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Abstract

In this Survey the author discusses teachers interpretation of the documents formulated by the 

government. Because of difficulties with knowing what the politicians mean, the author 

claims that teachers through collegial reflections are the ones who best knows what should be 

done in school.  The survey discusses different ideals about implementation of policies. 

Through interviews with headmaster and teachers the author tries to answer weather or not the 

school that is in focus can be understood so that it has a legible work ethics. Something that 

the teachers could rely on when it comes to knowing what it means to fulfill documents 

formulated by politicians.
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Titel - Värdegrund eller yrkesetik – en fråga om professionalitet. Om hur lärare 

implementerar värdegrundstexten i Lpo94 

Syfte – Under min lärarutbildning har med jämna mellanrum i olika kurser och litteratur 

problem med tolkning och möjlighet att följa styrdokumentet Lpo94 lyfts fram. Målstyrning 

via statliga dokument, men med en decentraliserad skola med kommunen som huvudman 

väcker många frågor. I detta arbete söker jag efter hur en skola i södra Stockholm rent konkret 

arbetar med implementeringsfrågor. 

Frågeställningar – Detta gör jag genom att söka svara på följande frågeställningar: 

Hur omvandlar en enskild skola målstyrningens Vad-frågor till Hur-frågor?

Hur konkretiseras värdegrundstexten som åtgärd?

Kan de informella och formella samtal som äger rum i skolan att föranleda ett gemensamt 

intentionsskapande som går att förstås som en tydlig yrkesetik?

Metod – Genom att studera tidigare forskning och via den ge möjliga svar på om något ideal 

råder för hur detta bör gå till vill jag deskriptivt beröra skolan som institution och 

organisation. Dessutom har respondent intervjuer genomförts med en biträdande rektor och 

lärare för att se hur de menar att arbetet går till. Det är med fallstudie som metod arbetet 

genomförts. 

Teorianknytning - I arbetet använder jag delvis statsvetenskapliga teorier om 

implementering och även olika organisationsteorier som kommit till i skolforskning. 

Konklusion – I detta arbete hävdas att inga konkreta ideal råder för hur en skola bör 

implementera Lpo94. Detta föranleder att om kommunen som huvudman tillerkänner skolan 

rätten att stå för tolkningen som ska omvandlas till handling, så innebär det att statens 

dokument efterlevs endast genom att tolkning av dem faktiskt sker. Detta då innebörden av 

statens intentioner aldrig preciseras. Om detta skapar en god verksamhet har enligt min studie 

att göra med om skolans kultur kännetecknas av kollegial reflektion. Denna kollegiala 

reflektion föranleder ett gemensamt intentionsskapande som kan utmynna i en yrkesetik. Via 

denna yrkesetik kan lärarna kallas professionella och således vara dem som bäst tolkar och 

genomför styrdokumentet Lpo94. 
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1 Inledning

Förvaltningsanställda på skolor är i och med anställningsavtalet ålagda att utföra sina 

arbetsuppgifter inom ramen för de lagar och förordningar och övriga bestämmelser som gäller 

för verksamheten. (Mare 2004:9) Detta innefattar skollagen samt det nationella 

styrdokumentet Lpo94 (läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet), kursplaner för de olika ämnena och timplaner. Dessutom har skolverket olika 

policydokument, tips och råd och andra handlingsrekommendationer, främst att förstås som 

fallexempel, vilka varje anställd måste följa om de inte kan bestyrka att de följer lagen på 

annat sätt. Det är dock inte staten som är huvudman för skolan utan detta ansvar ligger på 

kommunen. Alla kommuner är genom lagen tvungna att formulera styrdokument som tydligt 

ska visa att de statliga intentionerna uppfylls. 

1.1 Bakgrund

Det finns många olika formuleringar som försöker reda ut hur skolans uppdrag bäst förstås.

I sin bok Att förstå skolan; En teori om skolan som institution och skolor som organisationer 

skriver Gunnar Berg att vissa menar att verksamhetens syftar till att kvalificera eleverna i 

förhållande till näringslivets behov, andra att formulerar uppdraget som att fostra eleverna till 

demokratiska samhällsmedborgare. Handlar uppdraget om medborgarfostran, 

arbetskvalificering, klassisk bildning eller kunskapsförmedling? Berg menar att dessa 

beskrivningar inte räcker till utan säger att ”skolans komplexitet ligger i att verksamheten ska 

handla om allt detta på en gång och dessutom att förvara och sortera elever”. (Berg 2003:22)

Skolans uppdrag är med andra ord allt annat än oproblematiskt. Att i mitt examinationsarbete 

på lärarutbildningens undersöka detta komplexa uppdrag blir intressant för att synliggöra hur 

det uppdrag lärare förväntas följa kan gå till. Mitt intresse ligger dels i att undersöka de 

intentioner skolan som institution har att följa, och vad detta innebär för en enskild lärare via 

lagtexter och styrdokument. Dessutom vill jag se hur olika teorier problematiserar 

målstyrning som begrepp och hur det vidare tolkas av kommun, enskild skola, rektor och 

lärare. 
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1.2 Målstyrning

I mitten av 1980-talet omstrukturerades utbildningssystemet genom att förändra skolans 

styrning. I styrningsberedningen (SOU 1988:20) poängterar man att skolan bör:

...i större utsträckning inriktas på mål, innehåll, metoder och utvärdering, och på att vidga det 

lokala ansvarstagandet för skolan. En utveckling i denna riktning kan beskrivas som en övergång 

från ett system som präglas av regelstyrning mot ett mer målstyrt system (SOU 1988, s.11).

I kommunaliseringspropositionen (Prop. 1989/1990:41) finns att läsa ett förslag om att 

omlägga skolans styrning från juridisk och ekonomisk centralstyrning med staten som 

huvudman och regelstyrning som modell, till en målstyrning med kommunen som huvudman. 

Det huvudsakliga argumentet med omläggningen är att övergå från regelstyrning till 

målstyrning, men även ett demokratiideal där kommunal autonomi genom decentralisering 

går att utläsa. 

Det handlade även om tankar om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän 

och genom ett erkännande av kommuners olikhet ge möjlighet till bästa utveckling, då varje 

enskild kommun, och varje enskild skola kan se olika ut så ansågs de också bäst kunna avgöra 

hur de ska styras. (DSU 1987:1)

Den centrala styrning som ändå finns i form av lagtexter och styrdokument är kantad av en 

rad olika problem. Mikael Alexandersson säger i sin bok Styrning på villovägar att styrning 

inte främst handlar om kontroll utan om att göra politiska ambitioner trovärdiga och svara för 

att dessa förankras. (Alexandersson 1999:3) Vidare säger Alexandersson att styrning och 

utövandet av makt inte kan komma uppifrån, utan viljan till förändring måste komma nerifrån, 

från aktören själv. (Alexandersson 1999:3) 

Det är denna aktör, nämligen den enskilde läraren jag främst vill undersöka i denna uppsats. 

Mitt intresse ligger inte i att utvärdera den skola vilken jag besökts verksamhet, ej heller att 

utmåla en problembild, utan att lyssna till och analysera de exempel på hur styrning 

omvandlas till handling. Förutom detta kommer jag att redogöra för vad jag kallar 

implementeringsled, dels utifrån olika teorier, men dessutom hur de förhåller sig till varandra 

och i synnerhet hur den undersökta skolan, dess studierektor och några lärare förhåller sig till 

dem. 
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Alexandersson menar att målstyrning som begrepp inte är entydigt, men kan förstås som den 

styrning som den politiska nivån utövar över verksamhetsnivån. Det vill säga de mål som 

uttrycker verksamhetens och organisationens mening. (Alexandersson 1999:12)

Styrning av skolan kompletteras enligt Alexandersson av styrning i skolan. Det är den 

styrning som sker i skolan som är huvudsakligt fokus i denna uppsats och inte den politiska 

nivån. 

En del av syftet med den decentraliserade skolan har varit att ge gräsrotsnivån makt att 

formulera sin egen politik. Lärare förväntas då att spela en aktiv roll. Det gäller för dem att 

formulera syften och mål för det egna arbetet och till detta systematiskt reflektera över dem. 

Detta ska öka deras autonomi i förhållande till yttre intressen samtidigt som den utvecklar 

deras professionalitet. (Alexandersson 1999:65) 

1.3 syfte & frågeställningar

Ett övergripande syfte med uppsatsen är att klargöra hur implementering kan förstås genom 

beslutsvägar från stat ner till skola. Att synliggöra ansvarsfördelning men också hur det rent 

organisatoriskt går till. Utifrån olika teorier om implementering vill jag rent deskriptivt 

rollbestämma aktörerna kommunen och skolverket, dels hur de förstår sig själva och dels hur 

skolan förstår dem. Detta genom att försöka avgöra om de bäst förstås som kontrollinstans 

eller policyskapare. Mitt huvudsakliga undersökningsområde är emellertid en enskild skola 

söder om Stockholm. Att välja endast en skola gör det inte möjligt att ge en generell bild av 

skolor i Sverige i allmänhet, utan genom fallanalys ge en bild av hur just denna skola upplever 

och tolkar sig själv och sitt uppdrag. Hur de rent konkret arbetar med implementeringsfrågor. 

Min uppsats utgår från Lpo94 och dess intentioner att via målstyrning styra skolan till vad jag 

tidigare beskrev som skolans uppdrag. Främst är det värdegrundstexten i Lpo94 jag fokuserat 

på. 

Jag undersöker därför relationen mellan Lpo94 och skolans sociala praktik. Om det finns 

exempel på hur skolan lyckas operationalisera värdegrundstexten till mål och om 

handlingsrekommendationer finns för lärarna. Mitt intresse fokuserar inte på att utvärdera 

effektiviteten av efterföljandet av styrdokumentet eller möjligheten till att följa den samma. 

Istället vill jag se hur skolan själv beskriver att de faktiskt realiserar de styrdokument de är 

ålagda att följa. Förutom att undersöka hur skolan förhåller sig till den styrning som staten 
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och kommunen har över skolan så vill jag även se hur skolan ser på den styrning som sker i 

skolan. Alexandersson säger att en reflekterad praktik är en förutsättning för målstyrningens 

effektivitet och att den även bidrar till skolans egen självförståelse. Denna självförståelse ska 

skapa förutsättningar för att målen ska kunna omvandlas till

medvetna handlingar (Alexandersson 1999:22).

Jag vill i arbetet identifiera denna självförståelse och se om den innebär att ett gemensamt 

intentionsskapande blir till. Förekommer en reflekterad praktik och finns det anledning att 

anta att den gagnar verksamheten så att det inte endast är upp till enskilda lärare att tolka 

styrdokumenten?

Detta gör jag genom att främst analysera gräsrotsnivån, nämligen den enskilde läraren, men 

nivåerna rektor, skola, kommun, skolverk och stat kommer att beröras. 

Gustafsson säger ”att genomföra en utbildningspolitisk reform är ett politiskt beslut som 

innebär att en reform skall konkretiseras såsom en åtgärd i en pedagogisk verksamhet” 

(Gustafsson 2003:29) Jag vill undersöka hur en skola i södra Stockholm konkretiserar det 

statliga styrdokumentet Lpo94 såsom en åtgärd.

Detta undersöker jag genom att fråga:

Hur omvandlar en enskild skola målstyrningens Vad-frågor till Hur-frågor?

Hur konkretiseras värdegrundstexten som åtgärd?

Kan de informella och formella samtal som äger rum i skolan föranleda ett gemensamt 

intentionsskapande som går att förstås som en tydlig yrkesetik?
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2 Metod

För att svara på frågan hur implementering av värdegrundtexten går till på en högstadieskola i 

södra Stockholm har jag valt att använda mig av kvalitativ fallstudie som metod. Dessutom 

har jag använt mig av semistrukturerad respondentintervju som metod.

