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Förord till texternas digitala publicering  
i DIVA, Stockholms universitet 

 
 
Den här boken är ett resultat av ett treårigt forskningsprojekt finansierat av 
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Den första publiceringen 
skedde 2006 på Studentlitteratur, då under titeln Skolledning – språk och förhandling. 
Boken är utgången på förlaget och bl. a. därför väljer vi att nu göra texterna 
tillgängliga via Stockholms universitets digitala portal. Vi menar att dessa, trots de år 
som gått, fortfarande är höggradigt aktuella. När vi tog initiativet till projektet var vi 
knutna till Skolledarhögskolan. Idag har rektorsutbildningarna tagit över den 
utbildningsuppgiften. Ansatsen vi hade, att studera vad språket har för funktion i 
ledningsarbetet, var då förhållandevis originell. Idag är det allmänt vedertaget att 
kultur och sociala relationer uppstår i och genom språket. Ändå upplever vi att det 
språkliga samspel som i hög grad utgör och formar skolan ännu är otillräckligt belyst. 
Skolans villkor, dess organisatoriska och institutionella karaktär har det forskats en 
hel del om men skolan som ”symboliskt universum”, som rum för social och språklig 
interaktion och som produkt av denna är lite uppmärksammat. Med de här texterna 
vill vi bidra till att öka medvetenheten om att skolan och dess styrning och ledning 
formas på en språklig och social arena. Vid Studentlitteraturs publicering av boken 
blev titeln, ”Skolledning – språk och förhandling”. Här väljer vi att låta vårt 
arbetsnamn på forskningsprojektet, ”De ledande orden”, vara huvudtitel. 

 
Stockholm i december 2012 
Gunnar Sundgren 
Professor emeritus 
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Förord 

GUNNAR SUNDGREN 

De ledande orden1 
Inom samhälls- och humanvetenskaperna talar vi sen ett par årtionden tillbaka om 
”den språkliga vändningen”. Innebörden är att våra föreställningar om världen och oss 
själva inte avspeglar en yttre verklighet utan att de är konstruktioner i vårt 
medvetande som byggs upp med hjälp av språkets begrepp, kategorier och metaforer. 
Dessa konstruktioner är också inbäddade socialt, de formas och omformas i 
kontinuerligt samspel med andra. Det är med hjälp av dessa konstruktioner och 
berättelser som vi skapar mening och sammanhang i en annars tämligen kaotisk 
värld.2 Med den här antologin vill vi visa hur ”skolans styrning och ledning” kan 
förstås på ett annat sätt än det nu gängse; som en social och språklig konstruktion 
under ständig bearbetning på en mängd olika arenor. Språkandet och förhandlandet, 
”de ledande orden”, bidrar till att forma vår förståelse av vilka de centrala 
skolpolitiska och pedagogiska problemen är och hur de bör och kan hanteras. 
Skolledartalet bidrar inte minst till att skapa legitimitet och trovärdighet åt 
föreställningen att skolan låter sig styras och lärarna ledas. 
 
Redan formuleringen ”skolans styrning och ledning” är bärare av en specifik 
förståelse av hur världen är beskaffad. Den förutsätter t.ex. existensen av en 
förhållandevis entydig och identifierbar social institution och organisation som vi 
kallar skola, vid sidan av en rad andra som t.ex. sjukvård och sjukhus, kriminalvård 
och fängelser. Men begreppen är också bärare av föreställningen att det finns givna 
mål mot vilken den kan styras och ledas. Ser vi till metaforernas möjliga innebörder 
kan t.ex. styra betyda att sköta rodret, navigera, sätta kurs mot, dirigera, härska över, 
kontrollera, tygla eller påverka. På motsvarande sätt är synonymer till leda t.ex.: ta vid 
handen, lotsa, mynna ut i, anföra, kommendera eller driva.3 Flera av de lexikala 
innebörderna av orden styra och leda är överlappande. Begrepp får emellertid också 
sin mening av hur och vilka sammanhang det används. I skolan är det vanligt att 
”styra” reserveras för ambitionen att påverka och kontrollera skolan och dess aktörer 
”uppifrån”, från stat och kommun. ”Leda” däremot används gärna som ord för att 
beteckna skolchefers, rektorers, studierektorers och enhetschefers försök att föra sina 
medarbetare närmare förverkligandet av skolans mål. Uttrycket ”skolans styrning och 
ledning” implicerar både att styrning och ledning är essentiella företeelser och att de 
kan skiljas från varandra, vilket vi alltså här ifrågasätter. 
 
