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Friskolorna har ändrat frågan 

Namn: Hans Bergström. 

Uppdrag I990-9I: Ledarskribent Dagens Nyheter.

Övrigt: Docent i statsvetenskap. Chefredaktör DN 1995-2000 

samt 2001-03 (tillika utgivare). Startade under DN-tiden en stor 

debatt om den svenska skolan. Instiftade samtidigt DN-priset 

"Årets skolledare". Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien och 

2009-10 vice ordförande i dess avdelning XI för forskning och 

utbildning. Ledamot av Karolinska Institutets styrelse 2007-10. 

Ledamot i styrelsen för Friskolornas Riksförbund 2009-10. Gift 

med Barbara Bergström, grundare och ägare av Internationella 

Engelska Skolan. De driver tillsammans 18 skolor i Sverige (läsåret 

2010-11), med drygt 9 ooo elever. 

En förändring genomfördes 1991 - 120 ooo lärare bytte arbetsgi

vare från stat till kommun. Vad har reformen fått för effekt på 

den skola vi ser 20II, tjugo år senare? 

Med frågan ställd så blir det nödvändigt att göra två funda

mentala metodiakttagelser: 

Den ena är att det hade hänt saker fore I99I som fortsatte att 

starkt påverka skolans utveckling. Dynamiken i ett system så 

komplext som skolans, och så påverkat av kulturer och domine

rande paradigm, är mycket långsiktig. Dramatiska skiften som 

från vänstervågens 1968 är som en tsunami, med vågor och svall-
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vågor långt, långt bort. Som Karin Hadenius visat i sin betydelse

fulla doktorsavhandling jämlikhet och frihet: Politiska mål for den 

svemka grundskolan (1990) bröt den maktägande socialdemokra

tin radikalt med Tage Erlanders skolsyn under intryck av 1968 

års stämningar och med Olof Palme som skolminister. Bland an

nat reducerades antalet timmar för ämneskunskaper kraftigt, till 

förmån för att "folkrörelser" skulle in i skolan. 

Den jämlikhetsfixering som var en del av 68-vågen tog sig 

också uttryck i drastiskt höjda marginalskatter, via 1970 års skatte

reform, samt oskyddade skatteskalor under år med hög inflation. 

Marginalskatten för professionella grupper steg mot uppåt 80-8 5 

procent. Jämsides med detta nivellerades lönerna medvetet, när 

även arbetsgivarna på den offentliga sidan drev "låglönesats

ningar" utan hänsyn till medarbetarnas utbildning och ansvar. 

Auktoritetsupproret, det kanske mest utmärkande för "68", 

gjorde resten. Stolta, självmedvetna, socialt uppburna och relativt 

hyggligt betalda professioner - som läroverkslärarna - skulle sän

kas. De proletariserades, inte som en sidoeffekt utan medvetet. 

S-nålarna

Till det här kom 68-vänsterns vandring genom institutionerna. 

En stor och begåvad generation av allmänna samhällsvetare kom 

att befolka expanderande departement utan fast kåridentitet (till 

skillnad från till exempel Försvar, Justitie och Finans). Ett av dem 

var Utbildningsdepartementet. När Jan-Erik Wikström tog över 

som borgerlig utbildningsminister hösten 1976 möttes han av en 

skog av röda nålar, på rockslagen hos tjänstemän som förväntades 

vara opolitiska redskap för den tillträdande borgerliga regeringen. 
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Skolverket togs över av flumvänstern. Detsamma skedde med pe

dagogikämnet på universiteten, liksom i nästa steg med ledning

arna för lärarhögskolorna. Nya generationer lärare skolades i 

Rousseau, att misstro all traditionell kunskapssyn och all vuxen

auktoritet. "Barnet har alltid rätt och är till naturen gott", blev 

föreställningen. Vuxna ska inte upprätthålla auktoritet i skolan, 

heller inte tala om för barn vad de bör lära sig. Trots att vad barn 

behöver lära sig definitionsmässigt är sådant de inte redan kan, 

förväntades eleverna i namn av "skoldemokrati" kunna styra även 

undervisningen. 

Nya matematiken 

Revolutionärerna kapade därtill medvetet bandet mellan föräld

rar och barn, genom att introducera sådant som "den nya mate

matiken" (mängdläran etc.). Föräldrar kunde inte längre hjälpa 

sina barn med läxorna; för första gången gjordes det omöjligt för 

föräldrar att nära följa och stödja sina barn i deras skolutveckling. 

Ledande pedagogikprofessorer hävdade som en sanning att det 

inte fanns några skoleffekter, utan att skolan var helt prisgiven till 

det omgivande samhället med dess ökande skilsmässor och stö

kigheter. Begrunda vad som händer med känslan av mening i ar

betet hos en lärarkår som ständigt f'ar höra att skolans insats ing

enting betyder! Alla utfall är redan bestämda av invandring, fa

miljesplittring etc. Än i dag präglas det mesta av vad Skolverket 

producerar av analyser och rapporter av det tänkandet. 

