


Juridisk styrning 

Ekonomisk styrning 

Ideologisk styrning 
Läroplaner m.m. 

Kontroll 
Utvärdering, prov,  

inspektion m.m. 

Lagar 
Konventioner 



Juridisk styrning 

Skollag 
Riksdag 

Förordningar 
Regering 

Myndighet 
Föreskrifter 

Allmänna råd 



• Ändrat den politiska styrningen och ansvaret över skolan. 

• Ändrat läroplaner och kursplaner mot en tydlig mål- och resultatstyrning. 

• Ändrat betygssystem från ett relativt till ett absolut betygssystem. 

• Byggt ut gymnasieskolan till en treårig skola. 

• Ändrat gymnasieskolan struktur mot bredare ingångar, program och kursuppbyggd. 

• Infört ett fristående skolsystem. 

• Infört en omfattande satsning på vuxenutbildning genom kunskapslyftet. 

• Fört in barnomsorg och skolbarnomsorg i skolsektorn. 

• Infört en ny skolform – förskoleklass. 

• Anpassat grundskolans läroplan till förskoleklass och skolbarnomsorg. 

• Infört en läroplan för förskolan. 



Ekonomisk styrning 



Kommun 

Kommun 

Stat 

Utjämning 



Ideologisk styrning 
Läroplaner m.m. 



”Slutligen skola i alla predikningar läsas Fader vår, 
Credo (trons artiklar) och Ave Maria för ungt och 
enfaldigt folks skull och Tio Guds budord en eller 
två gånger i månaden, och skola de läsas såväl i 
början som i slutet av predikan. ”  

Om predikan och undervisning 1529 



Luthers lilla katekes 
Hustavlan 

1842 

Regleringen av 
seminarieutbildningen 
av lärare 

1919 

Undervisningsplan för 
rikets folkskolor 

Normalplaner 

1962 1970 1980 1994 2011 

Övergripande mål 
Kursplaner 
Timplaner 
Nära koppling läromedel 
Stoffstyrning 
Metodfrihet 

Förenklat högstadium 
Fritt valt arbete 
Intresseval 

Ökad målstyrning 
Arbetslag 
Kommentardel 

Mål och resultatstyrd 
Värdegrund 
Riktlinjer – skall 
Kommentardel – goda exempel 

Stofforienterad 
Resultatorienterad 



• Ändrat den politiska styrningen och ansvaret över skolan. 

• Ändrat läroplaner och kursplaner mot en tydlig mål- och resultatstyrning. 

• Ändrat betygssystem från ett relativt till ett absolut betygssystem. 

• Byggt ut gymnasieskolan till en treårig skola. 

• Ändrat gymnasieskolan struktur mot bredare ingångar, program och kursuppbyggd. 

• Infört ett fristående skolsystem. 

• Infört en omfattande satsning på vuxenutbildning genom kunskapslyftet. 

• Fört in barnomsorg och skolbarnomsorg i skolsektorn. 

• Infört en ny skolform – förskoleklass. 

• Anpassat grundskolans läroplan till förskoleklass och skolbarnomsorg. 

• Infört en läroplan för förskolan. 



Kontroll 
Utvärdering, prov,  

inspektion m.m. 



Välfärdssamhällets gränser 

Den internationella ekonomin – efter 70-talet 

Det förändrade politiska landskapet  
– de gröna - nyliberalismen  

Det korporativa samhället 
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Huvudman 

Politiker Professionella 
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Att leda kollegor Att leda en organisation 
Management 

”Primus inter pares” 

”En rörelse i motsträvigt 
medium” 

”Att leverera” 

”Våga leda” 

”Att igenkänna kvalitet” ”Objektiva mätmetoder” 