                                                 
1 Antologin är resultat av ett forskningsprojekt, ”Skolans styrning och ledning som diskurs och diskursiv praktik – 
de ledande orden” som finansierats av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté. Idén till projektet 
uppstod när allt fler studenter vid Skolledarhögskolan (numera Centrum för utbildningsledning) på Lärarhögskolan 
i Stockholm formulerade frågor och problem som gällde samtalet som ledningsverktyg. 
2 En numera klassisk ingång till det synsättet är Berger & Luckman (1966). Ett senare verk med relevans för vårt 
arbete är Wertsch (1998). 
3 Stora synonymboken (1993) s. 579-580 respektive s. 331.  
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I båda fallen, oavsett om vi talar om att styra eller leda, är det underförstått att någon 
med ett vidare mandat, högre kompetens, större medvetenhet, bättre förmåga att se 
och bedöma ska påverka eller lotsa någon annan. Riktningen av den påverkan och 
lotsningen är också given i en lång rad styrdokument, allt från skollagen, läroplanen, 
skolplanen till arbetsplanen. I hög grad är styra och leda begrepp vars innebörder, 
insatta i skolsammanhanget, implicerar och legitimerar en hierarkisk ordning av 
sociala positioner och kompetenser. Vi kan inte föreställa oss en ledare utan att det 
finns några som blir ledda. Så måste också den som styr ha något eller några att styra. 
En ledare kan inte existera utan de ledda, den som styr kan inte styra utan att han har 
något och några att styra. Men vad säger oss talet om styrning och ledning? Vilka är 
föreställningarna om vad och vilka som ska styras och ledas och om hur ledningen 
och styrningen kan genomföras? 
 
Analyserar vi begreppet skola närmare finner vi att det kan omfatta och syfta på en 
lång rad skilda fenomen. Dessa kan vara materiella, som t.ex. lokalerna och de fysiska 
personer som befolkar dem, elever, lärare och skolledare eller bestå av en bestämd 
verksamhet, den samlade undervisningen. Men begreppet skola innefattar också en 
rad immateriella fenomen, som t.ex. organiserandet av tiden, uppdelningen på 
skoldag, fritid, lektioner och raster. Också läroplanernas och kursplanernas mål och 
riktlinjer är immateriella. Alla bidrar de till att forma våra föreställningar om vad en 
skola är för något. Varken skolan eller dess styrning och ledning är alltså något 
entydigt och, i bokstavlig mening, påtagligt. Bådadera är begreppsliga konstruktioner, 
abstraktioner, vars komplexa innebörder vi tar för givna och tror oss dela i språkligt 
samspel med varandra. Med vår förståelse är det snarare här, i det språkliga samspelet 
om erfarenheter, upplevelser och iakttagelser, som ”skolans styrning och ledning” blir 
till. Den existerar inte i någon essentiell mening utan skapas, främst av en rad 
språkhandlingar på olika arenor, politiska, statliga, kommunala, i skolan och i 
hemmet. Det är detta tal, det som konstituerar våra föreställningar om skolans 
styrning och ledning, som är i fokus för vårt arbete. 
 
