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Abstract 

”The winds of change has an influence on the german educational policy” 

This is a case study research of the change of the german educational policy after the year of 

2000  

Author: Håkan Seltén 

 

 

The aim of this paper is to analyze the policy process of the German state in their search for  

improving the school system. A descriptive and qualitative method in combination with a case 

study is used.. How the problem was structured and identified, what alternatives was searched 

for and valuated, what was recommended and finally what decision was being made is 

analyzed in this thesis. The thesis shows how the German Ministry of Education after the bad 

result of the Programme for International Student Assessment test (PISA) of 2000 decided 

that a change in school politics was necessary. Influenced by the results of the successful 

nations in the PISA-test and how their school systems differ from the German system, they 

recommended  that their schools should imitate what the successful nations have in common 

concerning  organization, pedagogics etc. The Ministry of Education decided to spend 4 

milliard euros from 2003 to 2007 in transforming Halbtagsschulen into Ganztagsschulen and 

also to support the schools with information of how Ganztagsschulen could be successful. 
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1.INLEDNING 

 

 
1.1 Problemformulering 

 

Det finns ett synsätt som hävdar att utbildning är en investering som gör individer direkt och 

indirekt mer produktiva, att utbildningsinvesteringar leder till ekonomiska framgångar. Enligt 

detta synsätt antas utbildning göra individer direkt mer produktiva genom att ge dem 

kunskaper och kompetens som kan omsättas i produktionen, göra dem mer flexibla som 

entreprenörer och anställda så att de snabbare kan anpassa sig till nya förhållanden och 

ändringar i teknik och priser, göra det lättare för dem att spåra upp och absorbera information 

och idéer samt förmedla sina kunskaper och kompetens till sina arbetskamrater. Indirekt anses 

individerna också bli mer produktiva därför att utbildning är den bas utifrån vilken nya idéer 

och innovationer kan utvecklas samt att utbildning samspelar med investeringar i realkapital, 

ny teknik och forskning vilket ger synergieffekter. Ett antal studier som tillämpat olika 

metoder, urval av länder och arbetat med olika tidsperioder och specifikationer av 

utbildningsvariablerna har visat att utbildningens bidrag till den ekonomiska tillväxten är 

positiv.1 De ekonomiska framgångarna för ett land är därför ett tydligt exempel på bra 

investeringar i utbildning. Med tanke på utbildningens betydelse startades ett projekt som 

skulle mäta elevernas kunskaper i 32 industriländer. The Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD)2 beslutade sig nämligen för att genomföra flera tester, 

genom Programme for International Student Assessment (PISA), för att jämföra elevers 

kunskaper inom områden av betydelse i  vuxenlivet såsom att kunna sätta in kunskaper i ett 

större sammanhang, tolka information och ha förmågan att lösa problem. 

 

Tyskland, ett av världens rikaste länder, vars ekonomiska utveckling på 60-talet beskrevs som 

ett Wirtschaftswunder3 erfor efter testet år 2000 att deras elever nådde ett resultat under 

genomsnittet i samtliga ämnen.4 Frågan som på nytt väcktes i Tyskland var vilka kännetecken 

i olika länders skolväsenden liksom vilka kulturella och socioekonomiska bakgrundsfaktorer 
                                                           
1 Sohlman Åsa, 1996, Framtidens Utbildning -  Sverige i internationell konkurrens, s.28-29 
2 Jag kommer hädanefter att använda mig av kursiv stil i uppsatsen när ett främmande ord används. Dessa ord 
kommer att förklaras om det inte framgår av textens sammanhang eller läsaren inte förmodas ha nödvändiga 
förkunskaper för ordet. 
 
3 ekonomiskt under 
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det är  som är ansvariga för att produktiviteten i utbildning är större i vissa länder än i andra. I 

Tyskland hoppas skolpolitiker, skolledare och lärare att kunna lära sig av andra länders 

erfarenheter och därför initierade Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 

Tysklands motsvarighet till Utbildningsdepartementet, ett internationellt projekt där en 

arbetsgrupp under ledning av die Deutsche Institut für Internationale Pädagogische 

Forschung (DIPF) skulle sammanställa hypoteser och orsaker till att vissa länder var mer 

framgångsrika än andra på PISA-testet.5 

 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån teorier om policyprocesser som ofta bygger på tron att 

det är möjligt att åstadkomma en rationalitet i processen genom att dela in dem i ett antal 

faser, förklara vad som är orsaken till det tyska skolväsendets misslyckande i 

kunskapsavseende samt vilka lösningar som  kan vara lämpliga för att förbättra kvaliteten i 

utbildningen. Avsikten med denna policyanalys är att påverka processen genom analys och 

syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

- Hur identifieras och struktureras policyproblemet? 

- Vilka alternativa lösningar söks och värderas? 

- Vilket eller vilka alternativ rekommenderas och hur motiveras valt/valda alternativ? 

- Vilken policy bestämmer sig beslutsfattaren för att genomföra?  

 

 

1.3 Tidigare Forskning 

 

Det har skrivits en hel del litteratur om tyskt skolväsende utifrån flera aspekter såsom 

läroplaner, didaktik i enskilda ämnen,  jämförelser mellan yrkesutbildningen i Tyskland och 

andra länder, historiska beskrivningar om hur de tyska skolformerna utvecklats etc. men det 

har varit svårt att finna aktuell material om BMBFs syn på hur de tyska skolorna  bör 

förändras för att Tyskland åter skall inta en position bland världens främsta länder vad gäller 

utbildningsnivån utifrån den teoretiska modell jag valt att arbeta med. Det finns förvisso 

                                                                                                                                                                                     
4 Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 2002, PISA 2002:Die Studie im Überblick, s.9 
5 Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung, 2003, Vertiefender Vergleich der Schulsysteme 
ausgewählter PISA-Teilnehmerstaaten, s.9 
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säkerligen en hel del publicerat material i Tyskland men utifrån de svenska databaser jag har 

tillgång till fanns ej så mycket att finna. Det finns dock vissa verk som influerat mig. 

Friedrich Kron har t.ex. publicerat en artikel, Germany som beskriver hur  

Gesamtschulen/Ganztagsschulen  har mer tid och därmed möjlighet att öppna skolorna mer 

gentemot projekt, studiegrupper och fritidsaktiviteter Detta system växte fram under 1960-

talet då Tyskland blev ett alltmer modernt och demokratiskt samhälle och ett ramverk för ett 

nytt utbildningssystem publicerades 1969. Det förespråkades då en övergång från ett tredelat 

skolsystem till ett mer gemensamt system, Gesamtschule.6 I Tyskland har dock ännu bara ett 

fåtal skolor övergått till detta system. Enligt Friedrich Kron skulle ett sådant system 

differentiera samt integrera eleverna genom att öka möjligheterna för elever med 

arbetarklassbakgrund, avskaffa kvarsittning, träna elever i socialt och kooperativt lärande 

samt öppna skolan till livet utanför skolan och se den mer som en resurs7. Denna artikel är 

intressant på så sätt att det förefaller mig som att liknande argument åter blivit aktuella och 

frågan är om det som då i bara en liten skala genomfördes har större möjligheter att lyckas 

idag. Som tidigare forskning har jag också tagit del av de forskningsrapporter som finns 

publicerade på BMBFs hemsida. Där har bl.a en arbetsstab, Forum Bildung vid Bund-Länder-

kommissionens8 enhet för Bildungsplanung und Forschungsförderung9  lyft fram de 

egenskaper som en skolledare bör besitta utöver de rent fackmässiga för att lyckas i sitt 

arbete. En annan arbetsgrupp under ledning av die Deutsche Institut für Internationale 

Pädagogische Forschung har likaså på uppdrag av BMBF i en undersökning av sex stater 

som var framgångsrika i PISA-studien lyft fram de koncept som kan ligga till grund för en 

förändring i den tyska skolan och därmed påverka skolledares och lärares perspektiv.10  

Denna tidigare forskning har också varit betydelsefull för mig genom att hjälpa mig att 

formulera frågor till utbildningsansvariga i min primärundersökning (se intervjufrågor i 

bilagan) tillsammans med egna erfarenheter som lärare inom svenskt skolväsende.     

 

 

 

 

 
                                                           
6 Här sker indelningen i Hauptschule, Realschule och Gymnasium senare än på de andra skolformerna 
7 Krohn, Friedrich W., 1994, Germany, s.93 
8 ett samtalsforum för stat och förbundsstater där frågor som berör bildningsväsendet och forskningen diskuteras 
och rekommendationer kontinuerligt utfärdas, se www.blk-bonn.de/aufgaben.htm  
9 Arbeitsstab Forum Bildung, 2001, Empfehlungen des Forum Bildung, s.26 
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1.4 Metod 

 

1.4.1 Fallstudie som Metod 

Jag har i denna uppsats valt att  lägga upp undersökningen som en fallstudie för att därigenom 

försöka fånga och skildra verkligheten som den upplevs av studiens aktuella aktörer.11 I en 

fallstudie väljer man att behandla ett fåtal undersökningsenheter, t.ex. ett antal relevanta 

aktörer och är den metod som lämpar sig bäst när man valt ett unikt fall att undersöka vilket i 

mitt fall utgörs av att försöka ta reda på orsaken till att det tyska skolväsendet misslyckats i en 

internationell jämförelse med flera andra OECD-länder samt hur lösningarna på problemen 

kan tänkas se ut. Fallstudier är enligt forskaren Robert K. Yin lämpligt när frågor som ”hur” 

och ”varför” ställs avseende nutida händelser12 och gäller när man inte kan styra 

händelseförloppet samt när analysen fokuserar på ett nutida fenomen i ett verklighetsbaserat 

sammanhang.13 Detta stämmer in på min forskning eftersom jag vill undersöka varför 

Tyskland misslyckades på PISA-studien samt hur Tyskland skulle kunna förändra sin 

utbildningspolitik i positiv riktning. Det är viktigt att också känna till att fallstudiemetoden 

har både för- och nackdelar ur ett metodperspektiv. Fördelen är att när endast ett fåtal - eller 

som i mitt fall endast ett - fall undersöks så kan en djupare analys utföras trots begränsade 

resurser.  Nackdelen blir dock att det är svårt att generalisera resultatet eller förkasta en 

tidigare gjord generalisering vilket länge varit ett primärt mål för forskning.14 Yin hävdar 

dock att det finns olika slag av generaliseringar och att det är fullt möjligt att göra en analytisk 

generalisering genom att testa en redan etablerad teori med hjälp av fallstudien.15 För att göra 

en analytisk generalisering krävs i regel flera fallstudier men resultatet från min enda 

fallstudie torde ändå möjliggöra en diskussion kring preliminära slutsatser vad gäller den 

använda teorin, dvs. konstatera åt vilket håll analysen pekar.  

 

1.4.2 Kvantitativ eller Kvalitativ Metod 

Med utgångspunkt från en vald teori (se teoriavsnittet) kan man använda sig antingen av en 

kvalitativ eller en kvantitativ metod.16 Med metod menas att insamla information och därefter 

systematisera, komprimera och bearbeta  denna information för att besvara de frågor vi ställt. 

                                                                                                                                                                                     
10 DIPF, 2003,  s.9 
11 Merriam, 1998, Fallstudien som Forskningsmetod, 177-180 
12 Yin, 1994, Case Study Research, Designs and Methods, s. 6-9 
13 ibid, s.1 
14 Lijphart, Arend, 1971, Comparative Politics and the Comparative Method, s.691,  
15 Yin, 1994, s.36 
16 Yin, 1994, s.44 
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När metoden sker i form av en statistisk metod för att analysera informationen i numerisk 

form använder man sig av en kvantitativ metod och när metoden som används syftar till att 

tolka textmaterial används en kvalitativ metod.17 Att genomföra en kvantitativ undersökning 

innebär att man insamlar statistik via enkäter eller intervjuer med en population som ej bör 

vara för liten och därmed riskera att ej vara representativ för befolkningen som helhet. 

Eftersom uppsatsen handlar om värderingar i en förändringsprocess som därmed är svåra att 

omarbeta till numerisk form har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. En kvalitativ 

undersökning kan även den basera sig på enkäter eller intervjuer18 men det är i regel 

tidskrävande och relativt begränsad tid står till mitt förfogande för denna uppsats. Det 

geografiska avståndet till Tyskland  medför dessutom svårigheter att intervjua elever, lärare, 

föräldrar och myndigheter i Tyskland och jag väljer därför i min undersökning att göra en 

begränsad primärundersökning, dvs. insamling av eget material där jag valt att intervjua 

företrädare för utbildningsministeriet samt några skolledare kompletterad med en genomförd 

sekundärundersökning där kvalitativa texter från böcker, artiklar och internet bearbetas.  