Eftersom fallstudier bygger på verkliga situationer ger den en bra förankring i en svårtolkad 

värld och kan leda till preliminära hypoteser. Genom att informationen är vardagsnära blir den 

lättare att ta till sig för läsaren. (Merriam 1994:46)

Merriam säger att en kvalitativ fallundersökning kan definieras som en ”intensiv, holistisk 

beskrivning och analys av en enda företeelse eller enhet”. (Merriam 1994:34)

Den fallstudie vilken jag gör är att ses som ett fall av implementering. Ett sätt att forska kring 

implementering, eller genomförande av politiska beslut är att genomföra så kallade 

policystudier. 

Ingegerd Municio säger i sin bok Genomförande; Vem tolkar och vem ser till att reformer blir 

mer än ord?  att policystudier handlar om hur politiska beslut genomförs i en praktik i syfte 

att förändra en verksamhet. (Municio 1994) Till viss del stämmer det överens med min 

uppsats. Jag kommer att lyssna till hur lärare och rektorer väljer att exemplifiera hur de 

förändrar sin verksamhet. Dock kommer jag inte att klargöra hur det ”såg ut” innan och 

jämföra detta med hur det ”ser ut” efter politiken genomförts. 

Det skulle helt klart berika min uppsats om fler aktörer undersöktes och jag då mer kunde 

analysera fler nivåer, som Gustafsson säger, policy som text (i mitt fall statliga, kommunala 

och skolans styrdokument), policy som diskursiv praktik (hur det löpande arbetet går till på 

skolan och kommunen) och policy som social praktik (i mitt fall exempelvis informella samtal 

mellan lärare). Emellertid finns inte utrymme för detta i denna text. Dessutom skulle en mångt 

längre undersökningsperiod krävas. Eftersträvansvärt skulle vara att komplettera min 

fallanalys med en längre deltagande observation och textanalys av styrdokument och 

målformuleringar.   
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Merriam säger att fallstudier primärt kan vara beskrivande, tolkande eller värderande och att 

de i vissa fall kan vara helt deskriptiva, men oftast en kombination av deskriptivt och tolkande 

eller deskriptivt och värderande. (Merriam 1994: 40-43)

Den fallstudie jag genomför kommer främst vara deskriptivt och tolkande. Jag gör inte 

anspråk på fullt generaliserbara resultat. De deskriptiva delarna tillerkänns stort utrymme. 

Visserligen kan man hävda att i en uppsats i utbildningsvetenskap så ska mycket av det jag 

skriver om vara allmänt känt. Dock menar jag att området är så komplext och så mycket är 

outtalat vad gäller exempelvis idealtyper, vilket jag menar förutsätter en tydlig genomgång av 

olika nivåer och aktörer. Till detta kommer tolkning av de svar jag får av mina respondenter, 

vilka analyseras i ljuset av befintliga teorier.

Den forskningsmetod som använts är alltså kvalitativ fallstudie. Genom respondentintervju 

och genomgång av styrdokument har jag som forskare närmat mig empirin. 

Oftast börjar kvalitativ fallstudieforskning med ett problem hämtat från praxis ur vilket man 

utarbetar breda och omfattande frågor som rör process, alltså, varför eller hur något sker och 

förståelse, vad, varför och hur. (Merriam 1994:57) Den process jag i detta arbete undersöker 

är som jag tidigare nämnt policyprocessen vad gäller hur Lpo94 implementeras.  

Merriam säger att det fallstudier oftare syftar till att upptäcka än att bevisa, samt att det 

centrala är förr kontexten än specifika variabler. (Merriam 1994:9) 

I min uppsats passar detta då jag främst vill upptäcka hur en verksamhet rent faktiskt arbetar 

med något inget tydligt ideal råder för. Jag är inte ute efter att finna analyserbara variabler att 

ställa upp i diagram ur vilka exempelvis måluppfyllnad skulle gå att utläsa, då ingen konkret 

beskrivning finns angående hur målen ska uppfyllas. 

2.1 Genomförande

För att uppnå syftet med denna uppsats har jag studerat litteratur som på olika sätt är 

relaterade till implementeringsfrågor eller skolforskning. Dessutom har skolverkets hemsida 

studerats, samt statliga, kommunala och lokala styrdokument. Det huvudsakliga 

undersökningsområdet, alltså en skola, dess biträdande rektor och några lärare har jag 

bekantat mig med genom mail-kontakt under en tid samt intervjuer med dem på plats. 



7

Merriam säger att fallstudiens styrka ligger i att den kan hantera flera typer av empiriskt 

material så som dokument, intervjuer, observation och så vidare. (Merriam 1994:23) För min 

studies vidkommande är det viktigt att understryka att alla dessa typer av empiriskt material 

kommit att färga min slutsats. Som jag tidigare sagt skulle min uppsats värde höjas av 

exempelvis deltagande observation, fler intervjuer samt en tydligare vetenskaplig genomgång 

av styrdokumenten. 

Ett enskilt fall kan aldrig fullt ut representera verkligheten och fallstudien kan enligt Merriam 

tendera att överförenkla eller överdriva faktorer i en situation vilka kan leda till felaktiga 

slutsatser. (Merriam 1994:47) Som forskare har jag försökt vara medveten om både under 

förarbetet, då jag formulerade frågor, under intervjuerna samt då jag analyserade dem att min 

förförståelse kan komma att tolka svaren till något respondenterna inte menar. Kort och gott 

att en annan forskare med samma material skulle komma till en annan slutsats. Jag vill därför 

understryka att min tolkning lutar sig på tidigare forskning och mina slutsatser och analyser är 

att ses som exempel. Fler exempel finns säkerligen. Dock har jag genom semistrukturerad 

intervju både lyckats låta respondenterna tala till punkt och sedan försökt att ställa följdfrågor 

som utan att leda dem kan komma att ses som exempel på det jag vill analysera. Att här vara 

väldigt nära det respondenterna sagt i min analys blir centralt för att läsaren ska kunna avgöra 

om min tolkning av svaren är befogad.  

2.3 Validitets- och reliabilitetsdiskussion

En del forskare vänder sig emot fallstudier och menar att de är svåra att generalisera och säger 

då, att ett fall aldrig kan representera verkligheten, vilket medför att stor försiktighet måste till 

gentemot resultaten. (Ejvegård 2003:31)  

Det finns en risk med att genomföra intervjuer då man som forskare har en bestämd 

uppfattning om hur svaren kommer bli. Till stor del lutar sig min uppsats på tidigare forskning 

vilken klargjort hur svårt det är att tolka och realisera Lpo94. Som jag kommer förtydliga 

senare finns det en komplexitet vad gäller bottom-up perspektiv på implementering. Att lärare 

ska följa något som de i grunden kan ha helt olika syn på. Därför var min förförståelse färgad 

av ett antagande om att den individualistiska traditionen som funnits i läraryrket, skulle 

innebära svar som i mångt och mycket skulle bli svåra att analysera. Lärarna skulle så att säga 

svara utifrån eget huvud, rationellt efter ”sunt förnuft”. Huruvida dessa svar skulle bli 

representativa för skolans lärare skulle bli svårt att utläsa, än mindre om de är representativa 
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för lärarkåren i allmänhet. Därför försökte jag att inte formulera mina frågor så att de helt kom 

att överensstämma med mina antaganden. En annan problematik man som intervjuare kan 

möta är att de svar man får inte har att göra med det man som forskare undersöker. Därför 

blev det viktigt för mig att formulera en intervjuguide som gav de jag intervjuade stort 

utrymme att svara, men samtidigt att svaren handlade om just det jag vill analysera. Valet av 

respondentintervju som metod blev givet. Till hjälp blev också alla de intervjuer jag läste när 

jag bekantade mig med forskningsläget. Genom andra forskares slutsatser och intervjuer 

kunde jag sammanställa det jag fann och analysera det ur befintliga teorier. Jag fick tyvärr 

bara möjlighet att intervjua fyra personer, en studierektor och tre lärare. Dock menar jag att 

intervjuns form och det faktum att de som ”vanliga” lärare kan anses representativa föranlett 

att jag fått ta del av empirin på ett sådant sätt att jag kan analysera den samma. 

Anledningen till att endast en skola valts är att situationen är intressant i sig själv. Som 

Merriam säger, en situation kan väljas för att ”djupare kunskap om en situation kan leda till en 

bredare förståelse rent generellt av den företeelse, eller fall man är intresserad av”. (Merriam 

1994:24)

För att inte min roll som forskare ska bli för stor så blev det viktigt att förhålla mig till 

etablerade begrepp och olika idealtyper. 

I boken Politik som organisation; Förvaltningens grundproblem skriver Anders Sannerstedt 

att det funnits ett problem med implementeringsforskning. Problemet Sannerstedt åsyftar är 

att det oftast bara är misslyckanden som studeras då forskare vill belysa hur komplexa och 

svårgenomförliga politiska program inte lyckas. Han poängterar också att det är en normal 

företeelse att implementering av politiska program är problematiska. (Sannerstedt 2001:44)

Att ånyo, så som mycket tidigare forskning gjort, synliggöra hur svårtolkad och 

svårgenomförlig det politiska styrdokumentet Lpo94 är ser jag därför inte som centralt. 

Istället använder jag mig av Sannerstedts formulering som ett argument för att min studie är 

relevant. Det jag menar är att det finns fog för att se hur det faktiskt fungerar, då 

skolverksamhet ändå bedrivs, trots komplexiteten med målstyrning. Det är inte utifrån de 

teoretiska idealen jag analyserar implementering, utan med utgångspunkt ur några få lärares 

egna utsagor om sin egen vardag. Emellertid ser jag det som viktigt att gå igenom de olika 

idealtyper som finns för att få en teoretisk bas för min analys.   
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En viktig aspekt av en uppsats är dess validitet, kort och gott att uppsatsen handlar om det den 

säger sig undersöka. Denna uppsats kan tyckas balansera mellan tre separata ting 

”styrprocessen-implementering”, ”skolans självförståelse/skolan som organisation-

institution”, och ”lärarens professionalitet/yrkesetik”. Emellertid hävdar jag att 

implementeringsprocessen blir intressant just i ljuset av en förståelse av lärares 

professionalitet/yrkesetik. Dessa två är således att ses som samma ämnesområde i denna 

uppsats. Mycket tidigare forskning har undersökt policyprocessen separat, som en fråga om 

demokrati, annan forskning har försökt reda ut organisationsteoretiska aspekter kring lärares 

professionalitet. Jag gör i denna uppsats ett försök att sammanlänka dessa. Den demokratiska 

legitimitetsfrågan handlar enligt mig delvis om huruvida lärare utifrån den byråkratiskt 

legitima modellen kan anses professionella. Det tredje ämnesområdet, nämligen skolan som 

organisation och institution blir viktigt att reda ut för att förstå det lärarna säger. De svarar på 

frågorna både i egenskap av yrkesverksamma i en organisation men också som kommunala 

tjänstemän med ett statligt institutionellt uppdrag. Således gör jag ett ödmjukt försök till 

kumulativ forskning på området. 

3 Teoretisk förankring

I detta kapitel kommer först en teoretisk bakgrund. Detta är arbetets teoretiska ramverk, att 

deskriptivt gå igenom detta blir av vikt för att förstå bakomliggande faktorer som kommit att 

forma skolan till vad den är. Sedan beskrivs de teorier med vars hjälp jag genomför min 

analys. 