Berättelserna om skolan och dess ledning byggs upp av meningsbärande begrepp, 
symboler och metaforer men också av hur dessa gestaltar det förflutna, samtiden och 
framtiden.4 I det språkliga samspelet, överläggningarna och argumentationen, mellan 
ledare och ledda tar berättelserna form.5 Men de gestaltas inte i ett vakuum. De 
utformas i anslutning till det offentliga talet om skolans mål och mening. Rektorers 
och skolledares tal om och i skolan fungerar också normativt, anger vad som är tillåtet 
och önskvärt, såväl när det gäller medarbetarnas handlingar som deras sätt att 
formulera sig om arbetet. Inte minst legitimerar de ledande orden på olika sätt 
föreslagna förändringar, t.ex. införandet av nya läroplaner och arbetsformer så att de 
framstår som rationella och meningsfulla. Framförallt bidrar de till att forma och 
upprätthålla diskursen om skolans styrning och ledning på olika arenor och därmed 
också att legitimera den maktordning som är immanent i diskursen.  

                                                 
4 En introduktion till att se framställningar av sociala fenomen som berättelser ges t. ex. Lieblich m.fl.  (1998) och 
i Czarniawska (2004). 
5 Se t. ex. Potter (1996). 
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Språk och förhandling 
Antologins bidrag anknyter alla till en bred diskursanalytisk och socialkonstruk-
tionistisk tradition.6 Det betyder t.ex. att den vanliga frågan om hur skolledaren 
förvaltar sitt uppdrag, den samhälleligt delegerade makten att styra och leda skolan, 
inte här behandlas som ett organisatoriskt ledarskapsproblem utan ses som inbäddat i 
en språklig, diskursiv och socialt situerad praktik. Hur rektorer och skolledare 
använder språket i skolan är i det perspektivet inte bara ett resultat av egna medvetna 
val utan är i hög grad beroende av en dominerande skoldiskurs. Talet om skolans 
styrning och ledning reproduceras emellertid inte mekaniskt utan växer fram och får 
sin specifika karaktär i det sammanhang där det uppstår, förhandlas fram i en 
produktiv dialog mellan de berörda. I en sådan diskursiv förståelse av skolans 
styrning och ledning är makten alltså inneboende i de föreställningar och förhållnings-
sätt som språket är bärare av. Skolan och dess ledning är inte objektiva fakta, 
existerande i sig, utan subjektiva, språkligt och socialt burna konstruktioner. Ökad 
medvetenhet om vilka dessa är kan vi få genom att distansera oss till och kritiskt 
analysera språkliga praktiker, i vårt fall talet om skolans styrning och de ledande 
orden i skolan. De konkreta ansatserna och analyserna i antologin präglas emellertid 
av flera olika sätt att tolka och utveckla dessa grundläggande teoretiska perspektiv. 

 
I enlighet med de offentligt uppburna berättelserna om skolans reformering på 1980- 
och 1990-talen har skolan genomgått en rad förändringar. Med kommunaliseringen, 
fullständigt budgetansvar, elevpeng och krav på mätbara resultat har följt en starkare 
betoning av ledarskapets roll sägs det. Talet om vad en rektor ska vara och kunna har 
skiftat från att han ska vara en god ämbetsman, allmänhetens tjänare och garant för 
samhällets och kulturens reproduktion till att hon ska vara förändringsagent, visionär 
lagledare och ekonomichef.7 När, hävdas det, skolan inte längre är reglerad i detalj av 
lagar och förordningar, och när den skarpa gränsen mellan administrativ och pedago-
gisk ledning upphävts, växer kraven på ledningens förmåga att övertyga och 
entusiasmera sina medarbetare. Målens värde och giltighet i en decentraliserad skola 
ska befästas genom att skolchefer, skolledare och lärare, i kommunala skolplaner och 
lokala arbetsplaner, skriver fram egna tolkningar av den nationella läroplanen. I 
ledningsgruppssamtal på olika nivåer och talet till, med och mellan lärare, elever och 
föräldrar formas och befästs så tolkningen av den mål- och resultatstyrda skolan. 
Språket, som retoriskt och argumentativt redskap, får därmed en allt större betydelse, 
både för att skapa och underhålla föreställningen om hur skolan kan styras och ledas 
rationellt. 
 