 

1.4.3 Validitet och Reliabilitet 

Med validitet menas att det måste finnas en överensstämmelse mellan det man säger att man 

skall undersöka och det man i själva verket undersöker. Den relativt tydliga definitionen av 

vad som avses att undersökas, nämligen förändringen av normsystemet inom skolväsendet, 

gör det också lättare för mig att kontrollera att jag verkligen undersöker det som avses. En 

undersökning av skolväsendet är också ett område som alltid har ett samhällsintresse och jag 

finner därmed att min undersökning har stor validitet.19 Robert Yin har fördjupat synen på 

validitet och vad som avgör kvaliteten av en fallstudie genom sina tre begrepp: ”construct” 

validity, intern validitet och extern validitet.20  

 

”Construct” validity innebär att man väljer en specifik förändring som skall undersökas och 

rättfärdigar de mätningar som görs med att de reflekterar den förändring som valts ut för 

undersökningen. Genom att undersöka just utbildningsministeriets (BMBFs) syn på 

förändring av skolpolitiken anser jag att jag har specificerat den förändring som skall mätas 

och att jag till viss del uppfyller kraven på ”construct validity”. Det sakområde och de aktörer 

jag använder mig av är relevanta för förklaringen av utbildningspolitisk förändring. För ökad 

                                                           
17 Patel, Runa och Davidson, Bo, 1991, Forskningsmetodikens grunder, s.90 
18 ibid, s.100 
19 ibid, s.85 
20 Yin, Robert K., 1994,  s.34-36 
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validitet bör man ha flera källor som bevis för att undvika subjektiva förändringar samt låta 

nyckelpersoner gå igenom ens rapport. Jag har valt att göra detta men med tanke på att 

undersökningen är kvalitativ är det ändå svårt att helt uppnå kravet på ”construct validity”. 

 

Intern validitet används endast för orsakssammanhang (bevisa att x leder till y) och ej för 

beskrivande och utforskande studier och jag har därför valt att bortse från det. Om man dock 

använder sig av intern validitet måste man för att öka den interna validiteten ständigt ställa sig 

frågor av typen: Är jag säker till att händelse x leder till resultatet y och inte händelsen z 

istället.? Har jag undersökt alla möjligheter? Jag har varit subjektiv när jag avgränsat mig till 

bakgrundsfaktorer och sakområden men om en förändring av utbildningspolitiken kan 

urskiljas kan ett orsakssamband fastställas. Man skulle kunna säga att jag som 

bakgrundsfaktor valt det dåliga resultatet på PISA-testet och att detta  ligger till grund för 

beslutsfattarnas ändrade uppfattningar inom sakområdet. Hade jag däremot valt andra 

bakgrundsfaktorer och andra sakområden hade jag kanske kommit fram till ett annat resultat. 

 

Extern validitet innebär att studera om resultatet av studien är generaliserbar utanför 

fallstudien dvs. resultatet bör testas i en eller två övriga fall där man antagit att liknande 

resultat bör uppnås. Detta ämnar jag inte göra eftersom varje land är unikt vad gäller sin 

utbildningspolitik och resultatet från ett land låter sig inte generaliseras till andra. Likaså det 

självbestämmande som de enskilda förbundsstaterna har visar på att olikheter mellan 

traditionellt konservativa resp. socialdemokratiskt styrda förbundsstater tenderar att uppvisa 

olika resultat i skolpolitiken. Vitsen med uppsatsen är alltså att fördjupa mig i frågeställningen 

om en teori applicerat på ett lands skolpolitik och inte att kunna generalisera resultatet på 

andra länder eller förbundsstater inom Tyskland. 

 

Reliabilitet innebär i vilken utsträckning uppsatsen är tillförlitlig. Det gäller här att uppsatsen 

skall kunna motstå inflytande av slumpen. Det krävs ett stort antal källor samt användning av 

så sent publicerad litteratur som möjligt. Eftersom jag valt att undersöka hur BMBF vill 

förändra skolväsendet så gäller det att jag har tillgång till relativt nypublicerade källor. Man 

måste också ha tillgång till resultat från ett stort antal forskare för att se om de kommit fram 

till liknande resultat. En uppsats med hög reliabilitet innebär att en annan forskare skulle få 

fram liknande resultat som jag om denne valt samma frågeställning. Det faktum att jag valt 

flera källor från forskare som undersökt det tyska skolsystemet ökar reliabiliteten. Detta i 

kombination med att jag har använt så sent publicerad litteratur som möjligt gör att jag anser 
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min uppsats ha en hög grad av reliabilitet. Som Robert Yin hävdar innebär god reliabilitet att 

utföra forskning ”som om någon ständigt iakttog vad du gjorde”.21  

 

 

1.5 Källor och Källkritik 

 

Utifrån använt material framgår att jag använder mig av primärkällor och sekundärkällor. Vid 

närmare betraktande av källorna kan man säga att såväl primärkällor som sekundärkällor har 

fördelar och nackdelar. Som primärkällor har jag valt att intervjua företrädare för BMBF på 

nationell nivå (staten) men även skolledare för vissa enskilda skolor samt att återge innehållet 

i intervjuer med politiker och forskare från BMBFs hemsida. Fördelen med primärkällor är att 

risken för felaktig tolkning av informationen minskar medan nackdelen är att informationen 

blir begränsad. Till mina sekundärkällorna hör övrig information från BMBFs hemsida som 

åsyftar tidigare insamlad information, s.k. andrahandsinformation. Detta kan t.ex vara 

hänvisningar från regeringen till diverse vetenskapliga rapporter och forskare. 

Sekundärkällorna har nackdelen att informationen redan är tolkad medan fördelen är att 

mängden information är större. 

 

För att möjliggöra en bättre bedömning av källorna uppställer Torsten Thurén fyra olika 

kriterier av källkritik för det använda materialet nämligen äkthetskriteriet, 

tidssambandskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet22  

Äktheten visar om källan till en uppgift är vad den utger sig för att vara och hur mycket ett 

händelseförlopp som återgivits har bearbetats av den som beskriver detta. 

Det andra kriteriet, tidssambandskriteriet anser jag vara uppfyllt genom att jag använder mig 

av så aktuell information som möjligt.  

Det tredje kriteriet, beroendekriteriet, är mer problematiskt. Det är oundvikligt att  påverkas 

av sin omgivning. Förespråkare för reformer inom utbildningsväsendet tar intryck av trender i 

samhället, såsom t.ex företagsekonomiskt tänkande även inom skolväsendet. Detta framgår 

ofta av det ordval som skolpolitiker använder sig av såsom t.ex. effektivitet, flexibilitet, synen 

på elever som kunder med rätt att välja resp. välja bort skolor, ämnen etc. 

Tendenskriteriet som innebär att källorna skall vara opartiska är likaså problematiskt. 

Företrädare för ministerierna tenderar att framhäva de värderingar och normer som de vill 

                                                           
21 Yin, Robert, 1994, s.36-37 
22 Thurén, 1986, Orientering i källkritik. Är det verkligen sant? s.70-72 
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skall råda inom organisationen på ett så positivt sätt som möjligt för att få med sig tjänstemän 

och i det här fallet anställda inom skolan. Opartiskheten kan dock bromsas av att politiker 

beställer sina undersökningar av forskare som förmodligen är något mer objektiva i sina 

synsätt.  

  

Att bedöma källor, betyder också att vara kritisk mot sig själv, att vara medveten om den 

förförståelse eller brist på förförståelse som forskaren har. Vi möter nämligen aldrig en text 

tomhänta utan det gäller att kunna relatera texten till det som finns utanför den och utanför oss 

själva som uttolkare.23 Till tolkningsstrategierna hör utöver författaren/avsändarens syfte och 

uttolkarens förförståelse  också att man skall vara medveten om hur den omgivande diskursen 

ser ut och hur olika mottagare tolkar texten på olika sätt.24 Även den författare man refererar 

till kan ha mottagit och förvrängt information även om det är en primärkälla man använder sig 

av.  

 

 

2. TEORIDISKUSSION 

 
2.1 Policyanalys 

 

Med utgångspunkt från Rune Premfors teorier om policyanalys vill jag studera hur 

policyanalysen som är politisk till sin karaktär inte bara strävar efter att förstå policyprocessen 

utan också vill påverka den genom analys. I den policypolitiska litteraturen varierar antalet 

faser som policyanalysen genomgår (allt från fem till tio), vad de innehåller och hur de 

benämns. Rune Premfors har valt att ta med sju faser av vilka jag ämnar använda mig av fyra. 

Dessa faser är:  

1) Problemfasen som identifierar och strukturerar policyproblemet 

2) Alternativfasen som söker och värderar alternativa lösningar 

3) Rekommendationsfasen som innebär att analytikern bestämmer sig för en eller ett 

fåtal alternativ och kommunicerar detta val av handlingslinje(r) samt  

4) Beslutsfasen som behandlar det formella legitimerade beslutet kring en policy.25  

  
                                                           
23 Bergström, Göran och Bureus, Kristina, 2000, Textens Mening och Makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys, s.27 
24 ibid, s. 25 
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Lämpligen bör jag först förklara vad policy är innan jag fördjupar mig i teorin. James 

Anderson karakteriserar policy som ”en målmedveten inriktning på handlingar som följs av 

en eller flera aktörer när de handhar ett problem” och den officiella policyn anses enligt 

honom vara den som ”utvecklats av regeringar samt andra offentliga myndigheter” I en 

modell från 1990 identifierar han en policyprocess som innefattar fem stadier som följer efter 

varandra i  kronologisk ordning. Av dessa stadier anser jag att de tre första har en koppling till 

Rune Premfors policyanalys och de är följande: 

 

• Problemidentifikation och bestämning av dagordningen – I denna första fas 

identifieras problem och en fråga sätts upp på den politiska dagordningen 

• Policyformulering – I denna andra fas formuleras ett förslag på en riktlinje 

• Policyantagande - I tredje fasen fattas ett beslut26 

 

Teorin som jag kommer att använda mig av i denna uppsats är som ovan nämnts de fyra första 

faserna i Rune Premfors analys av problemprocessen och de kommer jag att sammanfoga med 

James Andersons tre första faser i problemprocessen enligt ovan. 

  

 

2.1.1 Problemfasen: 

Vissa aktörer, t.ex. politiker försöker få sina idéer på dagordningen och de använder 

övertygelsemoment som att driva opinion och skriva artiklar. Dessa skulle man kunna kalla 

för policyentreprenörer och de använder stora resurser för att försöka fånga regeringars 

uppmärksamhet och övertyga dem om att se problemet ur deras synvinkel. De viktigaste 

aktörerna i denna process som John W Kingdon kallar för policyprocessen är de statliga, dvs. 

politiker och statliga tjänstemän.27  

 

Utvecklingen i den politiska sfären har betydelse eftersom en ny regering lätt kan förändra 

dagordningen genom att tillkännage sin uppfattning om vad ett problem är. Det politiskt 

gångbara framkommer ofta genom brev, besök på offentliga platser, tidningar och samtal med 

väljare. Nationens attityd och inställning visas ofta genom valresultatet.28 Man kan säga att 

                                                                                                                                                                                     
25 Premfors, Rune, 1989,  Policyanalys, s.43-44 
26 Barbara J. Nelson i Goodin, Robert E. – Klingemann, Hans-Dieter m.fl. (1996), s. 554-555 
27 Kingdon, John W. , 1995, Agendas Alternatives and Public Policies, s.121-123   
28 Kingdon, John W., 1984, Agendas Alternatives and Public Policies, s.161 
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fokus flyttats i vad vi kan kalla för politikprocessen till intressegrupper, partier och 

organisationer i jämförelse med policyprocessens politiker och statliga tjänstemän29  

 

I det som John W. Kingdon kallar för problemprocessen avgör regeringen vad som skall 

uppfattas som ett problem. Huruvida det är ett problem eller ej är av underordnad betydelse. 

Ofta kan det t. o. m vara så att såväl allmänheten som regeringen är omedvetna om hur det går 

till där tjänstemän och intressegrupper fattar sina beslut.30 Det gäller alltså för aktörerna i 

policy- och politikprocessen att uppmärksamma vad som är av intresse och få regeringen att 

uppfatta detta som ett problem.31 Vad som är problem är som sagt inte självklart utan ibland 

kan det behövas en ”push” för att få uppmärksamhet inom regeringen och övriga statsorgan. 

Att fokusera på händelsen som en kris/katastrof eller beslutsfattarens personliga erfarenhet 

kan vara avgörande.32 Kriser, olyckor, symboler och andra händelser för sällan ett ämne upp 

på dagordningen utan måste förstärka ett problem som finns i människors undermedvetna 

gärna i kombination med ett bevis för detta.33 En regering gör t.ex. rutinkontroller och studier 

genomförs på särskilda områden av regeringen eller av utomstående forskare. Det är inte 

alltid dessa används för att avgöra om ett problem existerar eller ej utan vad som avgörs är hur 

informationen tolkas. Beslutsfattare och departementstjänstemän använder informationen på 

två sätt: för att uppskatta problemets magnitud och för att bli medveten om dess problem.34   

 

Det som Kingdon valt att kalla för policyfönster hänger intimt samman med de ovanstående 

processerna (policy- och politikprocessen) och kan sägas vara den tid man har på sig att agera 

när ett problem dyker upp på dagordningen. De som redan har lösningar på ett problem är de 

som med störst kraft kan bidra till att föra upp detta på dagordningen och få regeringen att 

formulera och anta en policy. Det är inte alltid det ligger i tiden att framföra ett problem utan 

ibland måste man invänta rätt ögonblick, och ett öppet policyfönster symboliserar detta 

ögonblick.35 

 

Forskning kring ”bestämmande av dagordningen” kan sägas ha två inriktningar, den 

pluralistiska resp. den elitistiska. Den pluralistiska fokuserar på hur allmänheten, 

                                                           
29 Kingdon, John W., 1995, Agendas Alternatives and Public Policies, s. 146-147 
30 Baumgartner, Frank R., 1989, Conflict and Rehtoric in French Policymaking, s.19 
31 ibid, s. 90 
32 ibid, s. 94-95 
33 ibid, s.98 
34 ibid, s.91 
35 Kingdon John W., 1995, s. 165-166 



 11

intressegrupper och media påverkar den politiska dagordningen medan den elitistiska 

problematiserar det förhållande som eliterna har till agendan.36 Jag ämnar främst fokusera på 

den sistnämnda inriktningen. 

