn av 20 kommuner kunde myndigheten slå fast att det fanns tydliga 
tecken på brister hos kommunerna när det gällde att kontrollera hur skolorna utvecklades. De 
stora besparingar de offentliga verksamheterna utsattes för under 1990-talets senare del gjorde 
att kraven på kommunerna ökade – inte minskade. 

Skolverket skulle nu genom ett stort antal konferenser påskynda utvecklingen mot ett mål- 
och resultatstyrt system på den kommunala nivån. Besparingarna i de kommunala budgetarna 
fick inte drabba eleverna. Kommunernas skolplaner hade mycket dålig anknytning till budge-
ten och saknade till och med ibland helt koppling till kommunens ekonomiska planering. 



Uppföljningsbara åtgärder för att uppnå de nationella målen saknades ofta helt. Har krävdes 
omfattande utbildningsinsatser för att lära kommunerna hur de skulle bete sig. Aven lärarut-
bildningarna skulle bearbetas. Skolverkets ledning, generaldirektor Ulf P. Lundgren, bjöd in 
den politiska ledningen i Sveriges samtliga kommuner  till  ”seminarier”.  Seminarierna  syftade  
till att belysa hur det nya styrsystemet var tänkt att fungera och hur det faktiskt fungerade. 
Direkta samtal mellan Skolverkets ledning och ansvariga kommunpolitiker skulle bidra till att 
utveckla styrningen och det lokala ansvaret för skolan. 

Verksamheten utvecklades ytterligare under Lundgrens efterträdare som GD, Mats Ekholm. 
Runt det senaste sekelskiftet pågick ovan nämnda utvecklingsdialoger mellan Skolverket 
och kommunerna. Kommunerna hade mycket att lära! Tio år efter kommunaliseringen hade 
de inte skaffat tillräckliga kunskaper och färdigheter för att på ett effektivt sätt svara för en av 
sina viktigaste uppgifter. 

Det är uppenbart att det fanns olika uppfattningar mellan den politiska ledningen, utbild-
ningsministern, och Skolverkets dåvarande ledning vad som var det bästa framgångsreceptet 
för skolan. I en skrivelse till riksdagen våren 2002 meddelade utbildningsminister Tomas 
Östros att Skolverket skulle delas och att utvecklingsinsatser skulle ligga i en egen myndighet 
skild från den kontrollerande och normerande myndigheten, det vill säga Skolverket. Utveckl-
ingsdialogerna skulle fasas ut och ersättas med en utbyggd Skolinspektion. Någon konstate-
rade  maliciöst  att  ”Skolverket  nu  skulle  bli  en  tillsynsmyndighet,  inte  längre  vara  en  tillsy-
nesmyndighet”. 

I mars 2003 var myndighetsreformen genomförd. Det nya Skolverket med en omfattande ut-
bildningsinspektion som en av sina huvuduppgifter började sitt arbete. Relationen mellan stat 
och kommun förändrades härigenom. Staten blev inte längre rådgivande. Den blev en utanför 
stående kritiker som hade rätt att ställa krav på kommunerna att de skötte sina åligganden på 
ett tillfredssällande sätt och med statlig auktoritet kräva förändringar i viss riktning. Det hade 
funnits en mer eller mindre uttalad princip som innebar att Skolverket, det vill säga staten, 
inte  skulle  ”gå  över  kommungränsen”,  med  andra  ord  staten  skulle  inte  gå  in  och  ta  över  
kommunens huvudmannaansvar. Kommunen måste erbjudas ansvar och rörelsefrihet. Med 
införandet av en skolinspektion frångicks denna princip. Staten blev i hög grad närvarande. 
Fortfarande saknades dock lagliga medel för att vidta några tvångsåtgärder. Om dessa skulle 
det lagstiftas i den nya skollagen som trädde i kraft 2011. Det gällde dock inte de fristående 
skolorna. Fann Skolverket allvarliga brister kunde man besluta om indraget tillstånd. 