Vikten av att den processen får utrymme framgår inte minst av de många fora som 
tillskapats för lokala ledningsfunktioner. På en medelstor grundskola finns t.ex. en 
ledningsgrupp bestående av rektor och två biträdande rektorer.8 Till den är knutet 
särskilt ansvariga för ekonomi, schemaläggning och för olika ämnesområden samt en 
platschef för särskolan. På nivån under dessa finns inte mindre än nio arbetslag för 
olika åldersgrupper och stadier, varje arbetslag med en egen ledare utsedd av rektor. I 
                                                 
6 Se t. ex. Foucault (1993), Thörn (1996), Municio (1997). 
7 Annorlunda uttryckt har ”de diskursiva ramverken” förändrats, se Börjesson (2003). 
8 Exemplet är hämtat från en skola som bidragit med empiri till vårt forskningsprojekt. 
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sin tur bildar dessa ledare två grupper som möts regelbundet. Bara av den kom-
plicerade ledningsstrukturen och den mängd möten som det generar, alla med syftet 
att styra och leda skolans verksamhet, framgår komplexiteten.  
Mot den bakgrunden blir förståelsen av skolans inre styrning och ledning enbart eller 
ens huvudsakligen som en fråga om rektors egenskaper och kompetens alltför 
begränsad. I vårt perspektiv är den snarare ett resultat av komplicerade förhandlingar 
mellan en mängd aktörer på olika arenor. Även på nivån ovanför den enskilda skolan 
är komplexiteten påfallande. Skolchefen och dennes medarbetare möter regelbundet 
kommunens rektorer för överläggningar om skolornas gemensamma angelägenheter. 
Också föräldrarna är indragna i förhandlandet om skolans mål och mening. Sett i ett 
övergripande perspektiv är alla dessa överläggningar och förhandlingar ägnade åt att 
fastställa vilken bild av eller berättelse om skolan som ska vara vägledande. Det är 
dessa mer eller mindre sammanhängande, språkligt och interaktivt producerade bilder 
av och föreställningar om skolan, de diskurser och den diskursiva praktik som 
konstituerar skolans styrning och ledning vi studerat.  
 
En vanlig föreställning, spridd i såväl media som i pedagogisk forskning, är den om 
skolledaren som den centrala gestalten i skolan. Det är han, allt oftare hon, som 
förväntas leda den enskilda skolan mot allt högre grad av måluppfyllelse och ökad 
kostnadseffektivitet. Berättelserna om den starka ledaren som, i kraft av sin person 
och sina visioner, mer eller mindre ensam kan förändra organisation och verksamhet 
framstår, i vårt perspektiv, som alltför enkel. De tar styrningens och ledningens 
rationalitet för given, bortser ifrån dess komplexitet och ignorerar det intrikata språk 
och förhandlingar som ger ledningen dess legitimitet. Utpekandet av den starke 
ledaren står också i strid med en annan uppburen berättelse – den om den lyssnande 
och demokratiske ledaren.9 Vi väljer här att se skolledarskapet snarare som betingat 
och beroende än som självständigt och starkt, och skolledning som en social och 
språklig konstruktion.  

Demokratidiskursen 
Berättelserna och förhandlingarna om skolan och dess ledning tar form interaktivt, i 
språkspelet mellan ledare och ledda och mellan dessa och skolans intressenter. Detta 
ansluter till en, i vår samtid, framträdande diskurs om demokratin som ”oförytterligt 
värde”. En diskurs som anger villkoren för vilka berättelser om skolan som kan ges 
och hur förhandlingarna om dem gestaltas. Skolans legala grund, skollagen, 
läroplanen och skolplaner utgör alla mer eller mindre givna utgångspunkter till vilka 
man måste aktivt förhålla sig. Demokratin vilar inte bara på acceptans av dess legala 
grund utan också på att tolkningarna av den ständigt upprätthålls. I vårt fall gäller det 
att skolans styrning och ledning är beroende av att de som ska styras och ledas aktivt 
ger den legala grunden legitimitet.  