 

Som framgår av ovanstående information så finns flera aktörer som strävar efter att föra upp 

en viss problemställning på dagordningen i förhoppning om att även få den antagen och som 

ett första steg anser jag att man bör identifiera vad som avses med policyproblem. Enligt 

Premfors avses med policyproblem sådana privata och sociala tillstånd som en aktör anser 

vara otillfredsställande och offentligt kräver bör förändras genom mer omfattande statliga 

eller kommunala åtgärder.37 Denna fas av policyanalysen är av avgörande betydelse och detta 

beror framförallt på risken att hamna fel från början. Tre typer av fel står att urskilja och dessa 

är för det första att det policyproblem som identifieras kan stämma dåligt överens med det 

verkliga ”tillstånd” som föranlett missnöje och krav på offentliga åtgärder. Det saknas alltså 

en rimlig bild av den komplexa verkligheten. För det andra finns risken att den modell med 

vilken policyproblemet beskrivs dåligt överensstämmer med problemet samt slutligen finns en 

risk att en korrekt lösning på fel problem tillhandahålles. Utmaningen för hela 

problemanalysen är att hitta alternativa problemlösningar och välja den bästa bland de 

genomförbara bland dessa.38  

 

Det bör diskuteras huruvida det är policyanalytikernas roll att identifiera problemen eftersom 

det ofta anses vara medborgarna i samspel med politiker som bestämmer den politiska 

dagordningen. Policyanalytikerna kan ändå ha en roll att spela i identifieringen av ”rätt 

problem”. Premfors skiljer mellan två delaktigheter i problemidentifieringen, nämligen 

problemsökning resp. problemval. Problemsökning innebär med vilka metoder offentliga 

organisationer eller individer effektivt inhämtar information med ambitionen att identifiera 

problemen så tidigt som möjligt medan problemval helt enkelt handlar om vilka kriterier som 

används vid val av problem såsom t.ex. vilka som berörs, hur komplext och osäkert problemet 

är , hur politiserat det är och hur dyrt åtgärderna är. När väl ett problem eller problemområde 

identifierats blir nästa steg att strukturera problemet rätt vilket  innebär att ”läsa in sig” på ett 

område, att orientera sig med hjälp av tillgänglig expertis etc.39   

 

                                                           
36 Hinnfors, Johan, 1995, På dagordningen är det verkligen sant?, s. 51 
37 Premfors, Rune, 1989, Policyanalys, s.48 
38 ibid, s.51 
39 ibid, s.53-56 
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2.1.2 Alternativfasen  

Detta är policyanalysens kärna och omfattar att finna och värdera ett antal alternativ för att 

lösa eller bearbeta ett givet policyproblem. Tillvägagångssättet för alternativsökning är enligt 

många författare att söka klasser av alternativ och sedan söka specifika alternativ inom en 

given klass. Problemet är då att definiera vad ”klass” är, dvs. vilken bas man skall välja för 

kategoriseringen.40 Här finns utrymme för kreativitet. Alternativvärderingen innebär sedan att 

policyanalytikernas uppgift är att kartlägga ett begränsat antal alternativs olika effekter.41   

 

2.1.3 Rekommendationsfasen: 

Utifrån att ett problem har identifierats och satts upp på den politiska dagordningen och att 

alternativ har sökts och värderats så blir nästa steg att formulera en policy och att få denna 

antagen. Om vi utgår från utbildningsministeriet som organisation så kan man säga att de 

förser individer - på allt från tjänstemannanivå inom ministeriet till skolledare och lärare - 

med en uppsättning av normer och regler för hur skolväsendet skall se ut. Hur dessa ser ut är 

ej statiskt  utan ändras som svar på yttre och inre tryck.42. Man kan hävda att det finns en 

modell för detta där individer som berörs av organisationen inklusive nyanställda imiterar och 

lär sig av erfarna medarbetare. Individerna lär sig av organisationens repertoar och dess 

tolkning av omvärlden. En organisation ses också som skapare av värden och de försöker 

ständigt minimera olikheter och konflikter genom att betona gemensamma identiteter och 

värderingar vid lämpliga tidpunkter. Detta kan vara allt från språkval, kläder och lokaler till 

värderingar. När ledningen för en organisation försöker genomföra en förändring av normer 

och regler såsom är fallet när man vill förändra det tyska skolväsendet i syfte att öka den 

kunskap som är relevant för vuxna, nämligen förmågan att sätta in kunskapen i ett större 

sammanhang, att kunna tolka informationen samt kunna lösa problem finns det alltid inom 

organisationen en erfarenhet och kunskap som bromsar detta. Man skulle kunna hävda att 

detta delvis stör ledningens avsikter och denna process kan leda till skapande av delvis nya 

identiteter.43 Sålunda anpassar sig en organisation44 till omgivningen och då förändras också 

identiteter och regler. Enligt beteendeteorier övertar och blomstrar institutioner och individer 

                                                           
40 Premfors, Rune, 1989, s.65 
41 ibid, s.82 
42 March, James G., 1994, A Primer on Decision Making, s.71 
43 ibid, s.72-73 
44 Jag kommer hädanefter att använda ordet institution eftersom institution innebär något mer. Organisation är 
det formella och beskriver hur organisationen är strukturerad hierarkiskt medan institution symboliserar de 
värden och normer som styr tänkandet inom organisationen. 
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när de uppfyller omgivningens krav. En institution anpassar sig till omgivningen genom flera 

processer som i mångt och mycket påminner om James Andersons fem faser i 

policyprocessen. James G. March45 har t.ex. en teori som utgår från de fem stegen; analys, 

köpslående, imitation, urval och lärande. De första två stegen, analys och köpslående, innebär 

att beslutsfattaren försöker förutse och värdera framtida konsekvenser av besluten samt att 

genom förhandling och kompromiss få med sig andra beslutsfattare. Dessa två steg ämnar jag 

ej kommentera i denna rapport. Två av de tre sista stegen är dock intressantare och har en 

tydlig koppling till Andersons policyprocess. Imitering innebär att kopiera tillvägagångssätt 

från andra organisationer och därigenom kunna komma med ett förslag på policyformulering 

och urval innebär att först välja ut ett antal intressanta alternativ att studera för att därigenom 

komma fram till lämpliga alternativ av nya identiteter och normer att kopiera. Det sista steget, 

lärande, bör ses som ekvivalent med policyevaluering, dvs. vad man har lärt sig efter avslutat 

projekt vilket dock faller utanför denna rapports avgränsning. 

 

För att BMBF dock skall kunna formulera en policy och få den antagen så underlättar det om 

policyanalytikerna i slutsatserna av sina rapporter rekommenderar ett lämpligt alternativ för 

policyformulering. Detta förutsätter att de kan identifiera ett bästa alternativ och argumentera 

för detta. Klara och tydliga mål är ofta en bristvara i policyprocessen och för att 

policyanalytikerna skall kunna koppla samman mål  med ett lämpligt alternativ så förutsätter 

detta att de skall kunna tolka uppdragsgivarens mål och genom egna insikter och värderingar 

välja att rekommendera det alternativ som bäst leder till att målet uppfylls vilket inte är någon 

självklarhet.46 

 

2.1.4 Beslutsfasen: 

I beslutsfasen förekommer aktiviteter i och omkring det formella beslutsfattandet i något 

offentligt beslutsorgan. Till dessa organ hör inte bara organ på högre nivå som parlament, och 

regering utan också instanser på lägre nivå i de politisk-administrativa hierarkierna. Mycket 

av det som kallas policyutveckling sker t. o. m utan reella beslut av de formella 

beslutsorganen. Rune Premfors lyfter fram fyra exempel på detta. För det första är det vanligt 

att en förtroendemannaförsamling bekräftar en händelseutveckling som redan ägt rum, tex. 

förhandlingar på den offentliga arbetsmarknaden. För det andra finns situationer i 

alternativfasen där resultaten är så självklara att ”besluten fattar sig själv”. Detta är ofta fallet 

                                                           
45 March James G., 1994, s.78 
46 Premfors, Rune, 1989, s. 110 
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när det gäller frågor som inte är partipolitiskt kontroversiella och som har tekniska lösningar. 

Detta leder ofta till att enmansutredningar utförs av experter utan partipolitisk förankring. För 

det tredje har vi det som kallas icke-beslut. När ett organ t.ex. underlåter att fatta ett beslut så 

får det viktiga konsekvenser. Underprivilegierade grupper utestängs t.ex. från inflytande 

genom att deras policyproblem inte tillåts att ta en plats på den politiska dagordningen  och 

till sist har vi de frågor där beslutsfattaren tar upp ett problem på den formella dagordningen 

men ändå ej vill fatta ett tydligt beslut. Detta är rätt vanligt eftersom beslutsfattarna vill slippa 

klander om något skulle gå fel och/eller att de vill skapa förutsättningar för kompromisser.47 

Utöver detta finns ju också tydliga fall där beslutsorganen utformar, beslutar om och 

expedierar beslut. I denna fas har policyanalytikerna en begränsad roll men ej försumbar. De 

kan påta sig rollen som uppdragsgivarens lobbyist och övertala andra om den egna 

rekommendationens betydelse och de kan också få uppdrag om förnyad analys.48 

 

 

2.2 Teorikritik: 

Det gäller att vara medveten om att när man diskuterar de normer och värderingar som styr en 

organisation och hur organisationen strävar efter att genomföra förändringar så kommer 

beslutsfattarna inom organisationen i varje fas i denna förändringsprocess att stöta på  

problem som försvårar genomförandet av förändringen. Det kan också vara så att kraven på 

förändring kommer utifrån och att organisationen måste anpassa sig efter omvärldens 

förändringar men att problem uppstår som försvårar denna anpassning. De normativa teorier 

jag valt att använda mig av tar inte hänsyn till dessa problem som ej heller enkelt låter sig 

undersökas. Jag har dock valt att kommentera dessa: 

 

De som har ett avgörande för den förändringsprocess jag valt att undersöka är beslutsfattarna 

inom organisationen. De utgår alltid från en situation där rationaliteten är begränsad, där alla 

alternativ ej är kända, där man inte kan ta hänsyn till alla konsekvenser och där ej alla 

preferenser uppstår vid en och samma tidpunkt.49   

 

De ställs inför allvarliga begränsningar avseende uppmärksamhet, minne, förståelse och 

kommunikation50: 

                                                           
47 Premfors, Rune, 1989, s.114-115 
48 ibid, s.118 
49 March, James G. 1994, A Primer on Decision Making, s.8 
50 ibid, s.10 
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Uppmärksamhetsproblem: 

Begränsningar i tid och resurser leder till att ej allt omedelbart kan uppmärksammas. Teorier 

för beslutsfattare bör därför ses som ”theories of attention or search” snarare än ”theories of 

choice”. De handlar om hur uppmärksamheten fördelas. I denna uppsats är 

uppmärksamhetsproblemet förvisso löst. Tysklands dåliga resultat på PISA-studien ledde 

nämligen till massmedial uppmärksamhet och därmed automatiskt till krav på politiker att 

förändra skolsystemet. 

 

Minnesproblem: 

Såväl individer som organisationer har begränsad förmåga att lagra information, minnet 

sviker, information nedtecknas ej, lagrad information glöms bort eller lagras inom en annan 

avdelning av organisationen än den där den behövs. Denna kritik är aktuell eftersom det vid 

genomförandet av förändringar i alla led från utbildningsministeriet på nationell nivå till 

utbildningsministerierna på förbundsstatsnivå till de enskilda skolorna uppstår missförstånd  

pga avsaknad av information vilket försvårar genomförandet. 

 

Förståelseproblem: 

Beslutsfattare har även begränsad förståelse. Svårigheter att organisera, sammanfatta och 

använda information för att förstå orsakssamband mellan olika händelser. Där relevant 

information finnes uppmärksammas detta inte alltid eller så saknas förmågan att tolka den 

information som finns. Denna information är också relevant eftersom så många parter kan 

tolka informationen på olika sätt inom organisationen att det praktiska resultatet ofta kan se 

annorlunda ut än de skriftliga anvisningar som givits av ministeriet. 