3.1 Teoretisk bakgrund

Det finns många beskrivningar om vad skolan egentligen är för något, men jag väljer att 

använda mig av Bergs definition som är ”skolan som statlig institution och skolor som 

enskilda organisationer”. (Berg 2003:21) Uppdelningen är gjord för att förstå styrning av 

skolan som informell och formell styrning. (Berg 2003:21) 

Skolan som en statlig och samhällig inrättning är inte det främsta undersökningsområdet i 

denna uppsats, dock är det av vikt att understryka att det är med förståelse av skolan som 

sådan som politiker formulerar målstyrningen. Emellertid är det med en förståelse av skolan 

som organisation jag främst kommer bedriva min undersökning. Här sker själva handlingen, 

här ageras politiken (och det är möjligen här politiken i egentlig mening formuleras). 
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En del av arbetet handlar om begreppet styrning och frågor väcks angående hur det bör se ut 

och hur det ser ut. Begreppet styrning beskriver Berg som ”maktutövning som definieras som 

påverkan i en viss bestämd riktning i förhållande till givna förutsättningar”. (Berg 2003:26) I 

detta arbete blir det intressant att därför se dels om det går att förstå den politiska styrningen 

som påverkan, samt i vilken grad skolan låter sig styras. Alltså upplever de sig styrda och vad 

betyder det för deras verksamhet? I det fall de menar att det inte är den formulerade politiken i 

styrdokumenten som styr dem, vad styr dem i så fall?

Detta är intressant främst med synen på skolan som institution med uppdrag och 

uppdragsgivare, skolans huvudmannanivå. Det handlar då om påverkan som ger indikationer 

på vad som ska åstadkommas, dock inte hur detta ska ske. (Berg 2003:26)

Berg gör en distinktion mellan explicit- och implicit styrning. Explicit styrning är formella 

uppdrag, styrning som intention, uppmaning, åtagande, mandat, mål och så vidare. Dessa 

avser en förpliktelse för någon att genomföra eller verkställa ett visst uppdrag. (Berg 2003:26)

Jag undersöker därför om detta uppdrag är känt för skolan jag besöker och vad det i så fall 

innebär för dem. Dessutom finns också implicit styrning vilket är de informella uppdragen 

”vars innehåll bottnar i till skolan som institution knutna historiskt eller kontextuellt betingade 

uppdrag”. (Berg 2003:26)

Dessa informella uppdrag behöver inte nödvändigtvis vara de samma som de formella, men 

behöver heller inte motsäga dem. Kanske det är så att via de informella uppdragen så 

synliggörs vad de formella verkligen betyder. Alltså att politikers intentioner blir tydliga först 

när de tolkats av lärare. Dock vill jag inte, som jag tidigare skrivit, att detta ska vara frågan 

om ett visst rationellt sätt att bedriva verksamhet, eller att bara se lärarnas arbete som att de 

bedriver det efter sunt förnuft. Jag vill se om de informella uppdragen när de beskrivs av 

lärare kan förstås som en gemensam intention vilken man reflekterar över. Styrning är enligt 

Berg ett institutionellt maktbegrepp på samma sätt som ledning är ett organisatoriskt 

maktbegrepp och menar att skolans styrning handlar om att bedriva vardagsarbete i 

förhållande till explicita- och implicita uppdrag och ledningen handlar om att genomföra ett 

faktiskt arbete. (Berg 2003:27) Det är således detta faktiska arbete jag vill synliggöra, alltså 

hur ledning av skolan ser ut på organisatorisk nivå, kopplat till styrning av skolan av 

institutionell nivå. 
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3.2 Implementering som begrepp

Det finns inte någon entydig beskrivning om vad implementering är. Enligt 

Nationalencyklopedin är implementeringsforskning en samhällsvetenskaplig 

forskningsinriktning som går ut på att underöka förverkligandet i förvaltningen av politiska 

beslut. (http://www.ne.se/artikel/210696) Municio säger att begreppet genomförande kan vara 

tydligare då det har en omedelbar betydelse även för en i ämnet oinitierad läsare. (Municio 

1995:6) I detta arbete kommer jag att använda implementering och genomförande synonymt. 

När jag istället refererar till fler nivåer och aktörer benämner jag 

implementering/genomförande som policyprocessen. 

3.3 Policyprocessen

Ingegerd Municio skriver i sin bok Genomförande; Vem tolkar beslut och vem ser till att 

reformer blir mer än ord, att politiska beslut ofta stannar på pappret och frågar sig varför. 

Vidare frågar hon vad som hindrar att reformer blir mer än ord, vem som tolkar politiska 

beslut och vem som kan underlätta att politiska beslut genomförs. (Municio 1995)

För att förstå hur policytexter såsom Lpo94 implementeras menar Municio att det är bättre att 

studera området genom att se på olika nivåer såsom delprocesser snarare än skeden. Det 

handlar om att beslutet inte en gång sker på statlig nivå och sedan verkställer någon annan 

nivå dem. Beslut som färgar hur genomförandet kommer att te sig fattas på fler nivåer under 

policyprocessen. (Municio 1995:4) 
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3.4 Top down och Bottom up 

Den traditionella modellen för hur olika förvaltningar ska förhålla sig till centralt beslutade 

policys är utvecklad av Max Weber och kallas för den legala byråkratiska modellen. Utifrån 

denna modell styr beslutsfattarna, och tillämparen förväntas följa besluten. Om detta inte sker

så vidtas vad som kallas återstyrning, och tillämparen förväntas då anpassa sitt handlande till 

beslutsfattarens ursprungliga intentioner. I så stor utsträckning som möjligt ska förvaltningen 

bedriva sin verksamhet i enlighet med beslutsfattarens styrning. Modellens grund är 

rationalistiskt. Beslutsfattarna önskar vissa åtgärder vidtagna och styr således förvaltningen så 

att dessa genomförs. Detta innebär att förvaltningen ses som ett instrument för beslutsfattarna. 

(Sannerstedt 2001:18) 

Lpo94 skulle efter denna modell implementeras exakt såsom staten menar och genom klara 

formuleringar, lagar och regler ska förvaltningen neutralt implementera den nya policyn utan 

möjlighet till tolkning. Enligt denna modell ska det vara möjligt att förutse utfallet av statens 

intentioner. Ur en demokratisk synvinkel ska medborgaren då denne känner till reglerna 

kunna kalkylera utfallet av sina relationer med staten. (Rothstein 2001:72)

Detta synsätt på implementering kallas i litteraturen för Top down och skulle i denna uppsats 

exempel se ut på följande vis; Skollag – skolförordning – styrning och kontroll från statlig 

skoladministration (skolverket) – beslut i kommunal skolstyrelse – åtgärder på den enskilda 

skolan – undervisning i klassrummet. 

Ett annat perspektiv på implementering är vad som kallas den professionella byråkratiska 

modellen som utformades av Michael Lipsky. Teorin är utvecklad för de fall av 

implementering där verkställaren arbetar med människor. Lipsky menar att så kallade 

närbyråkrater, alltså den profession som utför arbetet på gräsrotsnivå har så faktisk 

handlingsfrihet och även handlingsförmåga i sin verksamhet att det i egentlig mening är de 

och inte beslutsfattarna som utformar politiken inom sitt område. Det är alltså professionella 

tjänstemän och inte politiker som utformar politiken. Politiken utformas i mötet med 

servicekonsumenter i detta exempel när lärare möter elever och föräldrar. (Sannerstedt 

2001:23) 
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Lipskys modell är ett tydligt exempel på det så kallade bottom up-perspektivet på 

implementering. Det är via induktiv metod man brukar försöka förklara varför verksamheten 

bedrivs på ett visst sätt. Detta synsätt på implementering ställer sig frågan huruvida lagen, 

eller styrdokumenten överhuvudtaget har någon styrande inverkan. (Sannerstedt 2001:25) 

3.5 Implementeringsled

Som jag tidigare skrivit finns det flera olika nivåer och flera aktörer i policyprocessen. Här 

nedan följer en kortare genomgång av några av nivåerna och aktörerna.

3.6 Skolverket – nationell myndighetsnivå

Det är staten som har regleringsansvar för grund- och gymnasieskolan. Riksdagen beslutar om 

skollagen (SkolL) vilken styr hela skolväsendet som institution. Det rör sig om regler som att 

ansvaret för skolan ska vara samlat hos en eller flera politiska nämnder. Kontrollansvar ligger 

huvudsakligen på staten och utförs av skolverket, även om decentraliseringen föreskriver att 

kommunen ska kontrollera sig själv och sina skolor. Det är skolverket som svarar för nationell 

uppföljning, utvärdering och även tillsyn. Kommuner och friskolor (som svarar direkt under 

skolverket) är skyldiga att tillhandahålla skolverket de uppgifter de efterfrågar. Staten har 

genom skolverket stora befogenheter att vidta åtgärder om kommuner och friskolor inte 

uppfyller de krav som ställs från den statliga nivån. Skolverkets kontrollverksamhet har 

bedrivits genom vad som kallas mjuk styrning genom att verket informerar, ger råd, sprider 

kunskaper snarare än handfast regelkontroll. (Premfors 2003:137-138)

På skolverkets hemsida finns att läsa:

Skolverket är en central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, 

ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen. Skolverkets roll i 

det svenska utbildningssystemet är att ange mål för att styra, att informera för att påverka och att 

granska för att förbättra. Skolverket granskar verksamheten på många olika sätt, men oavsett 

metod är fokus alltid att hävda varje individs rätt till kunskap och personlig utveckling.  

(www.skolverket.se)

Utifrån citatet från skolverkets hemsida kan man tydligt se att de både kan förstås som 

kontrollinstans och policyskapare. Vad som är intressant i denna studie är om den skola jag 

undersöker förhåller sig till skolverket på det ena eller det andra sättet. 
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3.7 Kommunal nivå – New Public management 

Kommuner har allt sedan 1992 års kommunallag allt högre frihet att strukturera sig lokalt. Det 

måste finnas en kommunfullmäktige i varje kommun som är det högsta beslutande organet 

och den ska inrätta förvaltningsmyndigheter och nämnder vilka bereder och verkställer de 

uppgifter som är lagda på kommunen. Kommunen styrs av ”lekmän” och nämnder utgörs av 

valda representanter. New Public management (NPM) är inte en enhetlig terori utan en 

filosofisk beteckning på hur styrning och ledning av offentlig verksamhet kan se ut. 

Förändringarna av fövaltningssektorn innebar en generell minskning av samhällsplanering 

och sociala reformer till förmån för offentliga kostnadsminskningar. (Montin 2007:117) 

Arbetet inom kommunalförvaltningen leds av kommunstyrelsen och nämnder. Från och med 

början på 1990-talet började något som kallas beställar/utförar-modellen växa fram. Efter 

denna modell beställer den politiska sektorn ”tjänster” av utförande organisationer (som 

skolan) genom anbudsförfordran. Det är meningen att modellen ska innebära ett ökat inslag 

av konkurrens. Det har också förekommit en förskjutning från centrala nämnder i kommunen 

till mer lokala nämnder, och detta främst inom skol-, social-, fritids-, och kulturområden. 

(Premfors 2003:175)  Främst är New Public management modellen intressant för detta arbete 

då skolan jag undersökt mer och mer allt sedan 1996 säger sig ha fått olika uppdrag de ska 

genomföra. Uppdrag som sällan har tagit sin utgångspunkt i något skolan önskat. NPM har 

också inneburit en förskjutning från processkontroll till efterkontroll. Reglestyrning har ersatts 

av målstyrning och effektivitetsmätning, produktivitetsmätning, resultatmätning, 

kvalitetsmätning och utvärdering har blivit följden. Man har betonat möjligheten att bedöma 

verksamhetens måluppfyllelse. (Montin 2007:118) Detta med mätbara reslutat och 

utvärdering via kvalitetsrapporter kommer att tas upp senare. 
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4 Teori för analys

Förutom de teorier angående implementering jag använt mig av så har jag lånat vissa teorier 

baserade på forskning om skolan som organisation. Dessa använder jag för att analysera mina 

respondenters svar. De teorier jag använder mig av är inte att ses som ideal eller ens de ända 

tänkbara teorierna för analys. Emellertid fungerar de väl när jag vill exemplifiera mina 

slutsatser. 