                                                 
9 Jag tänker här inte minst på den pedagogiska doktrin som bl.a. på Dagens Nyheters ledar- och debattsidor gick 
under beteckningen ”Monroedoktrinen” föranledd av ett amerikanskt skolexempel (se Monroe, 1996) och en 
senare debatt om det ”nya” ledarskapets karaktär på skolor som Rinkebyskolan och Botkyrka gymnasium i 
Stockholm.  
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En grundläggande idé för vår typ av demokrati är att de som styr och leder är 
beroende av de styrda och ledda. De senare förväntas legitimera, ifrågasätta eller 
avsätta sina ledare. I första hand förväntar vi oss att det sker via ombud i 
representativa församlingar men det kan också ske informellt genom att ledningen 
inte får det stöd den behöver för att kunna genomföra sina förslag. I en tid när den 
dominerande demokratiförståelsen starkt betonar den muntliga överläggningen och 
förhandlingen som demokratins grund blir frågan om ledningens och styrningens inre 
legitimitet central. Vi förväntar oss att skolan skall vara en del av en fungerande 
demokratisk offentlighet.10 
 
I den kommunikativa praktik som skolledare och lärare etablerar, formas en rad 
föreställningar om skolan och dess mening, styrning och ledning, om kollegialt goda 
och dåliga handlingar och om kraven på elever och föräldrar. Talet i och om skolan 
speglar också förhållandet till tiden.11 Vi tar ställning för och emot den gamla skolan, 
vi lyssnar mer eller mindre lojalt till politiska och byråkratiska signaler i samtiden och 
vi försöker föreställa oss vilka krav framtiden bär med sig. I antologin ställer vi 
frågan; vilka är berättelserna som bär upp föreställningarna om skolans styrning och 
ledning?  

Antologins disposition12 
De individuella bidragen har alla det gemensamt att de söker skildra skolans ledning 
som berättelse och förhandling. I det första kapitlet, ”Fyra nyanser av skola” beskriver 
och analyserar Timmy Larsson hur fyra rektorer presenterar sin skola inför föräldrar 
som ska välja skola åt sina barn. Förhållandet till dåtiden, nutiden och framtiden 
spelar en stor roll. En av rektorerna ger en presentation där den gamla traditionella 
skolan framhålls som ett ideal. En annan rektor betonar att skolan kan spela en roll om 
bara viljan finns där. En tredje rektor framhåller det uppdrag som stat och kommun 
har givit honom och en fjärde rektor riktar blickarna mot framtiden. I berättelserna 
skiftar fokus och lojalitet från att gälla den gamla skolan, statens uppdrag, den 
politiska viljan att skapa framgångsrika skolor till de kompetenser en föreställd 
framtid kan komma att kräva av eleverna när de lämnat skolan.  

 
I bokens andra kapitel, ”Att representera folk – och principer”, låter oss Mats 
Börjesson och Anita Nordzell ta del av hur en grupp arbetslagsledare förhandlar om 

                                                 
10 Parallellt med försöken till politisk styrning av skolan på nytt sätt påverkas diskursen om skolans ledning också 
av den allmänna marknadiseringen som präglar vårt samhälle och vår tid. Skolan är en ”resultatenhet” och inrättar 
system för ”kvalitetssäkring” etc. 
11 Se också Börjesson (2005). 
12 I det forskningsprojekt ur vilket antologin sprungit har vi studerat hur talet om styrning och ledning gestaltas på 
olika arenor: den statligt-politiska, den kommunalt-byråkratiska och de ledande orden, språkspelet, i skolan. Så har 
Nestor (2005) analyserat talet om skolans styrning på den statliga arenan och jämfört med talet om 
företagsstyrning på näringslivsarenan, Svedberg (2004) studerat skolledares retoriska tillgångar och Börjesson 
(2003) studerat rektorers tal till offentligheten på nätet. Vi har också kunnat visa hur förhandlingsspelet kan se ut 
inom en ledningsgrupp som skapar kategorier och tillhörigheter mer eller mindre i lojalitet till ledningen 
(Börjesson & Nordzell, 2004). 
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vilken grad av öppenhet som ska krävas när man besvarar en rektorsenkät om 
arbetsmiljön. Är det legitimt att vara anonym eller är det ett tecken på bristande 
lojalitet? I det språkspel som analyseras återfinns en rad kategoriseringar och 
positioneringar som bidrar till att konstituera olika grupperingar med skilda 
förhållningssätt till skolans ledning, men kanske framförallt till att stärka och befästa 
dess legitimitet. 