 

Kommunikationsproblem: 

Begränsningar finns också i att kommunicera information. Det är svårt att kommunicera över 

kulturgränser, generationer och yrkesgrupper eftersom olika grupper använder olika ramverk i 

syfte att förändra världen. En skolledare som driver en skola vars elever i stor utsträckning har 

utländsk härkomst och som blivit tilldelad en större budget för att förändra en Halbtagsschule 

(normalfallet i Tyskland med förmiddagsskola) till Ganztagsschule kan i praktiken få svårt att 

genomföra förändringen pga just kommunikationsproblem. 
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3.ANALYS  
 

3.1 Policyanalys 

 

3.1.1 Problemfasen 

PISA står för ”Programme International Student Assessment” och är det mest omfattande test 

som gjorts avseende skolresultat.51 OECD är den organisation som ligger bakom testet som är 

till för att jämföra bildningsstandard i deltagande länder. Testet är tänkt att vara regelbundet 

återkommande och att mäta hur bra de deltagande skolorna är att förbereda sina elever för 

framtiden. Det är inte faktakunskaper som undersöks utan snarare baskunskaper som är 

viktiga för ett deltagande i det samhälleliga, politiska och ekonomiska livet. PISA är tänkt 

som ett långfristigt projekt som till en början omfattar tre cykler. Dessa kommer alla att mäta 

kunskaperna i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I första cykeln (år 2000) kommer 

tyngdpunkten, dvs. 2/3 av testets utformning, att ligga på läsförståelse. I andra cykeln (år 

2003) kommer tyngdpunkten att vara matematik och i den sista (år 2006) naturvetenskap. 

Utöver detta kommer också ämnesövergripande kunskaper att mätas. I första cykeln är det 

förutsättningarna för självständigt lärande, i andra cykeln allmän problemlösningsförmåga 

och i sista cykeln förmågan att använda den moderna informations- och 

kommunikationsteknologien som mäts.52 PISA-studien ägde rum sommaren 2000 och 180 

000 elever från 32 länder deltog (varav 28 var OECD-länder). Från varje land deltog mellan 

4000 och 10000 elever. Stickprovet utfördes på ett sådant sätt att det skulle spegla  

sammansättningen av 15-åringar på ett riktigt sätt avseende sociala klasser och invandrare. 

Från Tyskland deltog 5073 elever från 219 skolor. För att möjliggöra en jämförelse mellan 

olika förbundsstater utvidgades testet till att omfatta 45 899 elever från 1466 skolor.53  

 

För att garantera en bra utformning av testet är PISA ett kooperativt företag som sammanför 

vetenskaplig expertis från samtliga deltagande länder och som koordineras av de deltagande 

ländernas regeringar.54  

 

Resultatet av testet var mycket nedslående för Tyskland. Tyskland nådde en 20.e plats av 31 

deltagande länder i läsförståelse resp. plats 21 i matematik och naturvetenskap. Tyskland hade 
                                                           
51 Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 2002,  PISA 2000: Die Studie im Überblick, s.2 
52 ibid, s.3 
53 ibid, s.4-5 
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också en större spridning i genomsnittsresultat i gruppen bestående av de 5% starkaste 

eleverna och gruppen bestående av de 5% svagaste eleverna och nästan en fjärdedel av 

eleverna uppnådde inte eller bara nivå 1 av 5, vilket innebär att man endast förstår enklare 

texter.55  

 

Detta resultat var för tyskt skolväsende nedslående och föranledde behovet av stora 

förändringar. Eftersom regeringen var ansvarig för genomförandet och koordineringen av 

testet blev det också naturligt för dem att göra en uppföljning. Eftersom vetenskaplig expertis 

från de deltagande länderna utformat testet togs resultatet på allvar. Den 4 december 2001 

offentliggjordes OECDs rapport om resultatet och samma dag offentliggjordes det tyska 

PISA-konsortiets djupgående rapport om resultatet vilket senare år 2002 följdes av en analys 

för de enskilda Bundesländerna. Man kan sålunda säga att regeringen genom det förtroende 

de hyst för expertisens utformning av testet liksom förtroendet för OECD-rapporten och det 

tyska PISA-konsortiets rapport av resultatet valde att sätta problemet på agendan.56  

 

Det är tveksamt om policyanalytikerna behövde identifiera problemen genom de två 

delaktiviteterna problemsökning och problemval och att strukturera problemet. 

Policyanalytiker behövde troligen inte söka sig fram och inhämta information om huruvida 

det tyska skolväsendet var i kris och i så fall vilket problemet var och därmed behövde de ej 

heller strukturera problemet genom inläsning på berört område, orientering med tillgänglig 

expertis etc. Inte heller ställdes de inför problemval där olika problem ställdes gentemot 

varandra och där analytikerns roll  var att ta reda på problemens komplexitet, vilka som 

berörs, vilka kostnader som är förknippade med de olika problemen samt vilket som bör 

prioriteras etc., utan policyanalytikerna ställdes inför faktum att Tyskland hade misslyckats på 

ett betydelsefullt internationellt test – PISA-testet - som syftade till att mäta kunskaper som är 

viktiga inför det framtida yrkeslivet som problemlösningsförmåga, självständighet, 

läsförståelse etc. Policyanalytikerna behövde alltså inte söka efter avgränsade problem och 

välja bland olika problem utan fick med all sannolikhet färdigformulerade problem att hitta 

orsaker och lösningar till. De problemen som skulle lösas strukturerades av BMBF och till 

dessa hör bl.a nedanstående: 

 

                                                                                                                                                                                     
54 Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 2002, s.6 
55 ibid, s.9 
56 ibid, s.25 
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1) Skolpolitiker och inom skolan yrkesverksamma hoppades att lära sig av erfarenheter från 

nationer som varit mer framgångsrika på PISA-studien och därför beslutade bl.a BMBF att ge 

i uppdrag till DIPF att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift bestod i att ta fram 

bakgrundsinformation och sammanställa hypoteser och orsaker till att vissa länder lyckats 

bättre på PISA-studien. Denna arbetsgrupp bad 6 välrenommerade forskare från länder som 

lyckats väl på PISA-testet att redogöra grundligt för utbildningssystemen i resp. länder.57    

 

2) BMBF gav efter att det framkommit av OECD-rapporten att Tyskland till skillnad mot de 

flesta nationer i PISA-testet har betydligt kortare skoldagar58 (främst Halbtagsschulen i stället 

för Ganztagsschulen som är normalfallet i de flesta EU-länder) i uppdrag till Professor 

Holtappels och Thomas Schnetzer vid Institut für Schulentwicklungsforschung vid 

universitetet i Dortmund i uppdrag att analysera för-och nackdelar med Ganztagsschulen. 

 

3) För att slutligen säkerställa allmänhetens inställning till Ganztagsschulen i syfte att se om 

detta skulle kunna vara lösningen på Tysklands problem så gavs opinionsinstitutet FORSA i 

uppdrag att intervjua ett antal personer i åldrarna 20 till 50 år om deras inställning till denna 

skolform.59 

 

Jag håller det alltså för troligt att uppdragsgivaren, BMBF, har givit uppdrag åt diverse 

policyanalytiker (se ovan) och formulerat och strukturerat problemet som analytikerna skall 

finna orsaker och lösningar till. Hur spelet bakom kulisserna egentligen gått till kan jag dock 

ej finna svaren till. Huruvida de institut som erhållit uppdragen bedrivit effektiv lobbying för 

att få uppdraget, om det berott på gamla vänskapsband med nyckelpersoner inom BMBF, eller 

om uppdragen av tradition givits till just dessa institut p g a välrenommerat rykte har jag ej 

kunnat finna svaren till. 

 

3.1.2 Alternativfasen 

BMBF  gav efter det misslyckade resultatet på PISA-testet i uppdrag till en arbetsgrupp under 

ledning av die Deutsche Institut  für Internationale Pädagogische Forschung att inom ett år 

sammanställa hypoteser till orsaker till de olika resultaten i PISA-undersökningen bland vissa 
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58 Holtappels, Heinz Günter och Schnetzer Thomas, 2003, Analyse beispielhafter Schulkonzepte von Schulen in 
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59 FORSA, 2003, Ganztagsschulen, s.1 



 19

utvalda länder60 Sex nordamerikanska och europeiska länder (Kanada, England, Finland, 

Frankrike, Holland och Sverige) som alla var relativt framgångsrika i PISA-studien (undantag 

Holland som ej deltog i PISA-studien) ombads presentera centrala kännetecken för den 

samhälls- och bildningspolitiska kontexten i skolsystemen liksom för den pedagogiska praxis 

som råder. Här blir det tydligt hur DIPF kunde jämföra Tyskland med alla länder som 

presterat bättre än Tyskland (ett 20-tal länder) i PISA-studien men valde att begränsa 

alternativen till sex länder. Detta är i överensstämmande med teorin som talar om att söka 

klasser/grupper av alternativ, dvs. att i detta fall bland ett 20-tal länder välja ut sex staters 

skolsystem  samt inom varje klass leta efter specifika alternativ till det tyska skolväsendet.   

Arbetsgruppen inom DIPF  valde också att försiktigt värdera alternativen (de sex länderna). 

De uttryckte att dessa länder hade vissa gemensamma likheter som avgränsade dem mot 

Tyskland men att detta ingalunda innebär att dessa system är ”bättre” än det tyska 

skolsystemet eftersom det inte säger någonting om hur undervisningen gestaltas pedagogiskt 

och ämnesdidaktiskt men de antydde ändå att detta är en trolig förklaring till det bättre 

resultatet.61 Man kan diskutera urvalet (de sökta alternativen) men jag antar att de valdes för 

att länderna är mer jämförbara med Tyskland än andra framgångsrika länder p g a kulturella 

likheter och geografiskt nära avstånd. Framgångsrika asiatiska länder samt Australien och 

Nya Zeeland föll säkert bort av den anledningen medan ett land som Irland kanske föll bort 

p g a dess likhet med England (det räcker med ett typexempel). 

Även om det i studien naturligtvis framkom skillnader länder emellan i viktiga faktorer som 

andelen elever med invandrarbakgrund samt skillnader i hur stor andel av BNP som investeras 

i utbildning framkom det att skolorna i de nämnda länderna hade mer eget ansvar, mer 

centrala prov, tidigare skolstart (med undantag för Finland och Sverige), differentieringen av 

olika skolformer påbörjas senare än i Tyskland, eleverna får mer stöd och hjälp av lärare och 

behöver mer sällan privatundervisning efter skoltid62 Länderna förfogar också till skillnad 

från Tyskland över regelmässig skolinspektion och skolutvärderingar. Under utbildningen 

säkras kvaliteten på lärarna genom handlingsplaner eller genom en stark organisation. Efter 

utbildningen får också lärare och skolledare ta del av kontinuerlig fortbildning samt unga 

lärare deltar i mentorsprogram, dvs. har hjälp av en mentor under de första åren.63 Det 

antyddes att uppgiften för det tyska skolsystemet blir att ha mer integrering av elever, senare 

differentiering, mer individuellt stöd för elever, en kontinuerlig fortbildning för lärare och 
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skolledning liksom utvärdering och rådgivning av expertteam.64 OECD-rapporten som 

kommenterade resultatet för PISA-testet visar också att  dessa länder samtliga har längre 

skoldagar än vad fallet är i Tyskland65 och detta skulle kunna innebära att Ganztagsschulen 

även borde införas i Tyskland. En rapport över antalet Ganztagsschulen i Tyskland för 

skolåret 2002/03 utgiven av Sekreteriat der ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder in der66 BRD visar hur bara 9,6 % av skolorna är Ganztagsschulen och att 3 

procentenheter av dessa är i frivillig form.67 

Professor Holtappels har därför på uppdrag av BMBF utforskat olika skolkoncept för 

Ganztagsschulen. I undersökningen framkommer att  54% av alla barn under 18 år har 

föräldrar som båda är yrkesarbetande eller bor hos en ensamstående yrkesarbetande förälder 

och att dessa siffror torde öka framöver, särskilt med tanke på att fler kvinnor vill ut i 

yrkeslivet68. Detta ökar behovet och förutsättningarna för Ganztagsschulen i hela Tyskland. 

Enligt Bund-Länder-Kommissionen.69 visar resultat från enskilda skolor positiva effekter.70 

Till dessa hör ökad effektivitet i undervisningen, främjandet av individen, hjälp med 

läxläsning, en förbättring av det sociala klimatet och bättre kontakt mellan lärare och elever, 

ett ökat intresse för fritidsaktiviteter, bättre motivation för lärande, en avlastning för familjer 

och hjälp med uppfostran för elever som kommer från svåra familjeförhållanden. Till det 

negativa hör dock olöst rytmisering (att varva teoretiska och praktiska ämnen och att ha 

längre raster) av skolschemat, risk för minskade krav, större lärarbelastning, konkurrens med 

fritidsaktiviteter utanför skolan och brist på bra lokaler.  