4.1 Lärande organisation

Jon Ohlsson skriver i sin bok Arbetslag och lärande; Lärares organiserande av samarbete i 

organisationspedagogisk belysning om hur samarbete och verksamhet organiseras i skolan 

och vilka följder det får för kunskapsutveckling och vardagligt lärande för lärarna. (Ohlsson 

2004:7) Ohlsson skiljer på lärande som individuell och kollektiv process där den individuella 

delas in i fyra steg: handling, reflektion, förståelse och ny handling. Den kollektiva 

lärandeprocessen beskriver Ohlsson som ”en process där människors utförande av handlingar, 

deras berättelser, gemensamma reflektioner och skapandet av gemensamma intentioner utgör 

steg i en allt mer handlingskoordinerad process relaterad till en gemensam uppgift”. (Ohlsson 

2004:50)      

Den gemensamma uppgift som undersöks i detta arbete är som tidigare nämnts hur Lpo94 

implementeras, hur skolan rent konkret menar att de genomför detta och i viss mån andra 

styrdokument. Jag använder mig av Ohlsson tankar om kollegial reflektion för att se om jag 

kan identifiera en allt med handlingskoordinerad process och inte bara enskilda utsagor om 

vad olika lärare tycker. 

För att förstå vad Ohlsson kallar för den kollektiva lärandeprocessen måste man synliggöra tre 

olika sätt att samtala kring en utförd handling. Dessa är: Det berättande samtalet, det 

gemensamt reflekterande samtalet och det gemensamt intentionsskapande samtalet. 

I min undersökning har det inte funnits möjlighet att följa lärarna i dessa typer av samtal. 

Dock kommer jag utifrån det lärarna säger undersöka om samtalen mellan lärarna 

kännetecknas av det Ohlsson lyfter fram. Den handling som i detta fall är i fokus är 

handlingen som följer av tolkning av styrdokumentet Lpo94. 
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Ohlsson tar upp två viktiga begrepp för att förstå vardagligt lärande, vilka är kompetens och 

kontext. Kompetens beskriver Ohlsson som ”en potentiell förmåga till handling i relation till 

en viss uppgift”. (Ohlsson 2004:50) Kompetensen är inte att ses som något som är givet på 

förhand utan beroende av kontexten. 

I detta arbete är kompetensbegreppet vikigt i den mån att jag söker efter om det gemensamma 

intentionsskapande kan föranleda en tydlig yrkesetik och professionalitet. Tidigare gjorde jag 

en skillnad på skolan som statlig institution och skolan som organisation. Staten har enligt 

denna distinktion formulerat styrdokumenten för skolan som institution. Emellertid är det på 

skolan som organisation som dessa policys ska omvandlas till handling. 

Ohlsson använder begreppet organisation som ett samordnande och strukturerande av den 

gemensamma verksamheten som utformas via ständiga samtalsprocesser. Han menar att 

uppnå en lärande organisation handlar om ”att tydliggöra det ständigt pågående 

organiserandet av verksamheten och vilken betydelse detta har för människors lärande och 

kompetensutveckling”. (Ohlsson 2004:37) 

Jag menar att denna tanke blir användbar i min undersökning. Att kunna identifiera 

betydelsen av styrdokumenten för lärare är något jag kommer att hävda endast går om man 

kollegialt arbetat fram ett gemensamt förhållningssätt. Detta förhållningssätt ska vara så 

tydligt att det går att förstås som ett slags yrkesetik. Det Ohlsson talar om som 

kompetensutveckling är det som jag menar är vad som ska leda till att lärarna blir 

professionella. Alltså att de via en tydlig yrkesetik anses vara de som bäst tolkar och 

genomför styrdokumenten. Begreppet lärande organisation ska inte förstås som en modell för 

organisationer utan som ett förhållningssätt. (Granberg & Ohlsson 2004:33) 

När Municio talar om hur implementering går till  säger hon att olika skeden som ofta tas upp 

är planering, beslut, genomförande, utvärdering, återföring och eventuellt omprövning. 

(Municio 1995:4) Då detta synsätt antyder ett linjärt skeende där en förändringsprocess 

framskrider från ett avgränsat skede till ett annat så är det inte fruktbart. Det  antyder även att 

en viss rationell beslutsmodell finns med förnuftig bedömning av alternativa vägar att nå 

bestämda mål skulle innebära. (Municio 1995:5) I detta arbete kommer jag hävda att kritisk 

reflektion fortlöpande måste till för att hävda att lärarna lyckas genomföra Lpo94. Kompetens 

kan alltså inte på förhand preciseras. Om lärarna ska anses kompetenta att genomföra ett 



17

dokument, som inte bara efter ett rationellt synsätt kan genomföras exakt efter politikerna 

intentioner, så krävs kontinuerlig reflektion på kollegial nivå. I denna text använder jag mig 

därför av Ohlssons idé om lärande organisationer som samlingsnamn för en organisation som 

kontinuerligt reflekterar på kollegial nivå över sitt handlande. Mer specifikt det handlande 

som blir följden av tolkningen lärarna som kollegie gör av Lpo94. 

4.2 Professionalitet 

Huruvida läraryrket överhuvudtaget kan förstås som en profession är en fråga som diskuterats 

i mycket litteratur. I sin text Professionell etik i skolan säger Municio exempelvis att i och 

med de förändringar som skedde på 90-talet fick lärare svårt att hävda vad som var specifikt 

med sin kunskap. Svårigheterna låg i att läraryrket inte hade samma status som andra yrken 

såsom advokat- och läkaryrket, men också att läraryrket inte hade en uttalad yrkesetik. 

(Municio 2007:6) 

Andy Hargreaves säger i sin bok Läraren i det postmoderna samhället att lärares 

professionalitet kan definieras som ”utövandet av klok och självständig bedömningsförmåga i 

de situationer som lärarna har störst insikt om” (Hargreaves 1998:18) Detta synsätt styrks av 

bottom-up teorin som jag nämnt tidigare. Målstyrning av skolan måste innebära att det är på 

gräsrotsnivån politikens handlande utformas. Lärarna tillerkänns rätten att bedöma det egna 

arbetets hur, på det staten formulerar som vad. Kvar blir emellertid frågan om status, alltså 

om samhället anser att lärarna är rätt människor att besluta kring detta. Municio säger att allt 

som oftast ifrågasätts lärares sakkunskap och att alla medborgare anser sig i egenskap av 

politiker, förälder eller intresserad allmänhet, ha lika stor rätt att uttala sig om vad som bör 

göras i skolan. (Municio 2007:7)

En del av min undersökning har varit att se om det går att förstå det mina respondenter säger 

som en gemensam röst. Jag ser det inte som särskilt intressant att endast skriva vitt skilda 

utsagor från enskilda lärare om sin skola. Istället vill jag se om det lärarna beskriver som 

individer går att analysera på så sätt att man kan se vad det innebär att vara lärare på den skola 

jag undersökt. Finns ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam idé om 

implementering.
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4.3 Yrkesetik

Roger Fjellström skriver i sin bok Lärares yrkesetik att yrkesetik är de yttersta riktlinjerna för 

hur lärarna ska förhålla sig till krav från elever och föräldrar, kolleger och samhälle. 

(Fjellström 2006:15) Fjellström säger att meningen med lärares yrkesetik är att se ”de yttersta 

riktlinjerna för det goda utövandet av läraryrket” en yrkesetik som sätter gränser för vad 

lärarna får göra, ger en förebild av vad de bör göra och ska ge inspiration till en hög 

ambitionsnivå i yrkesutövandet. (Fjellström 2006:41) 

Skälen för en uttrycklig yrkesetik för lärare sammanställer Fjellström under tre rubriker. Det 

första är Professionsskäl  som innebär att då lärarna får en uttrycklig yrkesetik så förändras 

lärarkårens status. Genom en uttalad yrkesetik kommer läraryrket mer att karakteriseras som 

en profession. (Fjellström 2006:32)  Nästa skäl är det Fjellström kallar Professionalismskäl 

vilket innebär att då läraryrket får en uttalad yrkesetik så kommer lärarna successivt att arbeta 

mer professionellt, alltså att de är väsentligt kunnigare, skickligare och därmed 

verkningsfullare när det gäller barnuppfostran än amatörer. (Fjellström 2006:36) 

Det sista skälet är excellensskäl som kortfattat innebär att lärarna ökar sina utsikter att bli 

förträffliga lärare, alltså att lärarna via en professionalisering ska bli bättre på sitt jobb. 

(Fjellström 2006:39)

Anledningen till att jag spaltar upp Fjellströms tre skäl för en uttalad yrkesetik är att jag i 

arbetet kommer att analysera om det lärarna säger går att tolka som en gemensam röst, en röst 

som går att förstås som en professionell röst. Varför detta är intressant är då jag menar att 

endast om en professionell röst går att utläsa så blir det korrekt att mena att Lpo94 

implementeras bättre av lärare än av vem som helst som skulle läsa dokumentet.  Alltså att 

bottom-up perspektivet som menar att lärarna är de som bäst svarar för hur politiken ska 

realiseras då det är de som bedriver den. 

Alexandersson problematiserar i Styrning på villovägar vad skolutveckling mot en reflekterad 

praktik innebär i en målstyrd skola. (Alexandersson 1999) En fråga han ställer sig är om en 

reflekterad praktik innebär att uppgifterna är av kritisk karaktär eller om det handlar om ett 

visst rationellt sätt att lösa praktiska problem. (Alexandersson 1999:9)
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Som jag tidigare sagt kompletteras styrning av skolan med styrning i skolan och 

Alexandersson menar att en reflekterad praktik blir är en förutsättning för målstyrningens 

effektivitet och bidrar till skolans självförståelse. Det är genom denna självförståelse 

förutsättningar skapas för att målen ska kunna omvandlas till medvetna handlingar. 

(Alexandersson 1999:22) Det är denna självförståelse jag vill undersöka och se om det 

förefaller som om den undersökta skolan följer värdegrundstexten såsom medvetna 

handlingar. Alexandersson säger att det inte finns någon konsensus om vad denna reflektion 

är, men sammanfattar det som ”reflektion som att förstå meningen eller innebörden” 

(Alexandersson 1999:65) 

Skolan har kännetecknats av en individualistisk kultur med självförvaltning, prestationslön 

och eget kunskapssökande som inneburit att läraren som subjekt svarar för professionell 

kunskapsutveckling. Alexandersson säger att detta uppdrag inte är av kritisk karaktär utan 

kommit att handla om att på ett rationellt sätt lösa problem på den egna skolan, att läraren 

genom en slags ansvarsrationalitet och ett medvetet handlande ska svara för skolans 

målrealisering. (Alexandersson 1999:66)

Det är alltså läraren som förväntas utveckla en förmåga att reflektera över sin praktik och 

genom denna reflektion synliggöra en förståelse för vad som bör göras för att uppfylla målen. 