 
I ett tredje kapitel, ”En skolledare i tiden”, låter Anita Nordzell tre skolledare beskriva 
sin väg fram till yrkespositionen som skolledare. Genom att förhålla sig på olika sätt 
till tid och erfarenhet skapar de alla trovärdiga berättelser om varför just de kom att 
bli skolledare. Underförstått är att de inte kämpat för att erövra positionen utan att det 
är de goda tillfälligheterna i kombination med deras särskilda lämplighet som fällt 
avgörandet. En gemensam poäng i berättelserna är att de ser sig som representanter 
för det nya ledarskapet och den nya skolan i opposition till ett traditionellt ledarskap 
och en föråldrad skola. 

 
Det fjärde kapitlet, av Lars Svedberg, ”Sveriges bästa skolkommun – om en utmärk-
else och tre pristagare” utgörs av en beskrivning och en analys av tre skolchefers egna 
berättelser. Kommunerna har alla fått utmärkelser av Lärarförbundet för att deras 
skolor bedömts som framgångsrika utifrån en rad, på förhand givna, kriterier. 
Underförstått är att skolchefernas agerande har bidragit till de goda resultaten. 
Svedbergs analys ger en bild av hur identiteten som framgångsrik skolchef formas ur 
berättelserna om hur de som chefer anser sig ha medverkat till skolornas utveckling 
och framgång. 

 
Det femte kapitlet ”’Barn i behov’ som villkorad förhandling” består av en analys av 
samspelet mellan en skolchef och en grupp rektorer på förvaltningsnivå på den 
kommunala arenan. Bo Nestor följer och analyserar ett ärende som kommer upp till 
diskussion oannonserat vid ett mötestillfälle men som sedan utvecklas vidare i flera 
därpå följande möten. Karaktären på frågan om ”barn i behov” förhandlas och 
omförhandlas parallellt med att deltagarna skapar kategorier, positionerar och 
ompositionerar sig i olika konstellationer allteftersom ärendet framskrider. 

 
Gunnar Sundgren diskuterar i det sjätte och sista kapitlet, ”Forskardiskurser om 
’styrning och ledning’” de rationella och neorationella förståelseformer av skolans 
styrning och ledning som dominerat svensk forskning och utbildningspolitik under de 
senaste decennierna. I det perspektivet är skolan möjlig att styra rationellt och 
skolledarna centrala aktörer som bidrar till att bestämda mål förverkligas. När 
styrningens och ledningens resultat inte blivit de förväntade har begrepp som ”skol-
kultur”, ”dialog”, ”samverkan” och ”skolutveckling” tillförts den utbildningspolitiska 
debatten, men också blivit centrala i svensk skolforskning. I ett annat, diskursanlytiskt 
inspirerat och konstruktionistiskt perspektiv, framstår emellertid detta tal som delar av 
en dominerande och tidstypisk diskurs.  

 
Med den här antologin vill vi bidra med ett annat perspektiv på frågan om skolans 
”styrning och ledning” än det gängse. Därmed också till att rikta uppmärksamheten 
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mot de arenor där föreställningarna om skolans ”styrning och ledning” växer fram i 
förhandlingar mellan olika parter och ges legitimitet.  
 