Även om den här beskrivningen är sammanpressad, är den 

inte överdriven. I bok efter bok visade folkbildaren och den äkta 

vänstermannen Arne Hellden vad som skedde av förstörelse av 
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ett långt bildningsarv, med ovedersäglig konkretion och för

ödande argumentation. Från LO stretade den kloke skoltänkaren 

Gudmund Larsson emot, men med liten effekt på den politiska 

grenen av arbetarrörelsen som växte allt längre från markkontakt. 

Kaos i klassrum 

Den osäkerhet hos skolledningar och lärare som allt det här 

födde, och därur följande kaos i många klassrum, skrämde nya 

generationer av begåvade ungdomar från att vilja bli lärare. Lä

rarnas relativa lönenivå var inte som förr. Deras sociala status var 

likaså sänkt. Till det kom att de nu i många miljöer inte ens 

kunde utöva sitt yrke. Den legendariske pastor Ludvig Jönsson, 

tillika starkt engagerad för bättre arbetsmiljöer, fastslog i en bok 

att det första krav på arbetsmiljön som en anställd har rätt att 

ställa är att den är sådan att han/hon kan utöva sitt yrke. Lärar

praktikanter fann nu, när de kom ut i verkligheten, att de måste 

ägna en stor del av sin tid och energi åt att försöka skapa en ord

ning och ett lugn i lärmiljön som alls gjorde det möjligt att un

dervisa. Massor av goda kandidater hoppade så av utbildningen, i 

frustration och desillusion. Ännu fler som skulle ha blivit goda 

lärare valde att inte söka. 

Alla de här tendenserna gjorde sin vandring genom skolorna 

och skolsystemet under 1970- och 1980-talen och fortsatte verka 

under 1990-talet. Ja, med de långa generationsskiftena har deras 

effekter fortsatt även under de senaste tio åren. Se bara det kom

pletta flumförslag rörande innehållet i geografiundervisningen 

som nyligen lades fram av en arbetsgrupp inom Skolverket, där 

inte länder, naturförhållanden och befolkning ställdes i centrum 
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utan mer klimataktivism och "gendergeografi" (i vart fall enligt 

den anmärkningsvärda presentation av tänkandet i kretsen som 

lades fram på SvD Brännpunkt 11 nov 2010). 

Efter 1991 

Den andra iakttagelsen är att det skett saker efter r99r utöver 

kommunaliseringen av lärarna, med stor inverkan på skolan. Jag 

nämner här fem, men det finns säkert fler. 

I. Det ojfentligas budgetkriser. 1980 slog andra oljekrisen till (Opec

Il). Världen genomled år av "stagflation", hög arbetslöshet och

snabb inflation samtidigt. Efter överhettningsår och avreglering av

kredit- och valutamarknaderna tvingades Sverige till en dramatisk

kursändring åren 1990-92. Den fasta kronkursen släpptes. Riks

banken fick ett inflationsmål. Fallet i inflation i förening med det

nya skattesystemet (som sänkte marginalskatt och kapitalskatt och

minskade avdragseffekten) lyfte realräntorna. Därmed föll byg

gande och konsumtion, med ökad arbetslöshet och minskade

momsintäkter för staten. Statens budgetkris undergrävde det för

troende som krävdes för att fa räntorna att följa inflationen ner. 

För både borgerliga och socialdemokratiska regeringar stod bud

getsanering i centrum under hela 1990-talet och även in i 2000-ta

let; "den som är satt i skuld är inte fri". En ny och hårdare bud

getordning beslutades av riksdagen. Socialförsäkringarna, med de

ras individuella rättigheter, berördes dock inte nämnvärt, samtidigt

som hög arbetslöshet undergrävde skattebaserna. Den offentliga

konsumtionen fick ta en stor del av smällen. 1980 utgjorde offent

lig konsumtion 30 procent av BNP, år 2000 var andelen nere i 26
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procent. Eftersom andelen offentligt sysselsatta i landet var oför

ändrad, togs en stor del av besparingen via sänkta relativlöner för 

offentliganställda. Staten hade sina metoder för att tvinga även 

kommunerna att spara. Våxande socialbidrag var inte mycket att 

göra åt. Demografin krävde större åldringsvårdsinsatser. Skolan 

klämdes, därtill under ett 1990-tal med växande årskullar i skolål

dern. Logiken som ledde dithän var obönhörlig. 

2. Den nya invandringsvågen. Från 1985 och framåt har Sverige

haft en ny stor invandringsvåg, av samma storlek som på 1960-ta

let. Då rekryterades de invandrade direkt till arbete. Nu sattes de

på läger och kom i förfårande grad att försörjas med socialbidrag.