Enligt en undersökning utförd av opinionsinstitutet FORSA där 1012 personer i åldrarna 20 

till 50 år intervjuades om sin inställning till Ganztagsschulen71 menade 68% av de tillfrågade 

att elever stöttas mer individuellt och att därmed såväl svagheter som styrkor upptäckts tidigt 

och kan avhjälpas resp. främjas. 55% menar också att kreativiteten ökar när elever och lärare 

tillbringar mer tid tillsammans i skolan samt 44% att kvaliteten på undervisningen höjs. 83% 

menar också att familj och yrke bättre kan förenas med hjälp av Ganztagsschulen. En 

                                                           
64 DIPF, 2003,  s.13 
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majoritet på 79% av de tillfrågade menade att det i hela Tyskland bör införas 

Ganztagsschulen parallellt med Halbtagsschulen för att ge föräldrarna valmöjlighet att kunna 

skicka sina barn till sådana skolor.72  

Professor Holtappels samt opinionsinstitutet FORSA har sökt och värderat alternativ och jag 

har vad gäller professor Holtappels ingen uppfattning om huruvida han kunde sökt bland 

andra alternativ och värderat dem på annat sätt men i fallet med opinionsinstitutet skulle man 

ju kunna fråga sig om urvalet varit tillräckligt stort och om målgruppen har speglat tyska 

folkets åsikter om Ganztagsschulen. Även om resultatet visade att majoriteten av de 

tillfrågade var positiva till Ganztagsschulen så bör man beakta att dessa var mellan 20 och 65 

år och sålunda ej längre går i skolan. Hade undersökningen utförts bland 15-åringar (de som 

deltog i PISA-studien) är det tveksamt om de skulle ställt sig positiva till en ökning av antalet 

Ganztagsschulen. 

 

3.1.3 Rekommendationsfasen   

 Med bland annat detta som underlag beslutade BMBF att öka antalet Ganztagsschulen.  

Policyanalytikerna hade förvisso uttryckt sig försiktigt när de värderat alternativa skolsystem 

men genom att det tydligt framgick gemensamma nämnare för dessa sex framgångsrika 

nationer som skiljde dem åt från Tyskland samt att en opinionsundersökning visat på en 

önskan till ökat antal Ganztagsschulen i Tyskland så får man tolka detta som en 

rekommendation. När beslutsfattare från tillräckligt många håll får antydningar om önskade 

förändringar så tror jag att de i egenskap av att vara just beslutsfattare gärna vill framstå som 

handlingskraftiga och därmed vill rekommendera och t. o m. besluta om förändring. 

Startskottet för denna policy om förändring kan sättas till den startkonferens som 

genomfördes 8-9 september 2003 och  investeringsprogrammet kom att kallas för Zukunft 

Bildung und Betreuung (framtid, bildning och omsorg) vilket kan sägas vara namnet på 

policyformuleringen. Bundesministerin (utbildningsministern), Edelgard Buhlman 

tillkännagav i inledningstalet att den tyska staten under de närmaste åren fram t.o.m 2007 

skall  investera 4 miljarder euro i Ganztagsschulen73 för att förbättra tyskt skolväsende. Det 

kan diskuteras om denna information eventuellt skulle tillhöra nästa kapitel – beslutsfasen – 

istället men jag valde att ha med den under detta kapitel – rekommendationsfasen – eftersom 

rapporten från startkonferensen främst behandlade varför man kan rekommendera 

genomförandet av Ganztagsschulen. Beslutet i sig innebär inte heller per automatik att 
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beloppet utbetalas. Skolorna måste söka i konkurrens med andra för att få detta bidrag beviljat 

vilket förutsätter en långt genomgången organisatorisk-pedagogisk plan samt en skolledare 

med visioner som lyckas få med sig sin personal. Tyskland har i likhet med nationella 

regeringar i de flesta europeiska länder monopol på utbildningen och även om det i flera 

länder förvisso finns privata skolor så är flertalet skolor offentliga och får sina resurser av 

staten liksom att staten också via kontroller och uppföljningar kan styra skolorna samt via 

läroplaner kan definiera innehållet i kursutbudet. Av denna anledning kan staten se till att den 

policy som formuleras – investering med 4 miljarder euros samt stöd till skolor med 

information och nätverk över lämpliga organisatoriska och pedagogiska koncept – också 

antagas. 

Investeringen innebär renovering och tillbyggnad av skolor samt  material (pedagogiska 

hjälpmedel som t.ex. datorer) till de skolor som ansökt om och beviljats bidrag från sina resp. 

kommuner och Bundesländer om att omvandlas från Halbtags- till Ganztagsschulen. För 

övriga behov, t. ex anställning av extra personal för att fullfölja de pedagogiska målen, är det 

upp till de enskilda kommunerna och förbundsstaterna att finansiera skolor med en 

genomtänkt plan. Det framgick av hennes tal att Ganztagsschulen på många sätt skulle vara 

gynnsamt för tyskt samhälle genom att t.ex. kreativare, självständigare och mer 

samarbetsinriktade människor skulle skapas av detta nya system. I ekonomiska termer kan 

man nog uttrycka det som att humankapitalet skulle stärkas genom denna investering på 4 

miljarder euro, en investering som skall fördelas på resp. förbundsstat och baseras på andelen 

elever i förbundsstaten i förhållande till det totala antalet för Tyskland.74 

 

Med tanke på att man inte kan tvinga fram förändringar och det dessutom finns begränsade 

resurser så är det tydligt att en organisation som BMBF vill gå försiktigt fram i behovet att 

förändra normer och värderingar i skolan för att inte riskera bakslag och detta sker just genom 

att betona graden av frivillighet samt lyfta fram lyckade exempel på Ganztagsschulen. 

Startkonferensen innebar just att lyfta fram det som är positivt och därför fick politiker, lärare, 

skolledare, fritidsledare och forskare som är positivt inställda till Ganztagsschulen komma till 

tals. Mycket information om hur man kan förändra en Halbtagsschule  till Ganztagsschule 

står också att finna på BMBFs hemsida där ett antal ”lyckade” exempel på skolor finns med. 

För fördjupad information beslöt jag att intervjua ett antal skolledare för några av dessa skolor 

i syfte att ta reda på vad som var lyckosamt och vad övriga berörda såsom elever, föräldrar, 
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föreningar etc. ansåg om detta. Startkonferensen kan ses som ett sätt att stimulera skolor till 

att förändras i önskad riktning och även skolor som inte via ansökningar får tillgång till 

renoveringar av skolor samt tillsättning av extrapersonal kan använda sig av just den 

information som finns på BMBFs hemsida för att ändå stimulera personal och elever till att 

förändras på det sätt BMBF rekommenderar. Här följer nu en redogörelse för vad företrädare 

för flera organisationer på startkonferensen och likaså vad de skolledare jag intervjuade 

rekommenderade. 

   

Under startkonferensen för utbyggnad av Ganztagsschulen fick flera politiker och forskare 

komma till tals. Ministerin  für Bildung, Frauen und Jugend, Doris Ahnen i Rheinland-Pfalz 

och tillika medlem i Kultusmunisterkonferenz 75  och därmed företrädare för flera 

Bundesländer hävdade bl.a. att alla Bundesländer är eniga om att antalet Ganztagsschulen i 

Tyskland måste ökas. Det finns förvisso brist på pengar men mycket kan ändå göras. I första 

hand är det när det gäller utbyggnaden frågan om ett organisatoriskt-pedagogiskt problem 

med betoning på pedagogiskt.76 Jan-Hendrick Olbertz, Kultusminister77 (utbildningsminister 

från förbundsstat som företräder sin förbundsstat i Kultusministerkonferenz) i Sachsen-Anhalt 

hävdade likaså att för att komma ifråga för investeringsmedel måste man ha ett pedagogiskt 

genomtänkt program78 I många av de nya Bundesländerna kan en utbyggnad av 

Ganztagsschulen försvåras pga att flera barn på eftermiddagen går till ett s.k. Hort 

(eftermiddagshem för barn). Men även här torde ett samarbete mellan skolan och 

eftermiddagshemmet vara möjligt menar Edelgard Buhlman, Bundesminister für Bildung und 

Forschung 79 (utbildningsminister för hela Tyskland). Skolan måste samarbeta mer med 

omsorgspersonal och socialpedagoger både inom skolan och utanför skolan istället för att se 

det som att man inkräktar på varandras områden enligt Renate Schmidt, Ministerin für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend i Rheinland-Pfalz. Likaså måste föräldrarna ha större 

inflytande över sitt barns utveckling80 Renate Schmidt hävdar att det ofta börjar med öppna 

Ganztagsschulen på frivillig basis och att det senare utvecklas till ett integrerat koncept, till 

obligatoriska Ganztagsschulen. Dessa måste utgå från de lokala förutsättningar som finns på 

skolorten och skolorna måste ha ett relativt stort handlingsutrymme för skolans utformning 
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vilket även Edelgard Buhlman hävdar81. Jan-Hendrick Olbertz vill t.ex.generellt sätt i sin 

förbundsstat ge skolledare med kreativa idéer, vars personal backar upp denne, tillåtelse att 

genomföra de förändringar de anser behövas.82 Renate Schmidt är övertygad om att 

Ganztagsschulen kommer att lyckas därför att tiden är mogen för det. Det finns ett behov från 

såväl elever och föräldrar som lärare för detta83 Doris Ahnen ger på startkonferensen för 

Tysklands satsning på Ganztagsschulen  ett exempel på en skola där elever hade möjlighet att 

välja mellan Halbtagsschule och Ganztagsschule och där efter ett år alla bestämt sig för 

Ganztagsschule med undantag av föräldrarna till åtta elever.84 Under konferensen lyfts en av 

skolorna fram som mönsterskola och förekommer även i en film som gör reklam för 

Ganztagsschulen. Skolan heter Bodensee-Schule St. Martin och ligger i  Friedrichhafen. 

Skolledaren för denna skola, Alfred Hinz säger i en intervju att dessa skolor har en möjlighet 

att på eftermiddagarna utveckla emotionella, och kognitiva tankar samt stödja föräldrarna i sin 

uppfostran. Exempel på detta är att öva in ett teaterstycke, ordna en fotbollsturnering samt ge 

eleverna en känsla av ansvar och värdighet. Äldre elever kan hjälpa förstaklassarna att läsa 

busstidtabeller och hjälpa dem på bussarna. Lärarna äter också i matsalen med sina elever 

samt är med i en s.k. Arbeitsgemeinschaft85 (kurser i t.ex. konst, sport och musik där man  

erhåller deltagandebevis istället för betyg) på tre av eftermiddagarna. Den fjärde 

eftermiddagen är de på personalkonferens. Lärarna har ej mer undervisningsplikt än på andra 

skolor men är där för sina elever på ett annat sätt86. Det är också viktigt att politikerna ordnar 

fram det kapital som behövs och i övrigt låter kompetent skolpersonal sköta sitt arbete i 

fred.87 I övrigt som skolledare är det viktigt att lära sig av andra pedagoger och människor88 

Ulrich Rother (företrädare för tyska Ganztagsschulverband, förbundet för heldagarsskolor)har 

angivit vad man bör tänka på i planeringsfasen när man vill omvandla en Halbtagsschule till 

Ganztagsschule. Han anger följande punkter som till stora delar liknar det som Bund-Länder 

Kommission kommit fram till89: 

Läxläsningshjälp, program för stimulering av talanger, utjämning av brister, kurserbjudande 

(projekt-och intressegrupper), organisering av måltider, öppning av skolan mot andra 
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bildningserbjudanden, insättning av specialutbildad personal utifrån, lärande på annan plats än 

i skolan, utnyttjande av lokaler, ombyggnad etc., rytmisering av skolan 

Efter att skolan startats är det viktigt med koordineringsgrupper bestående av skolledning, 

lärare, omsorgspersonal och socialpedagoger för att granska konceptet. Även viktigt med 

pedagogisk årskonferens ett år efter att skolan bildats. 

 

Veronica Pahl från Bundesministerium für Bildung und Forschung som är ansvarig för 

programmet för Ganztagsschulen menar att på central nivå kan ministeriet stödja de skolor 

som är intresserade av att starta en Ganztagsschule med information och nätverk med 

likasinnade. Det är dock upp till varje Bundesland själv att genomföra programmet.90 Hon ser 

det som viktigt att Bundesministerium använder de goda exemplen som en möjlighet för andra 

skolor att ta vara på via de nätverk, informationskampanjer och websidor som ställs till 

skolors förfogande.91 Kanske är det framförallt den information som finns tillgänglig på 

BMBFs hemsidor som är det viktigaste i skolornas förnyelse. Även de skolor som ej har 

finansiella medel till sitt förfogande kan ta del av de organisatorisk-pedagogiska förslag som 

finns där för det är kanske mer organisationen och pedagogiken som behöver förändras än 

ekonomiska tillskott som behövs för en förbättrad skola. 

 

Det är för mig uppenbart att skolledarna spelar en central roll i förändringen av de tyska 

skolorna. Det är därför nödvändigt för en skolledare att ha goda kunskaper om de intressenter 

som finns inom skolan och de som har eller borde ha ett intresse men ännu ej har tillgång till 

skolan. Klaus Hummel, skolledare i Burgschule Esslingen har ritat upp en modell92 där 

skolledaren står i centrum omgiven av följande organisationer: socialarbetare, kolleger, 

externa intressenter, fritidspedagoger, elever, kommunen och statlig skolförvaltning.  