Stockholm i december 2005  
Gunnar Sundgren 
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Fyra nyanser av skola 

Informationsmötet – Rektorers berättelser om skola 

TIMMY LARSSON 
 

Inledning 
Det är inte längre helt självklart att börja i den skola som finns närmast till hands och 
som kommunen först anvisar elev och förälder. I vart fall inte om man bor i en 
kommun eller stadsdel med flera olika skolor inom räckhåll från hemmet. Skolorna, 
åtminstone i de större städerna, har idag att förhålla sig till den s.k. ”valfrihets-
reformen”, som slog igenom i kommunerna under senare delen av 1990 talet. På 
Stockholms stads hemsida kan man läsa om möjligheten att välja skola: 

 
Att välja skola 
Valfrihet råder i staden, vilket innebär att alla föräldrar ges möjlighet att tillsammans med sina 
barn, göra ett aktivt val av skola kommunal eller fristående oberoende av stadsdelsnämndernas 
gränser. De flesta skolor har informationsmöten för intresserade föräldrar inför valet av 
förskoleklass, då de presenterar skolans verksamhet.13 

 
Texten vänder sig till stadens föräldrar och inleder en katalog över stadens skolor, 
kommunala såväl som fristående skolor. I mina associationer tonar bilden fram av en 
familj vid köksbordet som i lugn och ro botaniserar över ett omfattande utbud av 
skolor med olika inriktningar och s.k. profiler. Katalogen och dess valfrihetsdiskurs 
öppnar dörren till en skolvärld att välja och vraka ur, om så bara i tanken, en värld av 
möjligheter som även bär löften om en ljusnande framtid.14 I knastertorr kontrast till 
drömda framtidsscenarios, står skollagen och dess paragraf om kommunens skyldig-
het att ”beakta vårdnadshavarens önskemål”. 

 
Vid fördelningen av elever på olika skolor skall kommunen beakta vårdnadshavares önskemål om 
att deras barn skall tas emot vid en viss skola så långt det är möjligt utan att andra elevers 
berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande organisa-
toriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.15 

 
Att ’beakta vårdnadshavares önskemål’ är inte riktigt detsamma som att tillskriva 
föräldern rättigheten att välja skola, ett avvägt skall, blir till sist ett bör, en rekommen-
dation till den kommunala huvudmannen. Lagtexten öppnar ändå upp för en viss 
flexibilitet i val av skola. Följden av detta har blivit att skolor, särskilt i städerna har 

                                                 
13 Stockholms stad, utbildningsförvaltningen (2005) ”Dags att välja skola” s. 3. 
14 Jämför känslan av att bläddra i postorderkatalogen från Ellos, Biltema eller möbelkatalogen från IKEA och 
samtidigt i tanken; ekipera sig själv eller barnen, använda prylarna/verktygen, alt. möblera sitt ”nya” hem. 
15 Skollag 4 kap. §6. 
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börjat marknadsföra sig och rikta erbjudanden till presumtiva föräldrar och elever som 
nu har möjlighet att önska vilken skola de ska gå till. 16  

 
I Stockholmsområdet har det blivit vanligt att stadsdelarnas skolor, kommunala såväl som fri-
stående, i början av året inbjuder till ett ”öppet hus”, eller en s.k. ”informationskväll” alternativt 
”informationsmöte”, för att locka intresserade elever och föräldrar att välja just deras skola. I ett 
system med resurstilldelning och skolpeng där varje elev genererar ett visst antal kronor ligger 
det i den enskilda skolans intresse att få platserna fyllda och allra helst ha en väntelista med 
elever som kan plockas in vid behov.  

 
I januari-mars 2004, besöktes ett tiotal sådana möten och ”öppet hus” kvällar, i olika 
Stockholmsförorter.17 Den dimension av skola som jag här undersöker, är talet, den 
verbalt språkliga praktik och de berättelser om skola som framställts vid ett antal 
möten där skolledare informerar och där föräldrar i huvudsak lyssnar. Informations-
mötet kan ungefär på samma sätt som dagstidningsartikeln dels informera oss om 
tillståndet i skolvärlden, men utgör samtidigt en specifik version av det den beskriver, 
en berättelse.  
 