Tiden mellan att anlända till Sverige och att få ett arbete här är i

snitt sju år! Som framgår av diagrammet låg antalet beviljade up

pehållstillstånd normalt kring 13 ooo per år ännu under 1980-ta

lets första hälft. Därifrån rusade det uppåt till 40 ooo eller ännu

högre och på senare år över 75 ooo. Under perioden 1990-2009

har över en miljon individer beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Endast ro 522 har kommit som arbetskraftsinvandrare! Hela 99

procent har kommit till Sverige på andra grunder, främst som

"anhöriga'', "flyktingar" eller "humanitära skäl". Irak, Iran och

Somalia är stora utomeuropeiska länder.

Med de enklaver som bildats av invandrare utan naturlig in

växning i Sverige via arbete har skolan fått sin beskärda del av 

den samhällsstress som förhållandet utlöst. När man talar om 

växande "segregering" i skolan är detta den främsta orsaken, att 

relativt nyanlända och från det svenska samhällets arbete ofta rätt 

utanförstående grupper har tenderat ansamlas i vissa bostads

områden i vissa städer och med vissa skolor. 
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Diagram 1. Antal beviljade uppehållstillstånd 1980-2009. 

3. De nya högskolorna. De senaste tjugo åren har sett en utveck

ling där varje medelstor stad i Sverige rest ambitionen att få ett

eget "universitet". Även när de inte begåvats med denna kvalitets

stämpel, har de nya högskoleorterna växt som svampar ur jorden.

Nästan alla har de som en del av sitt utbud också velat etablera lä

rarutbildningar. Följden har blivit en volymökning som bidragit

till ett tryck neråt på de relativa lärarlönerna. Men det finns än

mer bekymmersamma konsekvenser. Antalet sökande per plats

har fallit på ett allvarligt sätt, så att det i flera fall varit färre sö

kande än antalet platser. Professor Sigbrit Franke har visat konse

kvenserna i sin stora, och mycket kritiska, utredning om lärarut

bildningarna (den som nu ligger bakom Jan Björklunds reform).

Medan länder som Kanada och Finland har haft ett hårt söktryck
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för att komma till lärarutbildningar med hög status (fyra-sju sö

kande per plats) och därefter en omsorgsfull sållning av de mest 

lämpade, har svenska lärarutbildningar varit tacksamma om plat

serna alls fyllts, även när det skett med ungdomar som valt ut

bildningen i andra eller tredje hand. En sådan situation är förstås 

katastrofal för kvaliteten. 

Den stora McKinsey-studien av skolsystem i världen belägger 

att en huvudfaktor för en framgångsrik skola i ett land är att en 

försvarlig del av de mest begåvade ungdomarna i varje årskull vill 

bli lärare. 

Betygen 

4. De nya betygen - om betyg alls. Två stora förändringar har här

svept genom skolan, som alltid med successiv förstörelsekraft.

Först, 1982, togs betygen bort helt och hållet i vad som då 

kallades låg- och mellanstadiet. Det skedde i och med införandet 

av den nya läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr8o som skolby

råkrater kallar den, i det kodsystem som är en del av ansträng

ningarna att utestänga andra från skoldebatten). Fram till 1982 

gavs betyg på vårterminen i årskurs 3 och på våren i årskurs 6, 

därtill både höst och vår i årskurserna 7-9. Sammantaget hade så 

skolan vissa viktiga stationer, vid vilka man kollade läget under 

vandringen genom nio år av obligatorisk skolgång. Icke så längre. 

Även "betygsliknande information" förbjöds. "Kvartssamtalen", 

tidens term, skulle ägnas elevens personutveckling, inte kunska

per och ämnesutveckling. 

Sedan, 1994 (Lpo94 lyder koden), ersattes det "relativa be

tygssystemet" med ett "målrelaterat betygssystem". Samtidigt slo-
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pades nu betygen även i sjuan. Eleverna skulle fa en tydlig värde

ring av var de befann sig i olika ämnen först i slutet på år åtta av 

sina nio år i grundskolan. Det rådde politisk oenighet om när be

tyg skulle ges och hur skalan skulle se ut (Bildt-regeringen hade 

föreslagit en skala A-F redan då, prop. 1992/93:220, men detta 

upphävdes av regeringen Carlsson via prop. 1994/ 9 5: 8 5). Där

emot var det allmän samstämmighet om att betyg skulle sättas i 

förhållande till kunskapsmål. Alla hade hunnit glömma de ur

sprungliga skälen för det relativa betygssystemet, främst att ett 

målrelaterat system tvingas till vaga måldefinitioner. Följaktligen 

gjordes gamla misstag om på nytt, med kriterier för "strävans

mål" som är bisarra och omöjliga att tillämpa på något enhetligt 

sätt och som nu äntligen avskaffas av Jan Björklund. 

För att göra en lång historia kort, blev innebörden att skolan i 

realiteten skulle sluta mäta var eleverna befann sig förrän strax 

innan de var fårdiga med grundskolan. Och även då skulle man 

nogsamt undvika att gradera deras prestationer på något me

ningsfullt sätt. "Icke godkänt" fick inte förekomma som betyg. 