Alexandersson frågar sig om det i egentlig mening är andra krafter som styr skolan då lärarna 

förväntas tolka och omsätta mål som de individuellt kan vara oense om, samtidigt som de 

kollegialt tvingas till ett slags konsensus om dem. (Alexandersson 1999:66)

Jag använder mig därför av Fjellströms teori om yrkesetik för att se om lärarna beskriver sitt 

arbete i termer av ”sunt förnuft” alltså ett visst rationellt sätt att lösa problem, eller om de 

beskriver arbetet som ett kontinuerligt reflekterande. En process som skulle föranleda en 

tydlig yrkesetik och en lärarprofessionalism.  
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5 Analys och reslutatredovisning 

I detta kapitel redogör jag för vad mina respondenter sa under intervjuerna och analyserar det 

i ljuset av de teorier jag gått igenom.  Vid mitt besök på skolan hade jag utvecklat tre 

intervjuguider, en för den biträdande rektorn, en för de olika lärare jag intervjuat och en där 

jag med lärarna diskuterade konkreta exempel från värdegrundstexten i Lpo94 och hur de 

menade att dessa verkställdes. När jag nedan skriver citat kommer jag ibland att använda mig 

av tecknena (...) som vanligtvis betyder att man utelämnar en bit av ett citat. Dock använder 

jag mig av dessa tecken för att förtydliga när mina respondenter tog längre pauser för 

eftertanke. Jag menar att denna läshjälp är befogad för att belysa att visa frågor som någon 

kan anse vara lätta att besvara tog väldigt lång tid att besvara för mina respondenter. Som 

kommer visa sig tenderade många av de svar jag fick också att handla om till viss del något 

annat än det jag frågade om.  I Intervjun med biträdande rektorn kallar jag henne för Anna 

vilket inte är hennes riktiga namn. I intervjuerna med de olika lärarna fann jag det inte 

intressant att klargöra vilken typ av lärare de var och så vidare, därför refererar jag till dem 

som just lärare. 

5.1 Intervju med biträdande rektor

Den första frågan som jag ställde till biträdande rektorn var hur hon ser på målstyrning. Att 

denna fråga inte var helt lätt blev tydligt. Vilken styrning jag var ute efter stod inte helt klart. 

Då jag förtydligade att jag just var ute efter den förståelse hon hade av begreppet så svarar 

hon att det handlar om: 

- att sätta mål för verksamheten, sen kan man kanske inte sätta mål för alla delar av 

verksamheten, vissa delar är ju så att säga pågående processer. 

Vidare säger hon att man försöker sätta mål för allt från lektioner, eller för en period. Hon 

förklarar och säger sedan att detta bara är en del, och att det förutom de egna målen finns mål 

som kommer ovanifrån från olika nivåer. 

- sen också det med mål som på förhand är uppställda av andra, vi är ju styrda av olika 

nivåer, men jag föredrar målstyrning framför regelstyrning, eh, absolut.
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Det första som kommer på tal angående mål är alltså de egna målen som sätts upp för att 

verksamheten så att säga ska få en riktning. Till en början verkar det som om dessa inte har så 

mycket med de mål stat och kommun har formulerat utan att de målen skulle vara något slags 

bakgrund man är allmänt bekant med men som inte är så levande i verksamheten. Denna 

förståelse för målstyrning bekräftar bottom-up perspektivet på implementering. Skolan och de 

enskilda lärarna ställer upp egna mål och blir således de som i faktisk mening formulerar 

politiken. Det Lipskys teori säger är alltså att professionella tjänstemän i de fall verksamheten 

handlar om människor är de som i egentlig mening formulerar målen och inte politikerna. 

Detta i och med sin stora faktiska hanldingsfrihet. Att Anna därför i första hand refererar till 

målen som är formulerade på skolan och inte de ”uppdrag” (beställar/utförar-modellen) som 

kommunen lägger på dem blir inte så konstigt.

Jag frågar om målen är kopplade till kunskap, och vilken kunskap man menar ska förmedlas. 

Anna säger att det är svårt att sätta upp mål så som företag gör. 

Hon säger:

- Visst, man kan sätta upp mål som säger att 99% ska få G i betyg nästa år, men det är 

ju inte samma material vi jobbar med, skolan ser ju olika ut för varje år, med nya 

elever. Tyvärr förenklar många det här med målstyrning (…) alltså att det ska vara 

mätbart, som betyg, men vi kan ju ha gjort världens resa med de elever vi haft.

De mätbara resultaten i form av betyg är återkommande. Att det från kommunens håll ofta är 

så att man önskar av skolan en mätbar resultatredovisning. I dessa fall tenderar målen att 

handla om betyg och dylikt som tydligt går att mäta. NPM som till viss del handlat om att öka 

effektivitet genom att strukturera förvaltningar så som företag skapar alltså en viss 

problematik för skolan när det kommer till att utvärdera sin verksamhet gentemot kommunen. 

Jag frågar vad ett mål är, vad som är det första Anna tänker på, samt vad arbetet med mål rent 

konkret innebär. Anna säger att hon då tänker på att man ska komma någonstans, ”hit ska vi 

så att säga”. Jag frågar om det då är fråga om betyg eller om det kan vara något annat. Svaret 

jag får är att vad gäller kunskap så är det lätt att sätta upp mål, eller lättare i alla fall. 
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- Att säga det här ska vi göra är kanske lätt, sen att sätta mål för vad vi (…) eller vad 

man ska kunna är mycket svårare (…) För hur ska man utvärdera. Vad kan man som 

elev, kan man det nu, kan man det sen, kan man det på olika nivåer (…) Det är mycket 

svårare att veta om man har trygga elever.

Ännu en gång blir det tydligt att när man talar om att bedriva en verksamhet efter mål så är 

detta kopplat till möjligheten att utvärdera sitt arbete efter mätbara resultat. Är då lärarna sina 

egna kontrollanter, eller är det rektorns uppgift, eller arbetslaget? Eller är någon annan 

implementeringsnivå den verkliga kontrollanten såsom kommunen eller skolverket? 

Anna tar upp de olika kvalitetsrapporter som kommunen efterfrågar, men kan inte under sin 

tid som biträdande rektor minnas någon gång skolverket involverats i kontrolluppdraget. 

Anna säger att visst arbetar man med de delar av styrdokumenten som inte handlar om just 

kunskapsmål, exempelvis trygghet och säger:

- Man kan ju liksom göra insatser, jobba för det (…) inreda skolan på ett visst sätt, ha 

många vuxna i korridoren, arbeta efter ett viss förhållningssätt, men sen kan ju olika 

saker hända under året som innebär att inte alla är trygga och att vi inte når målet.

Att sätta upp ett mål en gång för alla och sedan tro att om man följer dessa riktlinjer så nås 

målet är alltså svårt. Ohlsson säger att även om man, i så kallad rationalistisk 

organisationsteori, accepterar en beskrivning av organisationen som ”medlet som ska uppnå 

målet, och att medlet kan rationaliseras, så innebär inte detta med nödvändighet att målet är 

tydligt för alla involverade, att alla i organisationen gör samma tolkningar eller drivs i samma 

intressen. (Ohlsson 2004:15) Organisationen är i mitt exempel även institutionen och 

aktörerna som ska kunna enas om betydelsen av ett mål är både kommunen och skolan. En 

första tolkning av ett mål bör rimligtvis ha ägt rum på kommunen och sedan sker konstant 

tolkningar på skolan. Men det Ohlsson säger är alltså att även då man kan rationalisera medlet 

som ska uppnå målet så behöver det inte betyda att man alla är överens om vad som behöver 

göras. Vad gäller abstrakta och svårmätbara mål såsom trygghet på skolan där någon rationell 

modell i synnerhet inte existerar så blir det således svårt att exemplifiera hur man bör handla. 

Åtminstonde om detta handlande ska få stå som statisk mall för verksamheten. En mall som 

går att följa för att uppnå målet.
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Jag frågar om målen är att ses som ideal snarare än exakta mål och om de i någon mening är 

omöjliga att nå, om man snarare ska förstå arbetet med mål som en kontinuerlig process och 

inte något man kan följa efter en viss handlingsrekommendation.

Anna säger:

- Ja absolut (…) Ja liksom hur man ska jobba (...) men det är olika förutsättningar år 

för år (...) vi kan ju ha en tanke (...) sen får vi in nya sjuor och det blir inte alls som vi 

tänkt oss (...) det är inte samma typ av problem.

Jag frågar vem som styr denna skola, om det är rektorerna, lärarna, kommunen eller staten? 

Anna säger att de ofta refererar till kursplaner som det som styr verksamheten och sen gör 

kommunen vissa prioriteringar som de också ska följa, men att de främst ser sig som styrda av 

de statliga dokumenten. 

- Vi har ju försökt tolka de statliga dokumenten så gott det går (…) och jag menar det 

är ju inte helt lätt alla gånger (…) Men alltså (...) kommunens (...) de dokumenten är 

mer som en (...) vad ska man säga, något slags inriktning, någon typ av fokus kanske.

Jag frågar igen om det då verkligen är staten eller kommunen som styr skolan, om hon 

upplever att de dokument som finns verkligen går att tolka i termer av styrning. Vi för sedan 

en diskussion om termerna ledning och styrning. Som jag tidigare skrev menar Berg att 

styrning är ”maktutövning som påverkan i en viss bestämd riktning”. (Berg 2003:26) 

När Anna säger att kommunen gör prioriteringar och pekar i en viss riktning så talar det för en 

viss styrning från kommunens sida. Den explicita styrning som Berg tar upp är alltså formella 

uppdrag, styrning som intention, uppmaning, åtagande, mandat och mål vilka avser 

förpliktelser för någon att genomföra eller verkställa ett visst uppdrag. (Berg 2003:26) Anna 

beskriver kommunens mål som uppmaningar, intentioner och så vidare, dock inte i termer av 

hur dessa ska verkställas. Att det, som Berg också säger, till den explicita styrningen måste till 

implicit styrning står alltså klart. Utifrån vad Anna säger tycks en viss polaritet uppstå här. 

Detta då förpliktelserna från kommunens sida inte överenstämmer med de uppfattaningar som 

finns vad gäller behov på skolan. 

Att det faktiska arbetet sker på den enskilda skolan blir tydligt och att statens dokument 

snarare leder än styr och kommunens dokument likaså. Men Anna menar att genom en ständig 
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dialog på den egna skolan och i viss mån gentemot kommunen så tolkar man det som att 

staten via sina dokument styr verksamheten. Att när väl tolkningen är gjord på lägsta instans, 

och verkställd i klassrummet så råder en konsensus om att Lpo94 efterlevs. Om det nu är så, 

efter politikernas intentioner kan jag här inte besvara. 

Anna tar upp hur viktigt det är att föra en dialog i arbetsgruppen, om det så handlar om varför 

de har läxor eller hur de bäst ska lösa mobbningsproblematik. Hon säger att det varit en lång 

process sedan 1996 att komma på vad det innebär att som kollegie arbeta efter mål. Att hon 

kan se att en del äldre lärare lite motvilligt tagit till sig reformer och att de menar att de löser 

sina problem i klassrummet själva.  

Jag går vidare och frågar hur evalueringsprocessen ser ut på skolan, hur man utvärderar en 

målstyrd verksamhet. 

Anna säger:

- Det där är ju lite svårt (...) det jag vill komma fram till är att man diskuterar 

sinsemellan exempelvis elevernas kunskaper. Och då inte främst vilka betyg man får 

(...) utan kanske vilka kvalitéer man anser att elever ska uppvisa.

Jag har tidigare varit inne på att skolan till stor del kännetecknats av en individualistisk kultur. 