 

I en rapport från arbetsstaben Forum Bildung vid Bund-Länder-Kommissionens enhet för 

Bildungsplanung und Forschungsförderung93 hävdas också hur viktigt det är att 

skolledningen besitter andra kompetenser än den rent fackmässiga. De måste kunna både 

inleda, utveckla och styra verksamheten och utöver metodiska och didaktiska kunskaper även 

ha kunskaper i modern management och behärska förutsättningarna för personalledning samt 

utvecklingen av en lärande organisation. De måste främja demokratiska principer samt ta 
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medbestämmande på allvar. En skolledare borde i större utsträckning värvas utifrån dessa 

kriterier. En kontinuerlig och speciell vidareutbildning borde bli obligatorisk och här kan 

bildningsinrättningar lära av företagen. Ett säkerställande av standard, transparens och 

vidareutveckling av kvaliteten är viktigt och till detta hör intern och extern utvärdering.  

 

Intervjuer med skolledare: 

På BMBFs hemsida finns det ett antal exempel på Ganztagsschulen som är att se som goda 

föredömen. Jag fann det därför intressant att intervjua skolledarna för ett antal av dessa för att 

även höra deras åsikter om vilka fördelar Ganztagsschulen har gentemot Halbtagsschulen. 

Deras svar visar i mångt och mycket vilka normer som styr dessa skolledare och eftersom 

skolorna finns publicerade på BMBFs hemsida så är de därmed också exempel på de normer 

och värderingar som utbildningsministeriet driver.  

 

Av de fyra skolledare som utfrågades (se under intervjuer i källförteckningen samt bilagor) 

hävdade alla att fördelen med Ganztagsschulen jämfört med Halbtagsschulen är att det finns 

så mycket mer utrymme att pröva nya vägar, att förverkliga visioner och idéer. Eleverna har 

inte längre 45minuters pass fram till kl. 12.30 – 13.00 utan möjligheter finns till undervisning 

kombinerat med läxläsning, projektgrupper, idrott etc. ända fram till 16.30 på dagarna. Man 

har alltså möjlighet att gestalta eftermiddagen på rätt många olika sätt. Fördelen är också att 

såväl skolledare som lärarkollegerna tillbringar så mycket mer tid i skolan vilket ger mer 

utrymme för att diskutera pedagogik, visioner, idéer och utformningen av 

eftermiddagsprogrammet. Resultat- och målstyrningen är stor och styrningen från politiker är 

mindre än från skolans egen förvaltning. Alla skolledarna talade också om vikten av att 

”rytmisera” skoldagen. Med detta menas att ej längre ha katederundervisning i 45-minuters 

lektioner och 5-minutersraster fram tills skoldagen slutar 12.30. Eleverna kan inte koncentrera 

sig och lyssna på läraren. Det fanns individuella varianter mellan skolorna på skoldagens 

längd och innehåll men variationen låg i att skoldagen förlängdes  tre till fyra dagar i veckan– 

allt från att börja mellan 7.20 och 8.00 till att sluta mellan 15.35 och 16.35 –  och gällde allt 

från årskurs 5-13 till årskurs 7-10. Det är inte lönt att gå in på varje enskilt fall eftersom varje 

Ganztagsschule är unik men generellt sett är vissa av dessa s.k. bundna skolor (obligatorisk 

eftermiddagsundervisning) medan andra är öppna (valfritt deltagande på eftermiddagen). 

Problemet med det senare är att sådana skolor sällan kan ha rytmiserad undervisning 

(varvning av teoretiska och praktiska ämnen samt raster för att ej mentalt trötta ut eleverna) 

utan av organisatoriska skäl blir det ofta undervisning – katederundervisning på 
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förmiddagarna medan eftermiddagarna mest innehåller fritidsaktiviteter och läxläsning. 

Fördelarna med eftermiddagarna är att eleverna skall kunna sköta läxläsningen i skolan i 

stället för hemma och få möjlighet till hjälp av lärare. De kan t.ex. välja ämne – i regel ett 

ämne de har svårigheter i – och sätta sig i det klassrum där de har tillgång till ämneslärare för 

hjälp, i regel 2-3 timmar per dag. Utöver detta har eleverna möjlighet att välja ett s.k. 

Arbeitsgemeinschaft (AG) som leds av antingen en lärare eller en utomstående person med rätt 

kompetens. Man skriver kontrakt att man ämnar fullfölja en sådan kurs under ett år och 

nästföljande år kan man byta till ett annat AG. Antalet kurser beror på skolans storlek samt 

skolledarens insats i att knyta utomstående intressenter till skolan. Sandower Realschule som 

deltog i min undersökning hade t.ex. 20 AGs bl.a konst, sport, hushåll, naturvetenskap, språk, 

skolradio och datakunskap. En annan skola, Integrierte Gesamtschule i Göttingen hade t.o.m 

ett fritidserbjudande som omfattade en teater, en biograf, en cirkus och en bilverkstad på 

skolan. 

För att skolorna skall ha möjlighet att arbeta med projekt har ofta undervisningen indelats i 

lite längre block. Det är inte ovanligt att skolor har 90-minuterspass följt av 15-minutersraster 

nämnde t.ex. skolledare Vogelsänger vid Integrierte Gesamtschule , Göttingen.  

Tanken med ”coaching” innebär att läraren skall kunna inta rollen av att vara elev medan 

eleven skall kunna gå in i rollen som lärare menar skolledare Böttchke vid Kerchensteiner 

Hauptschule. Liknande tankegång väcktes av Vogelsänger som betonade att eleverna på hans 

skola skall lära sig att själva ta in kunskap så att läraren blir ”överflödig”. Kompetensen för 

lagarbete måste också utvecklas menade de båda genom mer grupparbeten och dialoger, 

projekt och öppna klassrum. Han menar också att starkare elever får lära sig att stötta svagare 

elever och att kursutbudet på en skola skall vara så stort att alla elever bör finna ett ämne de är 

bra på och därmed stärka sitt självförtroende. 

 

Alla skolledare betonade vikten av att erfarna lärare stöder yngre kolleger i form av  

mentorskap. Till skillnad mot Halbtagsschulen har Ganztagsschulen i regel mer ekonomiska 

resurser att anställa speciallärare och socialpedagoger. Man kan därmed stävja mobbing och 

stödja demokratiprocessen. Elever kan också få hjälp av speciallärare så att de slipper betala 

på sin fritid för s.k. Nachhilfestunden . (Detta innebär att de betalar personer - ofta 

universitetsstudenter – för att få  hjälp i de ämnen de har svårighet att hänga med i.) Detta är 

normalfallet i Tyskland och många elever avstår att betala för detta och når dåliga resultat i 

skolan vilket leder till att elever tvingas gå om en årskurs eller helt enkelt till avhopp från 

skolan. Via bl. a skolledares insatser i samarbete med lärarkolleger och ekonomiskt stöd från 
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kommunen/ förbundsstaten kan man uppnå goda resultat. Detta i kombination med läxläsning 

på eftermiddagarna har lett till att flera skolor avskaffat kvarsittning i en årskurs, något som 

inte är ovanligt i de traditionella Halbtagsschulen. Herr Vogelsänger nämnde att hans skola 

har pedagogisk-didaktiska konferenser, klasskonferenser var fjortonde dag liksom 

personalträffar varje vecka och ofta fortbildning. Utan att gå in i detalj på vad detta innebär 

framkom det enligt honom att de flesta Ganztagsschulen har ett ganska ambitiöst program för 

denna form av träffar, något som Halbtagsschulen bara har i ringa omfattning. Dessa är alla 

exempel på vad en skolledare kan uppnå på en skola så länge denne har förmåga att få med 

sig lärarna samt har finansiellt stöd från kommunen att genomföra sina projekt. I genomsnitt 

har enligt ordföranden i Ganztagsschulverband , Stefan Appel en obligatorisk Ganztagsschule 

30-40% fler pedagoger än en vanlig skola vilket torde leda till goda möjligheter att 

förverkliga ett ambitiöst program och testa idéer och visioner. Det finns idag enligt honom 

2500 fullt utbyggda Ganztagsschulen (s.k. bundna Ganztagsschulen) i Tyskland och 3700 

som erbjuder eftermiddagsprogram (s.k. öppna Ganztagsschulen) av totalt 48 000 skolor. 

Årligen växer dock antalet Ganztagsschulen snabbt vilket får ses som ett tydligt bevis på 

deras popularitet. 

Samtliga skolledare betonade att elever och föräldrar har ett medinflytande vad gäller skolans 

utformning. De får vara med och föreslå – vanligtvis via skolenkät – projekt, AGs och andra 

fritidssysselsättningar. Herr Böttchke vid Kerchensteiner Hauptschule hävdade att på hans 

skola ingår 1 elev/50 elever i ett elevråd som i sin tur väljer företrädare till ett elevråd på 

kommunnivå resp. en skolkonferens i förbundsstaten bestående av 5 föräldrar, 5 elever och 5 

lärare. Eleverna har förvisso inte rösträtt i viktigare frågor men ändå yttranderätt. Herr 

Vogelsänger menar att på hans skola har föräldrarna medbestämmanderätt. Detta yttrar sig i 

att varje klass (från åk 5-10) delas in i bordsgrupper bestående av 4-6 elever. Deras klasslärare 

besöker sedan två gånger per år dessa bordsgrupper hemma hos ett föräldrapar. Till mötet 

kommer samtliga barns föräldrar och hela skolprocessen och gemensamma strategier 

diskuteras vilket sedan tas på allvar och bearbetas inom skolan. Han känner ej till någon 

annan skola som arbetar på detta sätt men för mig är denne man ett tydligt exempel på en 

skolledare med egna tankar som ständigt vill vidareutveckla skolan.  

Alla skolledare betonar vikten av att alltid arbeta lokalt och knyta många partners till skolan. 

Skolor är tacksamma för kontakter med världen utanför skolan. Kontakter med näringslivet är 

vanliga eftersom elever på vissa studieinriktningar – vanligast för Hauptschule- och 

Realschuleelever – har yrkespraktik vilket innebär att eleverna antingen gör praktik på företag 

eller så kommer företagen till skolan. Utöver detta är det vanligt med samarbete med 
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idrottsföreningar,  Fachhochschulen (mer praktiskt inriktat universitet) och universitet. Som 

skolledare kan man förvisso planera schemabrytande aktiviteter för att göra studiebesök på 

företag, besöka muséer, inbjuda föreläsare till skolan etc. men normalt sett är det lärarna 

själva som tar initiativ i sina ämnen. Möjligheten till sådana aktiviteter är naturligtvis större på 

Ganztagsschulen än på de traditionella skolorna och sker relativt ofta.  

Det är också meningen att Ganztagsschulen  mer skall ta hänsyn till den enskilde individen 

alltså både elever med svårigheter och eliten. Enligt skolledare Bötchke  finns det därför i 

många Ganztagsschulen  ett stödprogram för barn med läs- och skrivsvårigheter, särskilt i 

områden med stor andel barn med invandrarbakgrund. Flera av de intervjuade nämnde också 

att det på många skolor finns en möjlighet för duktiga elever att på eftermiddagen delta i ett 

projekt som heter Jugend forscht (unga som forskar i vetenskapliga ämnen) samt för 

matematiskt kunniga elever att istället för matematik på gymnasienivå gå universitetskurser.    

Som skolledare nämnde Herr Vogelsänger att hans skola i likhet med många andra 

Ganztagsschulen  inte har prestationsdifferentierade kurser utan att i varje klass skall eleverna 

utvecklas i sammanhållna klasser. 

Skolledarna har en stor uppgift att uppfostra eleverna och genom förlängningen av skoldagen 

har såväl skolledare som lärare möjlighet att följa elevernas utveckling mer på ett individuellt 

plan än vad Halbtagsschulen har.  Herr Böttchke menade också att till uppfostran hör att sära 

på elever med drogproblem och eventuellt förflytta personer till andra skolor för att förhindra 

spridning av droger. Skolledarna betonade alla att laganda, självförtroende, socialt 

ansvarskännande, att känna glädje åt kunskap samt att lära sig att ta ansvar för sina egna 

studier är viktigt. Vogelsänger betonade att alla inom skolan, såväl lärare som elever, 

föräldrar och andra medarbetare skall uppleva att skolan är deras livsrum och se som den stora 

gemensamma uppgiften att alla skall finna sig själva och förverkliga sig samtidigt som 

filosofin att vilja lära sig skall strömma genom verksamheten.  

 

 

3.1.4 Beslutsfasen 

BMBF har förmodligen både utformat, beslutat om och expedierat ett beslut och vilken roll 

policyanalytikerna verkligen haft i denna process är svår att uttala sig om men det är inte 

ovanligt att de ikläder sig rollen av lobbyist och försöker övertala andra om 

rekommendationens betydelse i hopp om att få nya uppdrag eller uppdrag om förnyad analys.  

Företrädare för BMBF vill säkert också i likhet med de flesta politiker ha ryggen fri om något 

går fel. Därför är säkert beslutet – att satsa 4 miljarder på utbyggnad av Ganztagsschulen - så 
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utformat att det bygger på en hög grad av frivillighet. Detta kan sägas vara det fjärde exemplet 

på beslut från teoriavsnittet som innebär att beslutet i viss mån är otydligt utformat samt 

bygger på kompromisser. Doktor Petra Gruner vid BMBF - vilket också senare skolledare 

Herr Böttchke vid Kerchensteiner Hauptschule i Worms bekräftade efter att vi intervjuat 

denne – berättade att genomförandet av beslutet går till så att varje förbundsstat årligen får en 

summa pengar från BMBF som är tilldelad förbundsstaten ifråga och baserar sig på antalet 

elever i förbundsstaten i förhållande till antalet totala elever i Tyskland, alltså enligt en 

proportionalitet. Denna pott fördelas sedan till de skolor vars koncept godtagits och 

accepterats av förbundsstaternas egna utbildningsministerier. Kommunerna beslutar vilka 

skolor de vill satsa på för att omvandla till Ganztagsschulen. De kontaktar sedan skolledarna 

på dessa skolor och ber de ange skolans pedagogiska koncept, samarbetspartners etc. och 

därefter sammanställer de en ansökan som skickas in till resp. förbundsstats 

utbildningsministerier som sedan i sin tur beslutar vilka skolor som skall erhålla dessa medel. 