Det var i detta skede jag kom in i Skolverket. 

2003–2004: Ökad krismedvetenhet 

Den första tiden som GD var av naturliga skäl omtumlande. Alla nya människor, alla nya frå-
gor och ärenden! Men jag minns mycket väl en föredragning alldeles i anslutning till att jag 
kommit på plats. Det var Jan Erik Gustafsson som skulle presentera resultaten av en internat-
ionell studie rörande elevers läsförmåga. 

Jag kände Gustafsson sedan tidigare. Han hade varit ledamot i en arbetsgrupp på Högskole-
verket som arbetade med antagningsfrågor till högre utbildning där jag var ordförande. Han är 
professor vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet och en världskänd expert på 
longitudinella studier det vill säga hur man följer barn genom livet och ser hur utbildnings-
bakgrund och social bakgrund spelar in i livskarriären. Som elev till den legendariska peda-
gogikprofessorn Kjell Härnqvist, som var en av de mest inflytelserika pedagogerna vid grund-
skolans tillkomst, har Gustafsson haft forskning om grundskolans utveckling som ett av sina 
centrala forskningsområden. 



Gustafsson inledde – litet dramatiskt – sin presentation med att konstatera att han hade ett gott 
budskap men även ett dåligt. Vad det handlade om var att Sverige och Skolverket deltagit i en 
internationell k omparativ studie rörande fjärdeklassares läsförmåga. PIRLS, uttytt Progress in 
International Reading Literacy Study, var en av de studier som genomfördes av forsknings- 
och utvärderingsinstitutet The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement, IEA. 

Gustafsson och hans kollega Monica Rosen hade för Skolverkets räkning svarat för den 
svenska analysen. 

Denna gav vid handen att svenska fjärdeklassare intog en klar tätposition när det gällde olika 
typer av läsfärdigheter. Den traditionella bilden av den svenska skolan bekräftades. Vi hade 
en skola som kännetecknades av goda, väl samlade resultat. Spridningen mellan högpreste-
rande och lågpresterande var liten. Få elever hamnade på efterkälken. Skillnaden var liten 
mellan skolor. Och Sverige hade de basta resultaten! Detta var Gustafssons positiva budskap. 

Knappast ett resultat att känna oro över. Men det fanns en annan del i undersökningen, en så 
kallad trendmätning av tredjeklassares läsförmåga. Har kom Gustafssons dåliga nyhet! 1991 
hade en liknande studie gjorts. En jämförelse mellan tredjeklassare 1999 och 2001, det vill 
säga det är den senaste mätningen hade gjorts, visade på en klar försämring, särskilt nr det 
gällde förmågan att läsa längre texter, läshastighet och tiden barnen ägnade åt läsning. 

Jag minns att jag hade svårt att få budskapet att gå ihop. Å ena sidan hade vi fjärdeklassare 
som låg i täten, å den andra tredjeklassare som försämrats! Men det skulle visa sig att Gus-
tafsson hade rätt. Trendmätningen var en viktig varningssignal. Allt stod inte rätt till i den 
svenska skolan. I vårt pressmeddelande sammanfattade vi: ”Samtidigt  ska  den  nu  upptäckta  
tendensen till minskat försprång och ändrade läsvanor naturligtvis tas på största allvar. Att 
belysningen nu gjorts är för Sveriges del en tillgång att förhålla sig till på ett konstruktivt 
sätt.” 

Några dagar efter Gustafssons föredragning fick jag en presentation av ett planerat omfattande 
projekt, som gällde en nationell utvärdering av grundskolan, NU-03, som den kom att betitlas. 