Detta säger allt. Ett betygssystem där man inte kan bli "icke god

känd" är inget betygssystem. Förändringen speglade förstås en to

tal misstro mot betyg hos de politiskt styrande, som gick tillbaka 

på socialdemokratiska partikongresser samt tidens anda från pe

rioden efter 1968. Den politiska intentionen bakom "reformen" 

förstärktes av att dåvarande Skolverket jagade skolor som gjorde 

någonting som kunde närma sig betygsättning, utifrån den inre 

föreställningsvärld som nu bredde ut sig på verket via 68-genera

tionens maktövertagande. 

En skola som förbjuds att ta reda på och tydligt meddela för

äldrar och ungdomar var eleverna befinner sig i sin kunskapsut-
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veckling och hur elevernas prestationer har förändrats år för år -

en sådan skola bör inte bli förvånad om resultaten faller, liksom 

arbetsmoralen. 

Som forskaren Anna Sjögren visat i den vetenskapligt nog

granna studien Betygsatta barn - spelar det någon roll i längden? 

(Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 2010) är be

tyg redan från tidiga år i skolan särskilt viktiga för barn som kom

mer från studieovana miljöer. 

Friskolorna 

5. Friskolornas framväxt. Valfrihet och etableringsrätt är varandras

förutsättning. Rätten att välja för föräldrar och elever förutsätter

rätten att etablera skolor att välja mellan - givetvis efter en myn

dighetskontroll av att skolgrundare har erforderlig kompetens

och styrka för att driva en skola. Båda elementen - valfrihet och

etableringsrätt - infördes med reformbeslut 1991 och 1992.

Friskolereformen har alltså löpt parallellt med kommunalise

ringen av skolan. Samspelet mellan de båda är både intressant

och intrikat.

Friskolorna hade inte blivit en sådan succe och kommit att ex

pandera i sådan takt, om det inte hade varit för att 68-riktningen 

av den svenska skolan hade varit så djupt ogillad av de flesta föräld

rar. Friskolor kom som en befrielse och en öppning för föräldrar 

och elever som satt fast i skolor som de vantrivdes med. 

Under de senaste tio åren har jag följt friskolorna särskilt nära, 

såsom gift med en av pionjärerna, Barbara Bergström. Hennes 

historia speglar de eldsjälar som tog chansen att förverkliga sina 

egna ideer när systemet öppnades upp. Barbara var lärare i natur-
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vetenskap på en kommunal skola i Stockholm 1992. När frisko

lereformen kom sade hon upp sig, utan några garantier, för att 

starta den skola hon trodde på. Hon ansåg att det behövdes ett 

helt annat ledarskap än vad hon hade erfarit som lärare i en kom

munal skola. Hon var övertygad om att svenska ungdomar be

hövde behärska engelska, inte bara "kunna'' engelska, i den nya 

globaliserade världen. Hon menade att detta krävde ett stort in

slag av lärare från engelskspråkiga länder och att eleverna an

vände engelskan dagligen i skolan (det som numera kallas "språk

badsmetoden"). Hon trodde också på "tough love", att rektorn 

måste ha förmåga att skapa lugn och ordning i skolmiljön, så att 

lektioner kan starta i tid och så att lärare kan undervisa och elever 

lära. Det krävde en tydlig rektor, som samlade sina lärare till ett 

konsekvent agerande och som själv ingrep tidigt och direkt i pro

blemsituationer. Hon ville resa höga akademiska förväntningar 

på alla barn och fokusera på kunskap, inte sidoaktiviteter. Hon 

ansåg det också viktigt med näringsrika skolluncher i trevliga re

staurangmiljöer, även i skolan. 

Betygsliknande 

En skola med dessa egenskaper, som hon till en början drev i 

partnerskap med en annan lärare, blev en omedelbar succe hos 

föräldrar och elever. Utan finansiell bas valde Barbara att som 

rektor själv gå och städa skolan på helgerna, för att slippa städ

kostnader, tigga ihop begagnade möbler från banker, vänta med 

att ta ut lön och hålla hårt i kostnadssidan. Ett litet gymnasium 

lades till 1998, efter en flytt ut till Gubbängen - då "söder om sö

der" i Stockholm. Gradvis byggdes en soliditet upp i det lilla fö-
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retaget. År 2000 ringde Barbara mig på DN, där jag var chefre

daktör med särskilt ansvar för tidningens opinionsbildning. Hon 

hade hört att jag var starkt engagerad i skolfrågor och orädd i att 

granska skolmyndigheter. Hon presenterade sitt problem: Skol

verket hotade lägga ner hennes skola, av det enda skälet att den 

gav "betygsliknande omdömen" redan från sjätte klass, därtill 

fyra gånger per år. Detta var en del av grundiden, att upptäcka 

och åtgärda brister tidigt i stället för att vänta tills grundskolan 

var nästan över. Att bara böja sig för myndighetshotet och bli 
som en "vanlig" svensk skola låg inte för Barbara. 