Dessa medel avser renovering och tillbyggnad av skolan samt pedagogiskt material (datorer 

etc) för att göra skolan mer anpassad till de krav en Ganztagsschule ställer. Omfattningen på 

det ekonomiska stödet kan skilja sig mycket från skola till skola beroende på skolans storlek 

samt rapportens innehåll. Det är också kommunerna och  Bundesländerna som avgör själva 

om de har resurser i form av extrapersonal för att fullfölja de pedagogiska målen till dessa 

skolor. BMBF finns där mest i bakgrunden och förmedlar nätverk, har informationskampanjer 

samt framförallt ställer en välinformerad och ständigt uppdaterad websida till skolornas 

förfogande.     

 

 

4. SLUTSATS 

 

Syftet med min undersökning var att förklara vad som är orsaken till att kunskapsnivån i det 

tyska skolväsendet inte är tillfredsställande samt vilka åtgärder som kan förbättra kvaliteten i 

utbildningen. Jag valde att använda mig av Rune Premfors och James Andersons teorier om 

policyanalys av policyprocessen och de frågeställningar som jag grundade min undersökning 

på var följande: Hur identifieras och struktureras policyproblemet? Vilka alternativa 

lösningar söks och värderas? Vilket eller vilka alternativ rekommenderas och hur motiveras 

valt/valda alternativ? samt Vilken policy bestämmer sig beslutsfattaren för att genomföra?  

 



 31

För att utgå från den första frågeställningen: Hur identifieras och struktureras 

policyproblemet? så kan man konstatera att BMBF var ansvarig för genomförandet och 

koordineringen av PISA-studien och eftersom testet var utformat av vetenskaplig expertis från 

de deltagande länderna så får man förmoda att testet var en viktig värdemätare på relevant 

kunskap för det moderna samhället. Tyskland uppnådde ett resultat som var sämre en 

genomsnittet bland de deltagande länderna och därmed var problemet redan identifierat; 

Tyskland behöver höja kvaliteten inom skolväsendet. Det var därför knappast nödvändigt att 

låta policyanalytiker söka efter problem samt prioritera bland dessa. Jag håller det för troligt 

att BMBF valde att strukturera problemet genom att låta policyanalytiker söka efter orsaker 

och lösningar till problemet. Detta skedde genom att en arbetsgrupp gav i uppdrag åt forskare 

från sex framgångsrika länder att lyfta fram karaktäristika för sina skolsystem. Av OECDs 

rapport framgick också att de flesta framgångsrika länder hade längre skoldagar än i Tyskland 

vilket föranledde BMBF att ge ett par forskare i uppdrag att undersöka för- och nackdelar med 

Ganztagsschulen samt att låta ett opinionsinstitut undersöka människors inställning till dessa. 

 

Den andra frågeställningen behandlar sökandet och värderandet av alternativ till dagens 

skolsystem. Det framgick där att de sex framgångsrika länderna hade vissa gemensamma 

nämnare som Tyskland bör ta efter. Till dessa hör bl.a mer centrala prov, mer individuellt 

ansvar, integrering av elever, senare differentiering, mer individuellt stöd för elever, en 

kontinuerlig fortbildning för lärare och skolledning liksom utvärdering och rådgivning av 

expertteam och undersökningen om för- och nackdelar med Ganztagsschulen pekade på 

följande fördelar: ökad effektivitet i undervisningen, främjandet av individen, hjälp med 

läxläsning, en förbättring av det sociala klimatet och bättre kontakt mellan lärare och elever, 

ett ökat intresse för fritidsaktiviteter, bättre motivation för lärande, en avlastning för familjer 

och hjälp med uppfostran för elever som kommer från svåra familjeförhållanden medan 

nackdelarna är följande: olöst rytmisering (att varva teoretiska och praktiska ämnen och att ha 

längre raster) av skolschemat, risk för minskade krav, större lärarbelastning, konkurrens med 

fritidsaktiviteter utanför skolan och brist på bra lokaler.  

Forskningen visade också att 54% av eleverna bor hos föräldrar som båda är yrkesarbetande 

eller bor hos en ensamstående yrkesarbetande förälder och för att familjer bättre skall kunna 

förena yrkesliv med familjeliv bör man införa fler Ganztagsschulen. Ett opinionsinstitut 

visade i en annan undersökning på att 79% av 1012 tillfrågade ställde sig positiva till 

införandet av fler Ganztagsschulen för att möjliggöra ett val för elever och föräldrar. 
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Frågeställning tre handlar om vilket alternativ som rekommenderas samt hur detta motiveras. 

BMBF har stor makt att påverka de enskilda aktörerna inom skolväsendet genom sin position 

som högsta instans för skolorna i Tyskland och genom de ekonomiska medel de har till sitt 

förfogande för att styra skolorna i viss riktning och det blev tydligt för mig efter att ha 

studerat den information som finns tillgänglig på BMBFs hemsida att de har tagit intryck av 

de alternativ som värderats i forskarrapporter och opinionsundersökningar och att de 

rekommenderar en utbyggnad av antalet Ganztagsschulen i Tyskland. För att öka tyngden i 

sina argument låter de skolledare, lärare, föräldrar, elever, politiker, socialpedagoger, 

fritidsledare och övriga externa intressenter komma till tals. Dessa är naturligtvis positivt 

inställda för att möjliggöra förändringen. Det lyfts fram hur Ganztagsschulen har större 

förutsättningar att skapa självständigare, kreativare och mer samarbetsinriktade individer än 

vad Halbtagsschulen förväntas kunna. Åtskilliga exempel på hur skolorna skall kunna 

kombinera teoretiska och praktiska ämnen bättre med ett schema som sträcker sig över hela 

dagen och också kunna ha utrymme för samverkan med externa intressenter som kultur-, 

musik- och idrottsföreningar liksom att ha utrymme för hjälp till läxläsning beskrivs. 

Satsningen på individen skall också leda till att såväl eliten stimuleras som att de svagare får 

hjälp i de ämnen där de ej hinner med. Det beslutades därför av BMBF att 4 miljarder euros 

skulle satsas på renovering, inköp av pedagogiska hjälpmedel, ombyggnad och tillbyggnad av 

skolor under en fyraårsperiod , 2003 – 2007, för att dessa skulle vara bättre anpassade till 

Ganztagsschulen och mycket information om fördelar med denna satsning – se ovan - gick 

också att inhämta i rapporten från startkonferensen 8-9 september 2003. För att dock kunna 

styra denna förändring av tyskt skolväsende som innebär att en stor del av de normer och 

värderingar som tidigare varit rådande bör förändras så väljer BMBF att gå försiktigt fram och 

låta frivilligheten styra. Endast de skolledare som har en vision – vilket ofta kräver 

kompletterande kunskap och erfarenhet utöver de traditionellt fackmässiga kunskaper som är 

det normala bland skolledare - ,lyckas få med sig sin personal samt har en organisatorisk-

pedagogisk plan och ansöker om medel från investeringsfonden har förutsättningar att få del 

av den. Resten är det tänkt skall ändå förhoppningsvis ta del av den information som finns i 

regeringens nätverk och på dess hemsida och förändras i önskad riktning. Även utan 

extraresurser kan man göra mycket. De goda exemplen skall sprida sig som ringar på vattnet 

är vad jag anser att regeringen eftersträvar. 

 

Den fjärde frågeställningen behandlar slutligen vilken policy företaget beslutar sig för att 

genomföra. Det verkar som om BMBF i egenskap av beslutsfattare väljer en linje som å ena 
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sidan handlar om att utforma, besluta och expediera en policy – att investera 4 miljarder euros 

i Ganztagsschulen - men att samtidigt undvika ett reellt beslut enligt det fjärde exempel som 

Rune Premfors beskriver under beslutsfasen i teoriavsnittet, nämligen att ta upp ett problem 

på dagordningen utan att fatta ett beslut. Med detta minskar risken att få kritik om något 

skulle gå fel och ökar förutsättningarna för att kompromissa i ett senare skede. Som visats i 

rapporten är det BMBF som utformat och beslutat om policyn men expedieringen av policyn 

sker av förbundsstaterna som är de som beviljar de enskilda skolorna att få del av 

investeringarna i renovering, material och tillbyggnad av skolor. Det är också kommunerna 

som bestämmer vilka skolor de vill omvandla till Ganztagsschulen och som tillsammans med 

förbundsstaterna själva får finansiera kostnader för extra personal för att bättre kunna 

genomföra de organisatorisk-pedagogiska förändringar som måste till för att Ganztagsschulen 

skall bli en framgång. BMBF stöttar med information på hemsidan och ett brett nätverk från 

central till lokal nivå men det är de egna skolorna och dess skolledare som säkert i första hand 

får kritik vid ett eventuellt misslyckande och i andra hand förbundsstaterna förmodar jag. 

BMBF påpekar också enligt försiktighets-principen att förändringspolicyn skall bygga på 

frivillighet. 

Jag tror att projektet med Ganztagsschulen har goda möjligheter att lyckas eftersom 

människor i allmänhet har en tendens att följa regler och om order eller förslag kommer från 

högre instans, t.ex. BMBF så är det troligt att skolor vill följa dessa tips. Ingen vill bli ansedd 

som bakåtsträvare och detta torde möjliggöra förändringen, men  en risk finns kanske att 

aktörerna snarare följer ett manuskript än att det bygger på ett självständigt val, motivation 

och mål och då är det inte säkert att Ganztagsschulen blir effektivare i kunskapshänseende än 

Halbtagsschulen . Jag tror att endast de skolledare som förmår anpassa sig till den sociala och 

kulturella pluralism som finns på skolor och samtidigt förmår bevara en känsla av kollektiv 

solidaritet inom dessa kommer att vara framgångsrika. Där skolledarna är eldsjälar kan de nog 

få med sig både lärare, elever och föräldrar men där de inte är det är det kanske risk att de 

satsade pengarna är bortkastade. Det är ännu för tidigt att utvärdera om satsningen är lyckad 

men genom att BMBF styr verksamheten mot gemensamma mål samtidigt som man genom 

kontinuerliga utvärderingar är beredd att anpassa sig till omvärlden och samtidigt accepterar 

en hög grad av självständighet och frivillighet hos de enskilda skolorna är för mig ett tecken 

på att BMBF trots allt har goda möjligheter att nå framgång i såväl kunskapsperspektiv som i 

antalet nöjda elever, föräldrar och skolpersonal. Med stärkt utbildningsnivå ökar också 

troligen Tysklands konkurrenskraft och därmed välfärden i landet. 
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För att kommentera de teorier jag valt så kan man säga att huvudteorin har varit till stor hjälp 

för mig i min rapport eftersom den har varit enkel att ta till sig och samtidigt användbar. 

Teorin beskriver steg för steg hela processen från att ett problem identifieras till att ett beslut 

fattas och är bra att applicera på i stort sett alla regeringsärenden som sedan leder till beslut. 

Det fall jag valde att fördjupa mig i var mycket väl anpassat för att använda sig av denna 

modell. Svagheten med teorier kring policyanalys är dock att policyanalytiker ofta tenderar att 

anta någon form av utilitaristiskt perspektiv, det som inom statsvetenskapen skulle kallas 

public-choice skolan, och hävda att undersökningar strävar efter att tillgodose individers och 

gruppers preferenser, att man kan nyttomaximera samhället genom en viss insats medan detta 

knappast låter sig mätas. Denna undersökning antyder t.ex. att ett ökat antal Ganztagsschulen 

skulle öka kunskapsnivån i Tyskland och bättre anpassa eleverna efter det moderna samhällets 

behov och bättre tillgodose föräldrars ökade önskan att förvärvsarbeta. I verkligheten vet man 

inte om det stora flertalet verkligen efterfrågar detta. Har man t.ex. försökt styra folkets 

inställning genom opinionsundersökningar och är det verkligen säkert att PISA-testet är en 

bra värdemätare på kunskap? Finns inte risken att medborgarperspektivet trots allt ser 

annorlunda ut och att policyanalytikern kanske har arbetat efter beslutsfattarnas mål och 

värderingar från början under falska anspråk om neutralitet och objektivitet. Hur är det för 

övrigt med andra värderingar? Bör kunskapsperspektivet vara det rådande perspektivet eller 

finns det andra etiska och moraliska perspektiv som man bör ta hänsyn till, t.ex barnens rätt 

till Halbtagsschulen för att slippa den stress långa skoldagar kan ge upphov till och föräldrars 

rätt att slippa vara stressade och dubbelarbetande som i Sverige. Man får också betänka att det 

finns policyanalytiker som inte arbetar efter ett utilitaristiskt perspektiv utan där processen 

snarare utgår från någon sorts ”garbage can-perspektiv” som innebär att problem, lösningar 

och deltagare mer eller mindre slumpmässigt sammanfaller och leder till beslut som sällan 

innebär en problemlösning. Man skulle kunna säga att det är som om allt blandas i en 

soptunna, soptunnan skakas om och sedan får man se vad som faller ut. Denna teori är dock 

svår att forska på eftersom flera faktorer anses styras av slumpen men den visar ändå på en 

alternativ väg till den teori jag valt och som kanske trots allt inte är så ovanlig i verkligheten.  