Syftet med utvärderingen var att ge en helhetsbild av grundskolan, dess förutsättningar, verk-
samhet och resultat. Denna helhetsbild skulle balansera den ofta fragmentariska och ibland 
motstridiga bild som den strida strömmen av rapporter gav. Myndighetens grundläggande 
uppdrag – att tillhandahålla empiriskt underlag för politiska beslut fullföljdes härmed. Oscar 
Öqvist, rutinerad utvärderare på Skolverket, ledde projektet som kom att engagera ett stort 
antal forskare. Underlaget hämtades från representativt utvalda skolor med cirka 10 000 ele-
ver och deras lärare i skolar 5 och 9. 

Jag bejakade verkligen satsningen. Den kom i rätt tid. Det var drygt tio år sedan en motsva-
rande utvärdering hade gjorts och förhållandena då hade varit radikalt annorlunda. Kommuna-
liseringen, decentraliseringen, avregleringen – vad hade detta haft för konsekvenser? Lägg 
därtill den statsfinansiella kris som präglat landet under stora delar av 1990-talet. En samlad 
utvärdering av grundskolan behövdes. Jag delade till fullo uppfattningen att det var svårt att få 
en helhetsbild av utvecklingen genom att endast lita till de tematiska rapporter som kom i en 
strid ström. 

Ett och ett halvt år senare, på hösten 2004, fick vi resultaten. Dessa var allvarliga och nedslå-
ende. En kort sammanfattning ger vid handen att stora brister fanns när det gällde styrsyste-
met. Läroplan och kursplan styrde inte verksamheten på avsett sätt. Lärarna hade svårt att 
tolka kunskapsmål och betygskriterier. Man hade svårt att redogöra för principerna för be-



tygssättningen. Andelen lärare som både hade lärarutbildning och rätt ämnesbehörighet hade 
sjunkit drastiskt sedan 1992. Alltför många elever undervisades av icke behöriga lärare. 

När det gällde själva undervisningen var en utveckling mot mer ensamarbete tydlig. Särskilt i 
svenska och matematik arbetade eleverna allt mer var för sig. 

Elevernas kunskaper hade försämrats i framför allt läsförståelse, matematik och kemi. 

Den nationella utvärderingens resultat pekade alltså på att försämringar skett, försämringar 
som hade med själva styrsystemet att göra. Det fungerade inte som det var tänkt – alla utbild-
ningsinsatser till trots. Lärarna begrep inte styrdokumenten. Betygsättningen blev orättvis och 
kunskaperna försämrades. 

Ytterligare lök på laxen lades några veckor senare, i december 2004. Två internationella stu-
dier hade just avslutats. Den ena var den stora PISA-undersökningen som med tre års mellan-
rum undersökte olika ämnen. Nu var det läsning, matematik och naturvetenskap. 

Svenska elever låg fortfarande över genomsnittet men de uppvisade en svag försämring i ma-
tematik och naturvetenskap. 

Den andra var TIMSS 2003 som visade en drastisk försämring i matematik och naturveten-
skap sedan 1995. Vi talade om det förlorade året, det vill säga det eleverna kunnat i åttan 
1995 kunde de först i nian 2003. Skillnaderna mellan resultaten i de båda studierna förklara-
des med att TIMSS jämförde med 1995, PISA med 2000. Den drastiska försämringen borde 
alltså ha inträffat under 1990-talets senare hälft under intryck av ekonomiska nedskärningar. 
Ordningen borde ha återställts efter sekelskiftet. Det skulle emellertid visa sig att så inte var 
fallet! 

I vårt pressmeddelande fick ett annat land egen rubrik, Finland. Finland bekräftade sina goda 
resultat från PISA 2000 och toppade alla fyra kunskapsområden som ingick i mätningarna. 

Hur kunde det komma sig? Finland hade om möjligt haft en ännu värre statsfinansiell kris än 
Sverige! 