Ohlsson säger att till skillnad från Lgr80 som uttryckligen sa att skolorna ska organiseras i 

arbetsenheter, så betonar Lpo94 endast att samverkan och samarbete ska ske, men att detta 

ofta tolkas som att man bör organiseras sig i arbetslag. (Ohlsson 2004: 22) Denna tolkning 

visar det sig att den skola jag undersökt också gör. Det är via arbetslagen Anna kan hävda att 

hon känner sig säker på att en kollegial samsyn råder om vad målen innebär.  Anna lyfter 

fram vikten av pedagogiska diskussioner i arbetslagen och att ständigt motivera för sig själv 

såväl som sina kollegor varför man gör på det ena eller andra sättet.  Här ser jag en tydlig 

koppling till det Ohlsson säger om olika samtalssätt kring det individuella handlandet. För att 

det olika lärare gör som individer ska kunna förstås som något lärare gör som kollektiv krävs 

gemensamt reflekterande samtal och gemensamt intentionsskapande samtal. Anna säger att 

dessa sker såväl på avsatt mötestid som i omdelbara möten i korridoren.
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Jag frågar om Anna upplever att kommunen lyckas operationalisera styrdokumentens vad till 

hur och om hon upplever kommunens verksamhetsplaner som handlingsrekommendationer.  

Anna säger att så inte är fallet, att säga att något ska bli till och sedan mäta i efterhand via 

enkäter är inte att ses som tydlig vägledning menar hon. Däremot understryker hon att de på 

kommunen utvecklat samarbetsformer för rektorerna att mötas och diskutera varför man 

lyckas med något på en skola och inte på en annan och så vidare. 

Anna säger:

- Rektorerna är ju en grupp runt grundskolchefen som har möten en gång i månaden (..) 

de biträdande har bara möten då och då (...) Jag kan säga som så att min chef inte är 

så intresserad av kvalitetsredovisning, utan sett det som ett nödvändigt ont (...) nu ska 

det produceras något (...) Samtidigt har vi ju alltid funderat över hur vi ska förbättra 

verksamheten (...) men det kan vara svårt att göra det i en mall. Dokumenten 

kommunen lägger på oss är generellt för alla skolor och lite svårtolkat.

Jag frågar om man som rektor kan veta om man förbättrar sig om man menar att kommunens 

kvalitetsrapporter med siffror inte säger så mycket, och hur detta i så fall tar sig i uttryck. 

Anna säger att det rör sig om något slags personligt möte, ett samtal med en elev som mådde 

dåligt som inte gör det längre och så vidare. Vidare säger hon att man dokumenterar sina 

åtgärder, varför man gjorde dem och hur man gick till väga. 

Som jag tidigare i arbetet varit inne på så har lärare haft svår att hävda sig som profession. 

Municio säger att detta har delvis att göra med att läraryrker inte har en tydligt uttalad 

yrkesetik. (Municio 2007:6)  En ytterligare svårighet för lärare att hävda sin professionalitet 

beror på svårigheterna med att dokumentera sin verksamhet. Lärarnas kunskap har kallats 

”tyst” kunskap. (Municio 2007:7)   

Anna säger vidare att man försökt utarbeta sätt att dokumentera det som kommer fram i de 

informella samtalen i kvalitetsrapporten och att detta är något kommunen uppskattat. 

Kommunen efterfrågar dokumenterbara resultat från verksamheten. Men i mångt och mycket 

handlar det om sådant som går att mäta. Lärarnas verksamhet kännetecknas av många saker 

som inte går att mäta. Dock samtalar lärarna om sin kunskap, och sin verksamhet. Municio 

menar att det därör inte är fråga om tyst kunskap utan menar att den borde kallas 
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förtrogenhetskunskap. (Municio 2007:7) Just detta med förtrogenhetskunskap passar väl in på 

det jag hör från Anna. Skolan låter sig till viss del styras av saker som inte har någon direkt 

betydlese för dem, då de har svårt att hävda sin autonomi därför att deras kunskap är svår att 

dokumentera. Fjellström talar om tyst kunskap och säger att ibland avses den process genom 

vilken kunskap eller förmåga av något slag förvärvas eller överförs. Att individer besitter ett 

ett slags kognitiv produkt som är oartikulerad. Till detta räknar Fjellström implicita 

yrkesetiska principer, vilka är ”olikartat artikulerade, men som lärare skulle uppge om man 

tillfrågade dem om vad de menar är rimligt och rätt i lärares handlande i skolan. (Fjellström 

2006:30)

På frågan vad begreppet värdegrund betyder svarar Anna: 

- Ja det är liksom (...) skolan har samma värdegrund som samhället (...) men det kanske man 

inte pratar om på andra arbetsplatser (...) om man nu inte har någon typ av etiska dokument 

(...) Men vi har ju ett så himla tydligt dokument (...) och det framgår ju  tydligt vilken slags 

moral vi ska följa.

Jag frågar om hon upplever att detta är något man kan enas kring och i egentlig mening följa. 

Svaret blir att det går att enas i ord, men att inte nödvändigtvis handlingen följer därefter. Det

är det svåra, menar Anna, att ingen säger att de inte vill bedriva verksamhet efter 

värdegrundstexten, men att  veta om man gör det är inte så lätt. Fjellström säger att det de 

senaste tre decennierna växt fram en kritik mot upplysningsprojektet och dess tro på den 

unika, överallt giltiga allmänetiken. Att detta universalistiska synsätt på kritik ifrågasatts och 

att områdesetik kommit att dikuteras i moralfilosofin. (Fjellström 2006:25) Vidare säger 

Fjellström att skolan släpat efter i denna debatt och att området präglats av obskyr 

utvecklingsteori, ett slags paradigm av beteendevetenskapligt slag med ett ideal om 

teknologisk tillämpning av sådan kunskap. Etiken har varit normativ i skoldiskussionen. 

(Fjellström 2006:26) Det är därför inte så konstigt att Anna svarar att skolan har samma 

värdegrund som samhället och att denna skulle vara allmänmänsklig och svår att precisera. 

Dessutom har det endast funnits en yrkesetisk platsform för lärare sedan 2001 då de två stora 

lärarfacken antog ett gemensamt synsätt i text efter år av diskussion. Att denna yrkesetiska 

platform ännu inte kommit att bli allmän kännedom på annat sätt än att man vet att texten 

existerar. Därför frågar jag om det finns det en uttalad värdegrund på skolan, något mer 
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konkret som lärarna kan förhålla sig till. Anna säger att återkommande är 

likabehandlingsplanen och ett dokument de arbetar med som heter social utveckling.

- Vi försöker här vara tydliga och tänka i termer av mål ( ...) Det kan vara att man ska 

ha medkänsla och visa empati (...) samspel och, ja, ta ansvar (...) för oss är det ett sätt 

att understryka att det är en viktig egenskap (...) att reflektera över hur man behandlar 

andra. 

Jag frågar när man på skolan känner sig säkra på att man lyckas med uppdraget att följa 

styrdokumenten. Återkommande har varit de verksamhetsrapporter som utvärderas i 

kvalitetsrapporten varje terminsslut. Jag undrar därför om det är först där man synliggör 

eventuella brister. Anna säger:

- Allt som görs eller ska ha någon verkan måste födas på den egna skolan (...) man kan 

få input utifrån (...) policydokument man får i handen är verkningslösa.

Anna säger att den stora vinsten är det kontinuerliga arbetet, att det inte bara går att en gång 

formulera måldokument och sen följa dem att det inte går att mäta resultat utan snarare är 

fråga om en upplevelse. Jag frågar då om det finns ett visst sätt att veta hur man arbetar med 

värdegrunden, en slags metod eller liknande. Om det går att säga att när de arbetar ”så här” så 

uppfyller vi de statliga styrdokumenten. Svaret är att att det inte finns någon uttalad metod. 

Att dokumenten är något man hämtar idéer ur. Men det är via kollegial reflektion och 

konkreta situationer som föranleder förändringar på skolan. 

5.2 Intervjuer med lärare

Jag fick möjlighet att träffa mina respondenter vid ett tillfälle då det hade avsatts tid för 

arbetslagsledarträff.  Just därför att denna uppsats skrevs i samband med att lärarna var 

upptagna med allt som ett terminsslut innebär. Därför skickade jag mina intervjuguider till 

dem på förhand. Dessutom hade jag önskemål om att de kunde skriva ner vissa svar, eller 

åtminstone vissa ”stolpar”. Tyvärr hade tid inte funnits för detta. Intervjun med den 

biträdande rektorn blev lyckad och jag kände att hon hade möjlighet att svara utförligt på de 

frågor jag ställde. Emellertid blev inte intervjuerna med lärarna precis som jag tänkt mig. 

Intervjuerna kom mer att likna ett samtal om de komplexa frågor jag hade. Detta är något som 
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jag visserligen hävdar inte påverkar sanningshalten, eller möjligheten att analysera svaren. 

Däremot skulle jag vilja påstå att jag inte riktigt fick de svar jag tänkt mig, eller ens fullt ut 

fick svar på de frågor jag ställde. Tidigare i denna uppsats har jag skrivit att policystudier 

oftast förhåller sig till den politiska nivån främst. Att det är denna nivå som anses mest legitim 

just för att den är politisk. Det var med denna förförståelse jag formulerade mina frågor. 

Emellertid så svarade mina respondenter, främst lärarna på mina frågor till viss del utifrån ett 

annat synsätt. De kom att svara på frågorna som om gräsrotsnivån var den mest centrala. Att 

deras tolkning av de begrepp jag i intervjun använde, även om den inte stämmer med 

politikers intentioner, var vad som borde stå i fokus.

Detta har gjort att jag inte fullt ut fann svar på det jag sökte, alltså hur de som lärare 

implementerar det statliga styrdokumentet Lpo94. Däremot fick jag svar på hur de förstår 

begreppen värdegrund, mål med mera och hur de formar och realiserar den politik som 

kännetecknar deras verksamhet. Detta är en sammanställning av de svar jag fått och 

kommentarer därtill.  

Den första fråga jag ställde till lärarna var hur de tolkar begreppet målstyrning. Ingen av 

lärarna hade något konkret svar på det. Begreppet var uppenbarligen problematiskt. En lärare 

sa: ”Det beror på vad du menar, vilken nivå man är på och så vidare”. En annan lärare sa ”Det 

finns mängder av mål, och ingen vet riktigt vad som är vad. Mål vi sätter upp som lärare, i 

arbetslag, på kommunen (…) och så de från staten förstås”. 

Jag samtalade med lärarna en längre stund om detta, och ingen av dem hade någon tydlig 

tanke om begreppet. Sammanfattningsvis tyckte jag mig ändå utläsa att mål främst var att 

förstås som en metod, i kontrast till att någon utomstående skulle sätta regler för 

verksamheten. De mål som de beskrev som mest levande och aktuella i den vardagliga 

verksamheten var de ämnesmål som finns i kursplaner, samt de mål de i arbetslagen sätter upp 

för verksamheten främst relaterade till ämnen.  De mer övergripande målen som kommun och 

stat ålägger skolan att följa menade lärarna att man främst diskuterade på särskilda 

konferenser. 

Municio för en diskussion om att det saknas arenor för reflektion för lärare då de i egenskap 

av praktiker sällan möts över skol- och kommungränser. De formulerar sig sällan i skrift och 

får därför svårt att beskriva vad professionens kärna är och bör vara. (Municio 2007:8)
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Jag frågade om de inte är styrda av de statliga målen om de bara är uppe för diskussion på 

vissa konferenser. Svaret en lärare hade var:

- Vi kan inte styra, så ibland har vi inte så mycket att invända på (…) vi är ju så att 

säga styrda uppifrån.

Jag frågade om hon ansåg att hon är styrd uppifrån i sitt vardagliga arbete. Om riktlinjer finns 

för henne om vad ett gott lärarjobb innebär. Svaret var, som även de andra lärarna underströk, 

att det handlar om budget och resurser. Detta är något de som lärarna inte kan styra över. När 

man alltså talar om styrning så refererar lärarna till ekonomisk styrning snarare än om en 

innehållsmässig styrning. 

En lärare sa:

- Det handlar mycket om pengar (…) Gör så gott du kan, alltså om en elev behöver 

särskild assistans (…) Det är ju vi som gör jobbet, vi täcker upp där det brister.