Jag åkte ut till Gubbängen, imponerades av vad jag såg av en
gagemang och resultat, talade även med elever - och skrev en 

större artikel om den dumhet i skolpolitiken som det skulle inne

bära om en bra skola tvingas stänga för att den på allvar hjälper 

sina elever till framgång. På den vägen startade en kontakt och så 

småningom en relation som gjorde att jag inte längre kunde 

skriva om skolfrågor i DN, men däremot vann ännu närmare in

sikt om skolans värld. 

2002 kontaktades Barbara av Järfälla kommun, som ville att 

vi skulle ta över en grundskola som kommunen själv misslyckats 

med. Så skedde (den är nu en utmärkt skola i ett invandrartätt 

område). 2003 inleddes så en större expansion, med start av 

grundskolor 6-9 i Örebro, Gävle och Linköping. Den finansiella 

basen för detta var skakig, men det gick bra tack vare att så många 

föräldrar trodde på grundaren och konceptet. I dag, läsåret 2010-

11, har Internationella Engelska Skolan växt till att omfatta I 7 

grundskolor och ett gymnasium, med över 9 ooo elever och en 

omsättning på nära 700 miljoner kronor. Resultaten på de natio

nella proven ligger självfallet skyhögt över det normala i ämnet 
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engelska, men även långt över snittet i matematik och svenska. 

Andelen elever med invandrarbakgrund är betydligt högre än i 

svenska skolor i genomsnitt. 

Ett enormt slit ligger bakom, men framför allt att gruppen 

bygger på en klar övertygelse om vad som gör en bra skola och 

drivs av en grundare som duktiga rektorer och lärare vill arbeta 

för. Till skillnad från det normala i kommunala skolor f'ar rekto

rer som visar sig inte fungera gå. 

Värde för framtiden 

De överskott som så småningom kom var själva förutsättningen 

för att alls kunna expandera. De gav den nödvändiga finansiella 

basen. Att kunna skapa ett värde för framtiden är också en nöd

vändig drivkraft för att ta på sig den ofantliga möda och risk det 

innebär att expandera. Det är bara att jämföra med stiftelseägda 

skolor, som regelmässigt nöjer sig med samma verksamhet år efter 

år. Detta återstår att förstå för bland annat ledningen för Lärarnas 

Riksförbund, som kritiserar vinster i skolföretag, det vill säga 

själva existensen av skolföretag. Utan möjligheten för grundare/ 

ägare att bygga även ett ekonomiskt värde skulle hundratals av de 

bästa friskolorna inte finnas över huvud taget. Vad nyttar det att 
diskutera uttagsregler, när skolorna i fråga aldrig hade startats? 

Pysslingen skolor och förskolor, Kunskapsskolan och Vittra har 

alla motsvarande berättelser som Internationella Engelska Skolan 

om människor med övertygelser. När företagen växt, har de alla 
professionaliserats. Förr eller senare anmäler sig behovet av ägar

skiften - sådant är livet - men i kraft av växande erfarenhet har 

de stora skolgrupperna (som startade som små) blivit kompe-
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tenta huvudmän för skolor i Sverige, med ett avancerat arbete för 

att hålla och höja kvaliteten. Hög kvalitet är grunden även för lön

samhet i ett friskoleföretag. Ingenting betyder mer för lönsamhe

ten än att man kan fylla alla klasser. Detta kräver köer av elever 

som vill in i skolan. Köer far man genom gott rykte och goda resul

tat. Därför går kvalitet och ekonomiskt resultat hand i hand. 

De här skolföretagen har nu därtill nått en storlek och en 

styrka som gör det möjligt att exportera svenskt skolkunnande -

bygga en tjänstenäring av det slag som regeringens Globalise

ringsråd efterlyste. Sverige har alla skäl att vara stolt över den för

utseende och radikala friskolereformen, som nu väcker enormt 

intresse i andra länder. All statistik visar också att friskolorna som 

helhet ger bättre studieresultat än snittet för svenska skolor, även 

när man kontrollerar elevernas hembakgrund. I den årliga kvali

tetsundersökningen Svenskt Kvalitetsindex, f"ar friskolor på 

grundskolenivå högst nöjdhetstal. I DN:s Nutidsorientering lig

ger eleverna i friskolor regelmässigt 2, 5 poäng högre i resultat än 

elever från kommunala skolor. Hösten 2010 var 15 av de 21 läns

segrande skolorna friskolor, vartill kom två "kommunala frisko

lor". Endast fyra skolor, 19 procent, var vanliga kommunala sko

lor trots att alltjämt ca 90 procent av eleverna i grundskolan går i 

kommunala skolor. 