Om man läser Skolverkets pressmeddelanden från hösten 2004 noggrant finner man en viktig 
förändring. I analysen av NU-03 dominerar fortfarande utvecklingsperspektivet. De nedslå-
ende resultaten berodde på att rektorer och lärare ännu inte lärt sig styrsystemets fundamenta. 
Det ankom på de statliga skolmyndigheterna att satsa utvecklingsresurser så att målgrupperna 
lärde sig bättre. I höstens sista pressmeddelande, det som handlade om  TIMSS,  heter  det:  ”En  
slutsats Skolverket drar är att lärarna har svårt att finna en gemensam förståelse av innebörden 
i  de  nationella  kursplanerna.  Skolverket  kommer  därfor  att  förbättra  styrdokumenten  …”!  Vi  
hade nått en insikt. Det var inte lärarna det var fel på. Det var styrdokumenten. Skolverkets 
ledningsgrupp ägnade en del av sin julledighet 2004–2005 åt att analysera och jämföra de 
svenska och finska kursplanerna. Vi fann de finska mer konkreta, mer användbara i strävan att 
skapa likvärdighet. 

2005–2006: En ny reformperiod 

Självfallet var vi undrande. Var de aktuella studierna relevanta i förhållande till den svenska 
skolans mål? Kunde man lita på resultaten? Var metoderna tillförlitliga? 

Först när vi hade svarat ja på dessa frågor kunde vi gå vidare i resonemangen om vad Skol-
verket skulle göra. Slutsatsen blev att vi kunde lita på resultaten. Det förelåg en klar försäm-



ring av kunskapsutvecklingen. Lärarkompetensen hade försvagats. Om detta gav våra utvär-
deringar faktiska besked. 

Utvärderingarna handlade om centrala moment i styrdokumenten. Det var inte så att utvärde-
ringarna  mätte  ”en  annan  kunskapssyn”.  De  mätte  utvecklingen av elevernas kunskaper och 
färdigheter i ämnen som utgjorde grunden i den svenska skolan, läsfärdighet, mattekunskaper, 
orientering naturvetenskaperna med mera. Det förelåg alltså ingen avgörande skillnad i vad 
regeringen bestämt att eleverna skulle kunna och vad PISA, TIMSS och PIRLS undersökte att 
de kunde. Lägg därtill Skolverkets egen stora nationella utvärdering 2003. 

Men även andra påståenden om skolans utveckling ansåg vi bekräftade, både genom utvärde-
ringar och den inspektion av den svenska skolan som nu var i gång. Det handlade om ett 
klassrumsklimat som var oroligt och stökigt. Det handlade om för sena ankomster, lektioner 
som inte kom i gång på utsatt tid. Det handlade om bristande stöd till svagpresterande elever 
med mera. Successivt skruvades tonläget upp. Nu lyftes inte längre den sammanhållna 
svenska skolan med goda kunskapsresultat fram. 

I Skolverkets lägesbedömning från november 2004, som byggde på årets samlade utvärde-
rings- och uppföljningsresultat kompletterade med Skolinspektionens rapporter, var det den 
bristande likvärdigheten som stod i centrum. Stora skillnader mellan olika skolor och bris-
tande likvärdighet mellan olika elevgrupper var huvudrubriker. Den sociala bakgrundens be-
tydelse för elevernas resultat blev en huvudsak när Skolverket för regeringen skulle beskriva 
vad som kännetecknade läget i den svenska skolan. Ett särskilt problem utgjorde bristen på 
kompetenta lärare. 

Vi konstaterade att de utbildade lärarna av allt att döma blev färre, de obehöriga fler. Samti-
digt visste vi att lärarutbildningarna runt om i landet hade svårigheter att rekrytera studenter. 
Skolan framstod inte längre som den attraktiva arbetsplats den en gång varit. Läraryrket lock-
ade inte duktiga studenter. 

Vad skulle vi göra? Att fortsätta att endast informera kommuner och fristående skolor om hur 
de  borde  agera  i  det  ”nya”  styrsystemet  föreföll  inte  längre  produktivt.  Som  framgått  hade  vi  
nått den insikten att något måste göras åt själva systemet. Och då var det inte skolans huvud-
man som var målgrupp. Det var Skolverkets uppdragsgivare, regeringen. 