Att det pedagogiska arbete lärare utför till stor del handlar om ekonomiska resurser och att det 

är kommunen som ansvarar för budgeten är något alla lärare säger. Jag frågar vad målen som 

ställs upp handlar om rent innehållsmässigt. Om de är kunskapsrelaterade eller om det kan 

handla om andra saker. Kort och gott vilken typ av mål som ställs upp för verksamheten. 

Lärarna svarar med lång eftertanke att det kan handla om allt. Att ge exempel på ett uppställt 

mål och sen hur detta mål konkretiseras i verksamheten är inte lätt. Lärarna säger att det finns 

ämnesmål som är kunskapsrelaterade. Exempel är då de kursplaner som finns, vilka lärarna 

tolkar och sen planerar lektioner efter. När jag frågar efter exempel på mål som formulerats 

för de mer värdegrundsrelaterade styrdokumenten blir det ånyo tystnad. 

En lärare säger:

- Alltså, någon lärare kanske brinner för något, exempelvis jämställdhet och har ett 

förslag på hur man ska arbeta med det. 
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En annan säger:

- Om någon lärare upptäcker en brist i verksamheten, exempelvis en otrygg plats i 

skolan, så kanske han eller hon tar upp det på nått möte, och sen gör vi en åtgärd. Det 

är väl så vi gör när vi arbetar med mål.

Alla lärarna tar upp något som kallas livskunskap. Man ansåg att det behövde arbetas mer 

med etikfrågor såsom hur man är en god kamrat och så vidare. Detta är något lärarna menar 

tydligt går att koppla till värdegrundstexten om vilken slags etik och moral skolan ska 

förmedla till eleverna. Däremot kan det över åren vara så svårt att säga något exakt och 

konkret om hur de gör. Lärarna säger att det beror på vilka problem de för tillfället står inför 

och vilken elevsammansättning det är. Till detta menar de att lärarna är olika och kanske 

lägger fokus på olika saker. Arbetslagen tillerkänns av lärarna väldigt stor roll i arbetet. Att 

kollegialt vara överens om vad målen innebär och hur man bäst förverkligar dem ses som 

centralt. Jag frågar hur arbetslagen arbetar och vilken typ av samtal som främst kommit att 

prägla den dagliga verksamheten.  

Lärarna ger exempel på både konferenser och arbetsgrupper inför terminstarter och att de 

alltid utvärderar terminen efteråt. Genom kontinuerlig utvärdering revideras de dokument som 

finns och vissa tar man bort, andra tillkommer. Lärarna säger att det är i dessa samtal som det 

på ett mer formellt plan man tar upp saker som man funderat på. Olika idéer för verksamheten 

lyfts fram och en diskussion förs kring vad målen bör innebära och hur man ska nå dem. Det 

är även inför terminstart kommunens verksamhetsplan diskuteras och skolans egna 

verksamhetsplan arbetas fram. Det är denna verksamhetsplan man förhåller sig till under året.  

Jag undrar om denna verksamhetsplan är på ett abstrakt plan eller om den innehåller policys 

att förhålla sig till som handlingsrekommendationer. Dessutom frågar jag om det är ett 

dokument man använder fortlöpande arbetet. 

En lärare säger:

- Alltså, den känner man liksom till, man har den i bakhuvudet, som med Lpo94, man 

läser den en gång och har den sen i bokhyllan. Men visst de finns ju alltid med i 

bakhuvudet. 
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En annan lärare säger:

- Det är väl på Temadagar och sådant som de diskuteras, annars är det väl mest i 

arbetslagen man fortlöpande diskuterar vad som ska göras rent konkret.

Jag försöker fråga vad det innebär för dokumentens relevans för det vardagliga arbetet. Alla 

lärare är överens om att det är svårt att ge konkreta exempel på först ett planeringsstadium, 

sedan utarbetande av hur man ska göra, sedan utvärdering. Emellertid menar alla att genom 

kontinuerlig diskussion och reflektion så finns verksamhetsplaner och vad dessa bör betyda 

som ett sammanfogande kit för verksamheten. Därför frågar jag om de tror att alla lärarna är 

överens om vad dokumenten betyder. På detta svarar alla lärare ja.

En lärare säger:

- Och om man inte är det, då tar man upp det på något möte och så omarbetar man 

dokumentet under terminen. 

Detta får mig att undra om det är kommunens formuleringar av vad värdegrundstexten i 

Lpo94 bör betyda som styr verksamheten eller om lärarna i stund efter given situation 

formulerar och omformulerar verksamhetens hur. Alla lärare är överens om, efter att funderat 

på frågan en stund, att det är lärarnas egna formuleringar som främst präglar verksamheten. 

Däremot vill de understryka att det inte bara är efter sunt förnuft lärarna som individer 

förhåller sig till olika dokument. De ger exempel på att via sin biträdande rektor som trycker 

på gemensam reflektion så blir man överens. 

Etik för praktiskt handlande kan inte formuleras som abstrakta principer vilket innebär att det 

inte är konstigt att lärarna har svårt att med utgångspunkt ur tolkning av styrdokumenten svara 

på vad en gemensam värdegrund är. (Municio 2007:8)

Intervjuerna pekar på att lärarna inte bara helt godtyckligt följer styrdokumenten utan att 

exempel finns på en kollegial tanke om vad det innebär att vara lärare på skolan. Många svar 

lärarna ger pekar först på att de svarar helt olika, men efter följdfrågor tycks de ändå tala om 

samma sak. 
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Jag frågar om det går att ge exempel på ett mål. Något som inte ansetts fungera vilket man 

upptäckt i någon utvärdering, där reflektion över styrdokumenten ägt rum och en konkret 

handling blivit till. Jag är här ute efter att se om det på skolan finns en väl utarbetad tanke om 

hur samtal gagnar verksamheten. Ett exempel på då någon konkret erfarenhet gjorts 

tillgänglig för kollegor och via gemensam reflektion ifrågasätts olika faktiska förhållningssätt. 

Att via reflektionen synliggöra olika potentiella lösningar på problemet och komma fram till 

ett gemensamt intentionsskapande där gemensamma avikter och stategier blir till. (Ohlsson 

2004:47)

Lärarna funderar en stund på denna fråga. Det exempel alla tar upp är det jag skrev om 

tidigare, livskunskap.  

En lärare sa:

- Efter att vi funderat mycket på vad trygghet är eller bör vara, och demokratiska ideal 

och så vidare (…) Vi hade idéer om att vi behövde ändra attityden mot varandra, både 

vuxna och elever. Så vi samtalade om vad som behövdes för att eleverna skulle vända 

sig till vuxna och så vidare. 

En annan lärare sa:

- Det kan ju komma till nya mål varje vecka. Man planerar något, utvärderar och 

planerar nytt igen. Det beror på vad som uppmärksammats. Vissa saker kanske man 

arbetar med hela terminen andra bara en liten stund. 

Lärarna understryker dock att arbetslagen försöker vara noga med att planera livskunskapen 

utefter tydliga mål. Lärarna ska vara överens om både målen, vad de innebär och hur man når 

dem. Däremot kan metoden för att nå dem se olika ut i olika arbetslag tillföljd av individuella 

olikheter bland personal eller elever. 

Eftersom jag inte genomfört någon deltagande observation på skolan låter jag det vara osagt 

om samtalen som förs mellan lärare fullt ut präglas av det Ohlsson kallar för lärande 

organisation. Att det däremot råder ett synsätt på skolan om att reflektion bäst sker kollegialt 

och att gemensamma intentioner skapas genom återkommande samtal. Municio säger att 
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genomförandeoch utvärdering av policy är aktiviteter som i någon form ständigt pågår och 

som kontinuerligt påverkar varandra. (Municio 1995:5) Denna skola tillerkänner enligt min 

tolkning i synnerhet kollegialt lärande som process en väldigt stor vikt. 

Alla lärare säger att det först på den enskilda skolan man kan påstå att någon konkret 

operationalisering av styrdokumentens vad blir till. Anledningen till detta säger lärarna är att 

det endast är i ord man kan enas om sådant som står i läroplaner och kursplaner. Eftersom alla 

är olika och alla skolor ser olika ut, så kan man inte på förhand utarbeta en mall. Lärarna 

säger att kommunens formuleringar därför kan anses till viss del verkningslösa.

Att staten och kommunens dokument inte får någon konkret betydelse för verksamheten 

menar jag står klart. Åtminsone om denna betydelse ska kunna sammanfattas i termer av 

konkreta åtgärder. Frågan är då om man kan hävda att skolan följer dokumenten och lyckas 

leva upp till dem. Till viss del handlar det om man menar att lärarna anses vara de som är bäst 

lämpade att bestämma över verksamhetens hur. Här blir diskussionen om proffessionalitet 

central. 

Alexandersson säger att målstyrningen ska innehålla de mål som uttrycker verksamhetens och 

organisationens mening. (Alexandersson 1999:12) Då jag menar att lärarnas svar inte pekar på 

att det är kommunala och statliga mål som främst uttrycker verksamhetens mening så blir 

frågan på vilket sätt de ändå har betydelse. Klart står nämligen att lärarna upplever sig styrda 

av dem och att de menar att de exempelvis ”hämtar kraft” ur dem. Om dock lärarnas tolkning 

av dokumenten anses vara en i lika hög grad signifikativ del av policyprocessen som 

politikernas formulerande av dem så väcks ånyo frågan om professionalitet. 

Ohlsson frågar om reflektion och lärande är grunden för professionalism. Han säger att 

begreppet professionalisering står för en övergripande social och politisk strävan efter en 

yrkesgrupps status och legitimitet. Professionalism i sin tur är de kvaliteer som kommer i 

uttryck i yrkesutövarnas handlingar. (Ohlsson 2004:22) 

Jag har inte haft förmånen att studera yrkesutövarnas handlingar och kan därför inte avgöra 

om denna stämmer överens med den övergripande sociala och politiska strävan som ligger 

över verksamheten. Klart står dock att lärarna upplever att de som kollegie via reflektion 

utarbetar gemensamma förhållningssätt som genomsyrar verksamheten.  Kompetens är enligt 

Fjellström en yrkesetisk reflekterande yrkesutövning. Denna ger lärare möjlighet att 
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”kompensera för brister ifråga om yrkesetikens principer och andra andra former av 

obeständhet som ofrånkomligt finns i beslutssituationer”. (Fjellström 2006:201) Att lärarna 

främst vill utgå från specifika situationer när de vill motivera sitt handlande i förhållande till 

styrdokumenten har framgått tydligt. Däremot har de haft svårt för att sammanfatta detta 

handlande i termer av yrkesetiska principer. Detta menar jag till viss del är bra då det skulle 

kunna tolkas som om principerna skulle kunna stå som mall för ett rationalistiskt handlande. 

Emellertid om lärarna ändå menar att ”man vet i situation vad som behöver göras”, som om 

det handlande som ska till handlar om sunt förnuft så kvarstår problemet. Att enas kring 

yrkesetiska principer en gång för alla är inte eftersträvansvärt, men om dessa principer växer 

fram genom kollegial reflektion och prövas och omprövas i en ständig process så föranleder 

det en reflekterad praktik menar jag. Lärarna jag intervjuar vill mena att skolan kännetecknas 

av reflektion via kontinuerlig dialog. Om detta innebär yrkesetiska principer vet jag inte. Om 

däremot faktiska lektionsprojekt så som det lärarna kallar livskunskap kan ses som exempel 

på detta, då är det så att yrkesetiska principer formuleras på skolan.  Fjellström säger att 

yrkesetiska principer måste kompletteras med en föreställning om yrkesmoralisk anvarighet, 

med botten i en yrkesetisk kompetens. (Fjellström 2006:41)

För att se om lärarnas upplevelse stämmer överens med verkligheten så räcker det inte att 

undersöka dem utifrån som jag gjort. Lärarnas professionalism måste konstrueras lokalt, som 

Ohlsson säger. (Ohlsson 2004:22) Det jag ändå menar att jag kan slå fast är att arbete med att 

skapa en sådan professionlism pågår på skolan, och att den (om man får tro lärarna) kan 

förstås i termer av yrkesetik.  