I Skolverkets nationella prov i nian våren 2010 var andelen 

elever med VG/MVG betydligt högre i friskolor än i kommunala 

skolor (12 procentenheter högre i svenska, 14 i engelska och ID i 

matematik). Samtidigt var andelen elever som inte nådde målen 

lägre i friskolor, trots att friskolorna också har en betydligt högre an

del invandrarbarn (18 procent mot 15 för de kommunala skolorna). 

Den internationella PISA-undersökning som redovisades hös-
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ten 2010 säger att Sverige efter nära två årtionden med friskolere

formen har den näst lägsta skillnaden mellan skolor i socioekono

misk sammansättning av elevkåren; Sverige är nummer 43 bland 

de 44 länder som omfattas av undersökningen, Norge nummer 

44. Länder utan skolval men med boendesegregation, som USA,

och länder med tidig uppdelning av eleverna och privatskolor

med avgifter, som Storbritannien, har betydligt högre skillnad i

elevkårens sammansättning mellan skolor än Sverige, där alla

utan kostnad kan välja skola.

Eget fritt val 

Det bör sägas att det finns bra kommunala skolor, liksom det 

finns exempel på dåliga friskolor. Men resultaten efter 20 år med 

friskolor säger att friskolorna som helhet gör en bra och engage

rad insats, som är positiv för det svenska skolsystemet. 

Friskolorna rymmer fler aspekter och följder än de goda skol

resultaten. De ger alternativ för elever som tappat lusten i sin ti

digare, tilldelade, närhetsskola. De gör att ambitiösa ungdomar 

inte behöver hänvisas till den ofta totala segregation som utmär

ker boendet i svenska städer, utan kan fritt välja skola oavsett var 

de bor. De ger en utväg för föräldrar som kämpat sin panna blo

dig i en viss skola, att kunna skifta efter eget fritt val i stället för 

att stå med mössan i hand inför en överhet. De ger yrkesalterna

tiv för lärare som verkar under en dålig rektor eller som av andra 

anledningar behöver en nytändning i yrket. Och de har helt änd

rat förutsättningarna för svensk skollagstiftning, inklusive frågan 

om "kommunalt" eller "statligt". 

Det går fort att glömma, men så länge som skolansvaret upp-
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fattades som "kommunalt" vat det svårt för staten att göra sig 

gällande, ens när det vat för goda granskningssyften. Demokra

tiskt valda kommunpolitiker hade större legitimitet, eller i vart 

fall jämbördig legitimitet, med myndigheter i Stockholm. 

Först när många fria skolor adderades till det svenska skolsy

stemet fick statlig granskning full och stark legitimitet. Med 

tiden blev det svårt att försvara att kommunala skolor skulle gå 

fria från hård oberoende granskning. Logiken ledde fram till att 

riksdag och regering etablerat i grunden samma regler oavsett hu

vudman. Denna logik hat fått sin fullbordan med den nya skol

lag som träder i kraft fullt ut per I juli 20 I I.

Behovet av en effektiv och noggrann skolinspektion, av natio

nella prov som publiceras etc fick sin legitimitet från det offentli

gas rätt till insyn och granskning av fria skolor, däribland många 

drivna i företagsform. Men därifrån blev steget så småningom 

oundvikligt att börja granska även kommunala skolor på samma 

villkor. Dit hat vi nått i dag. 

Statlig skola 

Denna utveckling hat i grunden ändrat hela frågan om "kommu

nal" eller "statlig" skola. Den svenska skolan är numera "statlig" i 

den meningen att det är av alla erkänt att riksdag och regering 

anger vad eleverna ska kunna i olika ämnen när de lämnat grund

skolan, vilka program som ska få finnas i gymnasiet, med vilket 

betygssystem kunskaper ska mätas, med vilka nationella tester be

tygssättning ska kalibreras etc. Lärare tat sin legitimation av sta

ten, enligt kriterier som staten fastställt. Lärarutbildningen är 

styrd av staten och lärarutbildningarna certifieras av staten. Alla 
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skolor inspekteras av en statlig skolinspektion, som också ger till

stånd för att driva skolor och som tat emot och utreder klagomål 

från elever och föräldrar, även rörande kommunala skolor. 

Kommunernas roll är i den nya skollagen främst att vara hu

vudmän för skolor som drivs i kommunal regi. Därvidlag är 

kommunerna jämbördiga med andra huvudmän. När vi från In

ternationella Engelska Skolan eller Kunskapsskolan eller Pyss

lingen talat med kommuner där vi är verksamma, är det egentli

gen såsom huvudmän på likvärdig bog - inte som ett förhållande 

där den ena är underordnad den andra. Kommunerna är inte 

längre ansvariga för det svenska skolväsendet. De blir nu reduce

rade till huvudmän för vissa skolor, bland andra huvudmän och 

liksom de under stark statlig reglering. 

Ännu finns konstigheter i detta system, vars grundlogik är tyd

lig. Skolinspektionen borde inte pröva varje etablering av en fri

skola, när den inte prövat någon etablering av en kommunal skola. 