Man skulle kunna säga att i en rationell modell beskrivs processen som att problem söker 

lösningar medan i ”garbage can-modellen så kan det lika gärna vara lösningar som söker 

problem.94 Ett exempel på detta skulle kunna vara  policyentreprenörer, såsom den svenska 

militären som i avsaknad av reella hot mot Sverige som land engagerar sig i nya problem i 

form av terrorism och väpnade konflikter på annat håll i världen.  
                                                           
94 Premfors, Rune, 1989, policyanalys, s.42 
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Slutligen vill jag kommentera valet av metod. Jag  valde att göra en fallstudie och problemet 

med alla fallstudier är att det är svårt att generalisera resultatet till andra fall eftersom varje 

fall är unikt. Varje lands skolsystem är unikt och det är inte säkert att det som eventuellt visar 

sig vara framgångsrikt i Tyskland även skulle passa i andra länder. Min undersökning kan 

alltså endast med viss svårighet generaliseras till andra länder. Till valet av metod hör också i 

vilken utsträckning man använt sig av primär - och sekundärundersökningar och jag har 

använt mig av båda för ökad trovärdighet. Jag har i mitt val av metod valt att ta del av flera 

källor kompletterat med intervjuer med skolledare för att få en bra bild av hur BMBF vill 

förändra skolan och jag tror att sannolikheten att nå ett liknande resultat för en annan 

oberoende forskare skulle vara stor. 

 

 

5. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
 
Med utgångspunkt från det resultat jag kommit fram till kan det vara intressant att gå vidare 

med att analysera hur satsningen på Ganztagsschulen utföll. Regeringens startkonferens år 

2003 innebär att regeringen fram till år 2007 skall tillskjuta ekonomiska medel för renovering, 

tillbyggnad och inköp av material till de skolor som har ett gångbart recept för att starta 

Ganztagsschulen eller omvandla Halbtagsschulen till Ganztagsschulen. Regeringen påverkar 

också skolledare genom ett nätverk med skolor samt informationsmaterial för dem som vill 

omvandla sina skolor till Ganztagsschulen. Efter denna period kan man utifrån olika aspekter 

analysera om satsningen var lyckad och i så fall för vem. För föräldrarna som båda  i större 

utsträckning kan vara yrkesarbetande och/eller för eleverna som lär sig mer genom längre 

vistelse i skolan? Lär man sig mer eller blir det mer fritidssysselsättning för eleverna är också 

en fråga man kan ställa sig. 

 En annan intressant infallsvinkel är att jämföra hur de kommuner och förbundsstater som 

tillskjutit ekonomiska medel till Ganztagsschulen  i pedagogiskt syfte, dvs. mer anställd 

personal såsom t.ex socialpedagoger och speciallärare, lyckats i olika aspekter jämfört med 

dem som ej tillskjutit några medel. Har denna satsning varit lyckad? Kan man se att man i 

något perspektiv fått valuta för denna satsning? Får eleverna bättre kunskaper, har 

ungdomsbrottsligheten minskat etc?  

Ett sätt att gå vidare är också att jämföra hur någon målgrupp såsom t.ex. elever med 

invandrarbakgrund eller elever från Hauptschulen lyckats i kunskapshänseende. Har de t.ex. 
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uppnått ett bättre resultat på PISA 2003 och PISA 2006 än vad de gjorde på PISA 2000. Man 

kan också försöka analysera om Ganztagsschulen är lämpligare för någon speciell skolform 

eller för alla skolformer (Hauptschulen, Realschulen eller Gymnasium). 

Jag  nöjer mig med dessa förslag på framtida forskning.    
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Bilaga 1 Fragen zu Schulleitern 
 
 
 
Autonomie: 
 
1. Haben Sie als Schulleiter einer Ganztagschule im Vergleich mit Schulleiter einer 

Halbtagsschule mehr Freiheit und Selbstständigkeit, Ihre Visionen und Ideen zu 
formulieren und durchzusetzen? Falls Ja, können Sie mir Beispiele geben.  

 
2. Wie unterscheidet sich die Pädagogik einer Halbtagsschule von der Pädagogik einer 

Ganztagsschule?  
 
 
3. Was ist der Unterschied in dem Stundenplan? Haben Sie z.B. einen rhythmisierten 

Schultag und falls ja, was bedeutet er für Sie?  
 
4. Welche Einflussmöglichkeiten (wie z.B. Mitwirkung oder Mitbestimmung) haben die 

Schüler, was die Entwicklung der Schule betrifft? Wie sehen diese in einer Halbtagsschule 
aus?  

 
 
5. Wie sieht die Zusammenarbeit mit Eltern in Ihrer Schule aus? In welchem Umfang und 

Hinsicht können sie die Tätigkeit der Schule beeinflussen? Inwieweit unterscheidet sich 
diese Zusammenarbeit von derjenigen einer Halbtagsschule.  

 
6. Wie sieht die Zusammenarbeit mit ausserstehenden Partnern, wie z.B. Musikvereine, 

Kulturvereine, Sportvereine, Unternehmen, Bibliotheken, Jugendhilfe usw., aus? Wie ist 
das in einer Halbtagsschule?  

 
 
7. Wie oft haben Sie Aktivitäten, die die normale Unterricht unterbrechen, wie z.B 

Studienbesuche in Unternehmen oder Muséen, oder Einladungen von Autoren, Politikern, 
Unternehmern, Sportlern usw. in der Schule? Wie sieht dies in einer Halbtagsschule aus?  

  
 
 
Berufsbild: 

 
8. Wie sehen die vom Staat vorgeschriebenen Normen für die Tätigkeit der Schule aus? 

Wird es kontrolliert und ausgewertet, ob diese Normen beachtet werden? Welche 
Unterstützung bekommen die Lehrer in Problemsituationen, wie z. B. Stress oder 
Mobbing? Und wie sieht dieses in einer Halbtagsschule aus? 

 
9. Gibt es ein Kontroll-und Auswertungssystem für das Bildungsniveau Ihrer Schule im 

Vergleich zu anderen Schulen auf lokale, regionale, nationelle und/oder internationelle 
Niveau? 

 
10. Haben Sie besondere Programme für Förderung der sprachlichen Entwicklung, Lese-und 

Schreibvermögen, Förderung für Schüler mit ausländischer Herkunft,  Förderung in 
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Mathematik und Naturwissenschaft sowie besondere Programme für Mädchen mit 
Interessen in technischen Bereichen oder Programme für besonders begabte Schüler. Gibt 
es grundsätzlich Förderungsprogramme in Halbtagsschulen und wie sehen sie aus? 

 
 
11. Wie können Sie die erziehende Rolle der Schule beschreiben? In wieweit unterscheidet sie 

sich von derjenigen einer Halbtagsschule?  
 
12. Wie sehen Sie Ihre Rolle als Schulleiter in einer Ganztagschule? In wieweit unterscheidet 

sie sich von der Rolle des Schulleiters in einer Halbtagsschule?  
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Bilaga 2 Frågor till skolledare (Översättning till svenska) 
 
 

 
Autonomi:  
 
1. Har ni som skolledare mer frihet och självständighet att forma visioner och genomdriva 

era idéer än på en Halbtagsschule? Om Ja, kan ni ge exempel 
 

2.   Hur skiljer sig undervisningen åt i pedagogiskt avseende mellan Ganztagsschulen och 
Halbtagsschulen?  
 

  
3 Vad är det för grundläggande skillnad i schemaläggningen? Har ni t.ex rytmiserad  

skolgång på er skola och vad innebär det för er? 
 
 
4.    I vilken omfattning har eleverna möjlighet att påverka er skolas utveckling? Skiljer det 

sig från vanliga Halbtagsschulen.  
 
5. Hur ser samarbetet med föräldrar ut? I vilken omfattning deltar de i skolans verksamhet. 

Vilken är skillnaden i föräldrarnas möjlighet att påverka på er skola jämfört med en 
traditionell Halbtagsschule. 

 
 
6.   Hur ser skolans samarbete ut med utomstående partners (musik-, idrotts- och 

kulturföreningar samt företag, bibliotek och Jugendhilfe). Hur är det på en 
Halbtagsschule? 

 
7. I vilken omfattning har ni schemabrytande aktiviteter på er skola, d.v.s studiebesök på 

muséer och företag eller inbjudande av föreläsare i t.ex skolans aula (författare, 
idrottsmän, politiker, författare). Hur ser det ut på en Halbtagsschule? 

 
  
 
 
Kåranda/Yrkeskod: 
 
8. Hur ser de angivna normerna ut för skolans verksamhet? Kontrolleras och utvärderas det 

att dessa normer följs? Vilket stöd får lärarna i olika problemsituationer, t.ex.  stress, 
utbrändhet och mobbing? Hur ser detta ut i en Halbtagsschule. 

 
9. Finns ett kontroll-  och utvärderingssystem för kunskapsnivån på er skola för jämförelser 

med andra skolor på lokal, regional, nationell eller internationell nivå 
 
10. Finns ett program för främjande av språklig utveckling, läs- och skrivförmåga, 

stödprogram för elever med invandrarbakgrund, stödprogram för elever med problem i 
matematik och naturvetenskapliga ämnen såväl som program för flickor med tekniskt 
intresse eller satsningar på särskilt begåvade. Finns sådana program generellt också i 
Halbtagsschulen 



 44

 
11. Hur skulle ni beskriva skolans uppfostrande roll? Skiljer den sig  från rollen i en 

Halbtagsschule? 
 
12 Hur ser ni er roll som skolledare för en Ganztagsschule? 
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Bilaga 3  Fragen an Doktor Petra Gruner – Vertreter der BMBF – über das 
Investitionsprogram  
 
1.Wie sieht der Prozess um einen Antrag vom Investitionsprogramm zu stellen aus? Was 
 macht die Kommune und der Schulleiter der einzelnen Schulen? 
 
 
2. Um einen Antrag zubilligt zu bekommen, müssen die Schulen voll gebundenen  
Ganztagsschulen werden mit rytmisierten Schultag oder könnten einigen auch offenen 
Ganztagsschulen werden?  

 
3.Weiss man prozentuell gesehen wie viele von den Schulen die einen Antrag stellen auch   
die Antrag bewilligt kriegen (kriegen die meisten die Summe die angetragen werden, weniger 
als die Summe oder nichts)  

 
4.Ich verstehe dass die Summe von BMBF soll die kosten für Renovierung und Ausbau der 
Schulen bedeuten. Die meisten Schulen brauchen aber bestimmt Geld von den Gemeinden 
und/oder Bundesländern um extra Sozialpädagogen etc. anzustellen um die organisatorisch-
pädagogische Konzept durchführen zu können. Bekommen Sie in der Regel Unterstützung 
von den Gemeinden und Bundesländern? Verlangen der Bund dass die Gemeinden und 
Bundesländern diese Art von Unterstützung zubilligen um die Schulen zu finanzieren?  
 
5.Wie ist das Programm bis jetzt gelaufen? Ein Erfolg oder nicht? Kann man sehen ob die 
Schulen die sich von Halbtagsschulen in Ganztagsschulen gewandelt haben, bessere 
Ergebnisse erreicht haben in lokale, regionale, nationelle und/oder internationelle Prüfungen 
erreicht haben.  
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Bilaga 4 Frågor till Petra Gruner – företrädare för BMBF – angående 
investeringsprogrammet (Översättning till svenska) 
 
 
1. Hur ser processen ut för ansökningar om medel från investeringsprogrammet? 
 
2.För att få en ansökan beviljad, måste skolorna ansöka om att bli bundna heldagarsskolor    
med rytmiserad skolgång eller är öppna heldagarsskolor också acceptabelt. 
 
3.Vet man procentuellt sett hur många av de skolor som ansöker om medel från 
investeringsprogrammet som också blir beviljade. (får de flesta denna summa, lägre eller 
inget alls?) 
 
4. Jag förstår att medlen från BMBF skall täcka kostnader för renovering och utbyggnad av 
skolor. De flesta skolor behöver säkerligen också medel från kommunerna och/eller 
förbundsstaterna för att kunna anställa socialpedagoger etc för att kunna förverkliga deras 
organisatorisk-pedagogiska koncept. Får de i regel finansiellt stöd från kommuner och 
förbundsstater? Kräver staten att kommunerna och förbundsstaterna bidrar med medel för att 
få del i investeringsprogrammet? 
 
5. Hur har programmet hittills lyckats? Kan man se om de halvdagarskolor som omvandlats  
till heldagarsskolor uppnått bättre resultat på lokala, regionala, nationella och/eller 
internationella prov? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