Min uppsats ställer frågan om det finns en tydlig yrkesetik på den skola jag undersöker, en 

gemensam idé om vad som kännetecknar det goda yrkesutövandet. Denna yrkesetik hävdar 

jag krävs för att påstå att lärarna är de som är bäst skippade att genomföra politikernas 

intentioner. Om värdegrund fått stå som begrepp för vad vi i samhället bör förmedla till våra 

unga i skolan så är denna yrkesetik enligt mig vad lärarna tolkar denna värdegrund som. Hur 

lärarna som professionella omvandlar ord till handling. Därför frågar jag lärarna vad de 

känner för begreppet värdegrund. En lärare säger ”mer att det ska heta något”, medan en 

annan säger att det kan betyda många saker. Just det att begreppet värdegrund kan betyda 

många saker är det som jag menar är problematiskt. Men om värdegrund bara är ett första steg 

i policyprocessen och lärarnas tolkning av den är lika viktig så löses problemet till viss del. I 
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så fall betyder det att individers eventuella möjlighet att tolka dokumenten på olika sätt, via 

utarbetande av en yrkesetik, får till följd att skolans anställda drar åt samma håll.  

6 Slutsats 

Jag hävdar att skolan som organisation faktiskt kan anses lyckas med det uppdrag staten 

ålägger skolan som institution. Detta om de på ett kollegialt plan och inte endast individuellt 

kontinuerligt reflekterar över både det implicita och explicita styrandet. Alltså det 

Alexandersson säger om att styrning av skolan kompletaras av styrning i skolan. Om sen 

arbetet utifrån något ideal om ett gott utövande lyckas är inte säkert. Skolan kan såklart 

misslyckas. Men om de som professionella ändå är de som bör formulera och realisera Lpo94 

till handling, så menar jag att det finns fog att hävda att efter den professionella byråkratiska 

modellen på implementering, så kan skolan jag undersökt anses lyckas. 

Jag lånar här Ohlssons tankar om lärande organisationer. Poängen är att reflektion är en 

kollegial angelägenhet och med tankar om att kompetens (alltså om lärarna är professionella) 

inte är på förhand given. Istället är kompetens att ses som beroende av given kontext och 

genom kontinuerlig reflektion, genomförande (implementering) som process så menar jag att 

skolan kan anses lyckas med implementering av Lpo94. Med detta inte sagt att det är 

problemfritt, eller fungerar på bästa sätt. 

Att förvaltningsanställda är ålagda att utföra sina arbetsuppgifter inom ramen för de lagar och 

förordningar och övriga bestämmelser som gäller för verksamheten går att tolka lite hur som 

helst.. Hur kan man då påstå att lärarna uppfyller sin skyldighet att följa Lpo94 och dess 

värdegrund? Hargreaves definierar alltså  lärarnas professionalitet  som ”utövandet av klok 

och självständig bedömningsförmåga i de situationer som lärarna själva har störst insikt om” 

(Hargreaves 1998:18) Denna bedömningsförmåga är inte endast är en viss kompetens man 

kan erövra genom att utbilda sig till lärare. Emellertid tycker jag mig identifierat en det som 

Fjellström kallar för implicita yrkesetiska principer. Under intervjuera formulerar sig lärarna 

någorlunda likartat om vad som kännetecknar ett gott arbete, och vad det innebär att tolka och 

följa styrdokumenten. Dock säger Fjellström att detta inte innebär att man bör tydligöra de 

tillstånd och processer som utmärker denna yrkesetiska kompetens. (Fjellström 2006:31) Att 

arbete pågår med att dokumentera även de icke mätbara reslutat man finne på skolan talar för 

att en sådant arbete satts igång. Ständigt i skoldebatten poängteras att skolan är en föränderlig, 
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komplex och mångfassiterad arbetsplats. Således kan man inte påstå att målen som ställs upp 

för skolan går att följa efter ett visst rationellt sätt. Det är som kollektiv lärarna måste lyckas 

formulera vad som behöver göras. Då detta, vad som behöver göras, inte går att slå fast över 

tid, så krävs ett förhållningssätt för lärare som är applicerbart på många eller alla situationer. 

Ett sådant förhållningssätt måste lärarna själva arbeta fram genom kollegial reflektion. Det är 

detta förhållningssät jag skulle vilja kalla en professionell etik. 

Michael Lipskys teori om implementering  lämpar sig för att förstå hur det rent konkret går 

till att implementera Lpo94. Detta då det i SOU utredningarna fastslås att man ämnar ge 

kommunerna och till och med de enskilda skolorna och lärarna stor autonomi. Även från 

kommunalt håll poängteras att de främst förstår sitt uppdrag i termer av ledning och inte 

styrning. De kan ge fingervisningar, men den enskilda skolan vet bäst hur arbetet ska gå till. 

Dock tycks alla implementeringsled vara färgade av den legala byråkratiska modellen. Vad 

jag menar är idén om ett rationelt sätt att lösa problem. Visserligen förekommer inte tydliga 

handlingsrekommendationer och närbyråkraten ges inte möjlighet att ta del av någon 

rationalistisk tydlig styrning. Jag menar att konsekvensen av detta är ett slags tyst antagande 

om att lärare förväntas efter sunt förnuft begripa vad som bör göras. Den individualistiska 

kultur som färgat skolvärden blir här tydlig. Vem som styr skolan och vad det betyder för 

verksamhetens effektivitet är alltså mycket svårt att svara på. Emellertid om lärarprofessionen 

anses vara de som faktiskt bör både formulera och genomföra och i någon mening också 

utvärdera sin egen verksamhet så behöver detta inte ses som ett problem. Men vad gäller en 

likvärdig skola, och att man kan försäkra sig om att skolor i Sverige och de som arbetar i dem 

är överens om vad som kännetecknar en god verksamhet förutsätter att organisationen 

kännetecknas av kollegial reflektion. 

Jag menar att då någon konsensus, trotts att dokumenten är svårtolkade, ändå råder angående 

hur man som lärare ska förhålla sig till Lpo94, så kan det vara uttryck för en 

lärarprofessionalitet. Den proffessionaliteten är då alltså inte att förstås som vad det innebär 

att vara en god pedagog i meningen duktig på att undervisa. Istället svarar den för ett slags 

etiskt ramverk för hur man förhåller sig till den kontext i vilken man verkar. Vad det innebär 

att vara lärare på en viss skola. För att lärare ska kunna bli en självständig profession menar 

Fjellström att en artikulation av bra principer för en förfinad, professionsorienterad 

kollegialitet ska bli till. (Fjellström 2006:74)
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Ohlsson säger att: ”om målen är för vaga, och om någon regelstyrning inte ska förekomma så 

överlåts rätten, och skyldigheten, att fälla viktiga avgöranden till den lokala skolans ledare 

och lärare. (Ohlsson 2004:26) Här vill jag poängtera att om det alltså inte bara är en rättighet 

för ledning och lärare att vara med och tolka, utan att ses som en skyldighet, så kan det hävdas 

att hur än utfallet blir så gör skolan rätt om någon tolkning ägt rum. Alltså om man i någon 

mån förhåller sig till styrdokumenten och tolkar dem, så följer man dem. Om konsekvensen 

av detta är fruktbar hävdar jag med stöd av bland annat Ohlsson och Alexandersson, har att 

göra med organisationenkulturen som kännetecknar skolan. Förekommer kritisk kollegial 

reflektion kontinuerligt, istället för en statisk rationell metod finns det i någon mån fog att 

påstå att statens intentioner uppfylls. 

6.1 Sammanfattning

Hur omvandlar då den undersökta skolan målstyrningens Vad-frågor till Hur-frågor? Tydligen 

råder inget entydigt svar. Repondenterna är eniga om att detta inte skett då kommunen 

utarbetar verksamhetsplaner. Förändring måste ske på den egna skolan. Detta äger rum i den 

omedelbara situationen. Ett problem uppmärksammas och åtgärdas. Formella samtal äger 

visserligen rum där verksamhetens yttersta riktlinjer diskuteras, men de skriftliga

formuleringar som här blir till tjänar främst som något man kan hämta ”kraft ur”. Policys 

fungerar främst som ramverk, något som kan ligga till grund för kollegial reflektion. Hur-

frågorna svarar till sist lärarna för i det egna klassrummet. Dock menar respondenterna att 

detta inte sker efter individuell rationalistisk modell, utan genom planering och utvärdering i 

arbetslag så är man överens om vad som behöver göras.  Värdegrundstexten konkretiseras 

som åtgärd genom faktiska lektionsprojekt i stil med det jag refererat till som livskunskap. I 

övrigt är det i kontextuellt betingade situationer där en brist uppmärksammats som åtgärder 

blir till. Detta sker kontinuerligt och försök att dokumentera dessa åtgärder har påbörjats. 

Enligt min slutsats finns det fog för att anta att en yrkesetik framkommer ur de informella och 

formella samtal som äger rum på skolan. Om dessa är att ses som en tydlig yrkesetik i 

bemärkelsen yrkesetikiska principer är däremot inte lika säkert. 
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7 Avslutande reflektion

Municio försöker i texten Professionell etik i skolan att hon spår några förändringar som hon 

menar väntar skolan de närmsta åren. Hon menar att målstyrning som påbud kommer att 

ersättas av uppdragsstyrning som ett samlande begrepp. Det kommer att innebära att 

kunskapsuppdraget kommer att betonas på bekostnad av omsorgsuppdraget, något Municio 

menar understryker lärares professionalitet. Detta kommer också innebära att etiska frågor ges 

större vikt och ett särskiljande mellan etik i lärandet och etik i omsoregen kommer göras 

menar hon (Municio 2007:3) 

När jag i min slutsats skrivit att lärarna allt sedan 1994 mer och mer kommit att formulera sitt 

uppdrag i termer av etik, samt stärka upp det man menar med mål i termer av kunskap så talar 

det för det Municio säger. Jag har hävdat att det går att tolka mina respondenters svar som att 

de lyckas med implementering av Lpo94. Emellertid har jag inte sagt något om detta innebär 

en god verksamhet. Just då det inte finns rationella metoder för genomförandet av Lpo94 som 

policy, så blir det svårt att försäkra sig om huruvida man vare sig lyckas eller misslyckas. 

Därför sker ingen såkallad återstyrning. Ohlsson säger att  kontexten ger handlingen ett socialt 

sammanhang där den värderas och bedöms. Det är i detta sammanhang som kompetensen får 

sitt värde (Ohlsson 2004:42f). Därför skulle det vara intressant för fortsatt forskning att 

verkligen synliggöra den kontext mina repondenter utgår ifrån när de svarar på mina frågor. 

Mitt arbete har nämligen inte syftat till att påstå att ingen förbättring eller förändring behövs 

på den skola jag undersökt. Jag har bara hävdat att utifrån befintliga terrarier så blir det svårt 

att avgöra hur väl verksamheten lyckas med implementering. Det skulle säkerligen inte vara 

svårt att finna mängder med exempel som går att förstås som misslyckanden vad gäller att 

fullfölja politikernas intentioner. Jag har inte sett det som konstruktivt. Därför vore det 

intressant att studera nivåerna staten, kommunen och skolan ytterligare och genom textanalys 

av dokument och kvalitetsrapporter, elevintervjuer, fler lärarintervjuer se om det går att i 

någon egentlig mening utvärdera verksamheten.
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