Det enda rimliga är att Skolinspektionen får i uppdrag att granska 

och certifiera sko/huvudmän. Certifierade skolhuvudmän ska sedan 

inte behöva nytt tillstånd för enskilda etableringar. Friskolorna hat 

också via Friskolornas Riksförbund drivit att en mer tydlig kvali

tetsredovisning ska upprättas i statlig regi, så att alla kan se vilka re

sultat olika skolor uppnår (observera: resultat, inte ingångsfaktorer 

som lärartäthet och dylikt, som inte säger något om en skolas kva

litet). Inspektioner bör vara lika hårda i förhållande till alla skolor 

oberoende av huvudman, kommunala likaväl som friskolor. Det 

sanktionssystem som Skolinspektionen får till sitt förfogande 

måste i lika mån gälla även kommunala skolor. Även dessa ska yt

terst kunna läggas ner, vid grova fall av misskötsel. Viten bör kunna 

utdömas i lika mån oberoende av huvudman. 
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Skolpengen 

En stor kvarvarande konsåghet gäller skolpengen. Samma kommu

nala nämnd och forvaltning som är huvudman för kommunens 

skolor, har samådigt uppdraget att agera som opartisk myndighet 

för beslut "på lika villkor" om ersättningarna åll friskolor i kommu

nen. Alla med erfarenhet av hur det går åll vet, att kommuner sällan 

lyckas hålla sina roller isär. Egenintresset skär regelmässigt in i den 

objekåva myndighetsutövningen. Kommunala skolor far lägre hyra 

än om samma skolbyggnad hyrs ut åll en friskola. Extraresurser 

styrs på ibland märkliga vägar åll de egna skolorna. Beräknings

underlag trixas till. Under åren 2004-2009 höjdes skolpengen till 

kommunalt drivna skolor med sju procent mer än till friskolor. 

Dagens sammanblandning av myndighetsroll och huvud

mannaroll för kommunala skolor är ohållbar, även om det går att 

överklaga till förvaltningsdomstolar. Beslutsorganet för fördel

ning av skolpeng måste, på ena eller andra sättet, särskiljas från 

den förvaltning/nämnd som är huvudman för de kommunala 

skolorna. Den nu rådande ordningen motsvarar ett system i vil

ket Konsum skulle ha rätt att bestämma prissättningen på ICA. 

En aktör på en marknad har getts rätt att besluta om de ekono

miska villkoren för konkurrenterna. 

Återförstatligande? 

Det är inte lätt att urskilja exakt vad kommunaliseringen 1991 

har betyrt, jämfört med allt annat som också inverkat på skolan. 

Erik Lakomaa belyser detta metodproblem i sin doktorsavhand

ling på Handelshögskolan 2009, om bland annat kommunalise

ringen av skolan. 
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Viktigare i dag: jag kan inte se att frågan om "återförstatli

gande av skolan" är relevant ställd i den miljö som friskolorna 

verksamt bidragit till att skapa. Det finns inte längre ett val mel

lan "stat" och "kommun". I stället handlar det, i förhållande till 

läget för 20 år sedan, om ett "funktionsåterförstatligande" (för 

diskussionen kring "funktionssocialism", med dess kritik av den 

naturrättsliga synen på ägandet och dess hävdande att ägandet 

består av en uppsättning funktioner och dispositionsrätter, se 

Nils Karleby och Gunnar Adler-Karlsson). Staten har tagit till

baka och stärkt ett antal funktioner på nationell nivå, som nu gör 

att man måste säga att skolsystemet åter är statligt. 

Det nya skolsystemet i Sverige har två grundbultar: 

I. Staten bestämmer över sko/systemet, via beslut i riksdag och re

gering och med stöd av sina myndigheter.

Il. Föräldrarna väljer skola, inom ramen för en i princip fri etable

ringsrätt.

Kommunerna finns inte som grundbult. De är, liksom friskolor, 

huvudmän för skolor under de statliga reglerna och under stän

diga domar från föräldrarnas fria val. 

Marknaden bedömer 

Även staten har skäl att begrunda innebörden i denna nya ord

ning. Skolor kontrolleras på två sätt, dels av Skolinspektionen, 

dels via föräldrarnas val och bortval. Föräldrarnas valmakt förut

sätter att skolhuvudmän också kan stå för och presentera sina 

egna ideer om hur en skola bäst ska drivas. Staten ställer upp 

vissa ramar, men staten kan inte - och behöver inte - detaljstyra 
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en skolas inre liv, i och med att det finns en annan korrigerande 

kraft, nämligen marknadens i form av bedömningar från föräld

rar och elever. 

Statens Skolinspektion har inte förstått detta och skolminis

tern är heller inte alltid klar i denna insikt. 