Jag tvekade aldrig om att det var myndighetens uppgift att för regeringen presentera de för-
slag till åtgärder myndigheten ansåg behöva vidtas för att förbättra resultatutvecklingen i den 
svenska skolan. Att underlåta att handla hade varit cyniskt. En skola som utvecklades mot 
ökad social segregering och med generellt sett sämre kunskapsresultat kunde – enligt min 
mening – inte accepteras av den centrala skolmyndigheten. Alla i ledningsgruppen an-
såg emellertid att frågan var komplex. Det fanns inte en orsak till det uppkomna läget. Ingen-
ting tydde emellertid på att 1990-talets  ”frihetsreformer”  lett  till  avsedda  resultat.  Snarare  
tvärtom! 

Vi ställde frågan vilka redskap som står staten till buds for att påverka skolan i ett decentrali-
serat system och frågade oss om staten utnyttjade dessa verktyg på mest effektiva sätt. Några 
enkla svar gavs inte. Vi skrev ett åtgärdsprogram for ökad måluppfyllelse, 

som tog upp en rad aspekter på läget som – enligt vår mening – fordrade fortsatt utredning 
och  analys.  Jag  väljer  i  sammanhanget  att  citera  Hans  Albin  Larssons  bok  ”Mot  bättre  ve-
tande.  En  svensk  skolhistoria.”  Han  skriver: 

”Med  hänvisning  till  de  tydliga  tecken  på  försämringar  i  elevernas  kunskaper och ökade skill-
nader såväl mellan elever som mellan skolor sammanställde Skolverket 2005 det interna ar-



betsmaterialet Resultatförbättring i grundskolan. I detta gavs en rak beskrivning av grundsko-
lans problem och efterlystes åtgärder för att komma tillrätta med dem, bland annat tydligare 
kursplaner, bättre kunskapsuppföljning, högre lärarkompetens, bättre lärarutbildning, tryggare 
skolmiljö  och  bättre  ledarskap.” 

Jag instämmer till fullo av naturliga skal i vad Larsson skriver. Konstigt vore det annars. Han 
hävdar vidare att den borgerliga oppositionen med kommande skolministern Jan Björklund 
i spetsen tog till sig Skolverkets analys och att den låg till grund för oppositionens skolpoli-
tiska program inför valet 2006. Jag vill komplettera med att framhålla att även den då sittande 
socialdemokratiska regeringen reagerade på Skolverkets analys, först med tvekan och misstro. 
Jag minns upprörda samtal där Skolverket anklagades för att vilja ändra  ”hela  styrsystemet”  
och jag svarade att jag var så trött på  den  ”obegripliga  kursplaneretoriken”.  Sedan  med  allt  
större förståelse för läget och tillsatte utredningar i linje med vad Skolverket föreslagit. Nog 
av detta! Resten är historia. 

Skolverket fortsatte att borra i orsaker till resultatutvecklingen och gjorde bland annat med 
stor  hjälp  av  ovan  nämnde  Jan  Erik  Gustafsson  en  värdefull  kunskapsöversikt,  ”Vad  påverkar  
resultaten  i  svensk  grundskola?”.  Här  påpekas  bland  mycket  annat  att  de  svenska  grundskole-
eleverna sannolikt aldrig presterat sa bra som vid 1990-talets mitt! Alltså innan konsekven-
serna av decentraliseringsreformerna gett sig till känna! Ett gott betyg åt den hårt reglerade 
och av Skolöverstyrelsen klavbundna likvärdighetsgrå svenska grundskolan med statligt  ”hu-
vudmannaskap”! 

I anslutning till att jag pensionerades senhösten 2010 kom ytterligare en rapport från PISA. 
Den  braskande  rubriken  till  pressmeddelandet  lod  ”15-åringars läsförståelse och skolans lik-
värdighet  har  försämrats”  och  ”Likvärdighet  – från  topposition  till  genomsnittsland”. 

Skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever hade ökat. Skillnaderna mellan hög- och 
lågpresterande skolor hade också ökat. Dessutom hade betydelsen av en elevs socioekono-
miska bakgrund förstärkts och var nu till och med större än genomsnittet inom OECD. 

Det blev en sista bekräftelse på att det varit rätt att dra i nödbromsen. Vi kunde inte längre 
vänta ut de goda resultaten av 1990-talets reformer. Nu väntar vi otaligt på de goda resultaten 
av de senaste fem årens skolreformer, varav de flesta börjat galla från den 1 juli 2011. 

Centralisering 

Statlig eller kommunal – en evig fråga eller en ödesfråga? Allt tyder på att staten återigen har 
flyttat fram positionerna när det gäller grundskolan. En centralisering är på gång. Den decent-
ralisering som 1990-talets reformer innebär är på väg att utarmas. 

Vi har genom de senaste årens reformer fått en allt hårdare reglering. Det gäller nationella 
prov, kursplaner, betygsystem, lärarbehörighet med mera. 

Kommunernas frihet och lärarnas – de professionellas – rörelseutrymme har kraftigt beskurits. 
Trots detta sägs vi ha ett decentraliserat, målstyrt system till skillnad från det gamla regel-
styrda. Jag har emellertid visat att när kunskapsmätningar och nationella utvärderingar på ett 
övertygande sätt visar att elevernas kunskaper i grundläggande ämnen försämras har trycket 
för ökad reglering blivit så starkt att man kan ifrågasätta om det inte handlar om förändring av 
styrsystem – snarare än modifiering. 

Väljer staten  att  utnyttja  kommunerna  som  en  förvaltningsnivå  för  ”produktion”  av  välfärds-
tjänster, väljer den samtidigt att acceptera lokala variationer. Det måste då finnas utrymme för 
de folkvalda kommunpolitikerna att forma den lokala verkligheten efter egna värderingar och 



prioriteringar. Motsvarande gäller om staten väljer att låta lärarna få stort ansvar for att tolka 
kursplaner och ämnesinnehåll, stoffet, då väljer man samtidigt stor variation i kunskapsresul-
taten. 

Frågan kan ställas om den svenska politiska majoriteten någonsin kommer att acceptera stora 
grundläggande skillnader i skolors kvalitet och elevernas möjlighet att nå de fastställda må-
len? Hittills har grundskolan präglats av ett likvärdighetsideal. Riksdagen har betonat att 
grundskolan ska ge likvärdig utbildning. 

Detta är ingen självklarhet utan uttryck för en ideologisk ståndpunkt, nämligen den att elever i 
ett obligatoriskt skolsystem har rätt att kräva hög kvalitet oberoende av var de bor eller vilka 
de råkar ha till föräldrar. 

00-talets skolutveckling visar att det ar svårt att upprätthålla likvärdigheten i ett decentrali-
serat system med kommunerna som huvudman, kompletterat av ett allt större antal fristående 
skolor. 

Lägg därtill otydliga, abstrakt hållna styrdokument. Jag är övertygad om att de senaste refor-
merna kommer betyda mycket för att återställa kvaliteten i grundskolan. Samtidigt betyder 
alla de nya regleringarna – väl behövliga – att kommunernas och de professionellas rörelse-
frihet kringskärs alltmer. Frågan måste då ställas: 

Är det meningsfullt med ett kommunalt huvudmannaskap? I vår nya regeringsform (RF 14:3) 
sägs följande om relationen stat–kommun:  ”En  inskränkning  i  den  kommunala  självstyrelsen  
bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.” 

Det innebar att själva motivet för kommunalt huvudmannaskap är lokal variation och skillna-
der i prioriteringar och utförande. Därför menar jag att grundskolan ska vara statlig. Vi bör 
aldrig acceptera att det är elevernas bakgrund och bostadsort som blir avgörande för hur väl 
skolan – och eleverna – lyckas! 

 

Per Thullberg  