Staten har i realiteten tagit över från kommunerna. Nu är det 

dags för staten att fundera över var den bör dra sig tillbaka till 

förmån för föräldrarna och för den frihetsgrad i en skolas inre liv 

som är själva förutsättningen för att det ska finnas olika alternativ 

att ta ställning till för föräldrar och ungdomar. "Funktionsåter

förstatligandet" måste kunna samspela med valfrihet, mångfald 

och innovationskraft i det svenska skolsystemet. 
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Politiker måste bli synligare 

Författare: Ingegerd Wårnersson. 

I99<>-9I: Riksdagsledamot (S). 

Övrigt: Lärare och rektor 1968-1988, 1991-1994, 

riksdagsledamot 1988-1991, 1994-1998, skolminister 1998-

2002, landshövding i Blekinge 2002-2008. 

Samhället, såväl politiken som näringslivet, stod på 1980-talet in

för stora förändringar i sina styrsystem. Vi var på väg bort från 

statlig respektive central styrning och på väg mot en decentralise

rad värld, där individualisering och medbestämmande var två 

komponenter. 1970-talets frihetskämpande tonåringar var nu 

vuxna och ville styra över sin egen tillvaro och inte minst över 

sina barns skolsituation. Att flytta makten över skolan från staten 

närmare medborgarna var en naturlig del i denna utveckling. 

Stora förändringar 

Under perioden 1988-1994 var flera stora förändringar inom 

skolans organisation under utredning och för att kunna genom

föra dessa förändringar ingick kommunaliseringen som en del. 
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Det är nu tjugo år sedan kommunerna tog över hela huvudmannaskapet 

för den svenska grundskolan. Då reformen genomfördes möttes den av 

hård kritik från lärare, fackliga företrädare och opinionsbildare som 

menade att lärarnas status skulle sänkas, att skolans likvärdighet 

skulle försämras och elevernas kunskaper urholkas. Andra stödde 

reformen därför att en decentralisering skulle föra makten över skolan 

närmare medborgarna och befria den från statlig byråkrati. 

Efter tjugo år har mycket hänt, och meningarna är fortfarande delvis 

delade. Dock är alla överens om att problemen i skolan har ökat, att 

kraftfulla insatser krävs för att ändra utvecklingen och att staten bör ta 

ökat ansvar för skolans och elevernas utveckling. 

Skulle skolan bli bättre om den på nytt blev statlig? Har bristerna i 

dagens skola och elevernas internationellt sett sjunkande kunskapsnivå 

andra orsaker - och även andra lösningar - än de som har att göra med 

kommunaliseringen? Vad har friskolorna betytt för skolväsendet och hur 

har deras framväxt påverkat den kommunala skolan? 

I boken skrivs kommunaliseringens historia och dess följder skil

dras. Här uttrycker pedagoger, forskare, politiker, debattörer och stats

vetare sina synpunkter på skolans utveckling sedan 1991 - och ger 

förslag om hur skolan bör förändras för att ge unga människor möjlighet 

att möta nya krav och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

Sverige. 

Lärarnas Riksförbund (LR) har tagit initiativ till antologin därför att för

bundet anser att frågan om kommunaliseringen och dess effekter bör 

diskuteras. 

Bokens redaktör är journalisten och författaren Christer Isaksson, som 

på nära håll länge följt utvecklingen inom svensk skola. 

Författare är: Hans Bergström, Jan Björklund, Rossana Dinamarca, 

Kjell-Olof Feldt, Jan-Eric Gustafsson, Metta Fjelkner, Helene Frltzon, 

Ann-Cathrine Hag/und, Christer Isaksson, Ylva Johansson, Lars Leijonborg, 

Ann Renbjer, Bengt Silfverstrand, Niklas Sten/ås och /ngegerd Wämersson. 
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Dags att förbättra skolan 
- på ALLVAR!

Författare: Metta Fjelkner. 

1989-91: Lärare. 

Övrigt: 1974-96 adjunkt, lärare i historia, religionskunskap, 

geografi och samhällskunskap. Regional ombudsman LR 1996-

2000, ordförande i LR 2000-. 

Beslutet att kommunalisera svensk skola var skolhistoriskt ett av 

de allra största besluten som fattats under de senaste 50 åren och 

att det har påverkat lärare och elever i 20 år, det kan alla vara 

överens om. Frågan är hur det har påverkat lärare, elever och 

svensk skola som helhet? 

En av de viktigaste frågorna att ställa sig är om det var ett bra 

eller dåligt beslut som Riksdagen fattade 1989. Meningarna om 

detta är blandade, men underligt nog har denna fråga inte ställts 

på ett mera systematiskt sätt. 

Varje stort företag som fattar stora omvälvande beslut följer 

upp och utvärderar dessa och rättar till eventuella brister . Den 

kloke företagaren gör det i tid och systematiskt. 

Det är ingen hemlighet att Lärarnas Riksförbund både var

nade för och protesterade mot att riksdagen skulle fatta det 
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