JOURNALISTS DO NOT WRITE ARTICLES. They write stories. A story has structure, direction, 
point, viewpoint.18 

 
Så beskriver Allan Bell dagstidningsartikelns struktur och budskap. Istället för att 
kräva sanningen av en rapportering och framställning, kan den behandlas och 
analyseras som om den vore en berättelse, ett narrativ. Med ett sådant perspektiv kan 
frågor om sanning eller lögn, fakta eller antaganden, bytas ut mot frågor som belyser 
hur man skapar trovärdighet och legitimitet. Varken journalister eller i det här fallet 
rektorer, kan reduceras till delgivningsmän av fakta. De är lika mycket historie-
berättare (liksom kapitelförfattaren). Med berättelse eller historia i det här samman-
hanget avses inte konsten att ljuga eller fabulera ihop en historia.19 Berättelsen i 
respektive möte blir ett sätt att förhålla sig till verkligheten så som den uppfattas, men 
även ett sätt att skapa, konstruera och att argumentera för en viss version av 
(skol)verkligheten.20 Handlingar och tankesätt blir till i berättelsens bärande begrepp 
och intrig. På så sätt bildas, ordnas eller konstitueras en social identitet genom ”den 
självkategorisering som tjänar som utgångspunkt för tänkande och relationer”.21 
Mötestalens berättelser producerar mer eller mindre sammanhängande förklaringar av 
vad skola är, bör eller kan vara. I berättelsernas representationer av ’eleven, ’för-

                                                 
16 Se även Börjesson (2003) som inom samma forskningsprojekt undersökt skolors hemsidor och den 
marknadsföring som pågår där. 
17 Ljudupptagning har skett vid sju av dessa mötestillfällen. I kapitlet behandlas fyra av dessa. Skolledarna har 
godkänt ljudupptagningen. Föräldrar och övriga mötesdeltagare har vid varje tillfälle informerats om min närvaro 
och om ljudupptagningen. 
18 Bell (1991) i Jaworski & Coupland (2002/1999) s. 236. 
19 Se Hydén & Hydén (1997) om narrativ metod, se även Svedberg i denna antologi om skillnaden mellan 
användningen av det mer allmänna begreppet berättelse i jämförelse med att behandla utsagor som ett narrativ. 
20 Billig (1996/1987) om retorikens och argumentationens betydelse i konstruktionen av social verklighet. 
21 Alvesson (2004) s. 179 f. 
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äldern’, ’läraren’ och ’skolledaren’ framställs vad som krävs av dem, i det att deras 
handlingar, uppgifter och reaktioner i vissa situationer beskrivs och benämns. Som i 
litterärt berättande, används även i mötestalet stilistiska grepp. Michail Bachtin gör 
skillnad mellan olika sätt att använda den andres röst i berättandet; som imitation eller 
som stilisering och som kompositionellt grepp där rösten uttrycker författarens avsikt, 
eller som en motpart – samtalspartner, där den andre ger sin synpunkt eller represen-
terar något främmande ur en socialt definierad position som skiljer sig från berättar-
röstens: 
 

Vårt dagliga tal är fullt av främmande ord: med några av dem smälter vår röst samman helt och 
hållet och vi glömmer vems de är, med andra underbygger vi våra egna ord, då vi uppfattar dem 
som auktoritativa för oss, en tredje grupp ord kommer vi slutligen kommer att fylla med egna 
strävanden, vilka är väsensskilda från eller fientliga mot dessa ord.22  

 
Man kan säga att det är en slags iscensatt verklighet, eller ett dramaturgiskt tal, som 
med hänsyn till sina åskådare/åhörare gör ett urval av vad som vid detta tillfälle kan 
och bör skildras.23  
 
Materiella betingelser, ”handgripligheter”, s.k. ”faktiska” händelser, skeenden som 
bevittnats, liksom beslut och ställningstaganden som materialiserats i dokumentform, 
kan inte särskiljas från vår språkliga förståelse. Tvärtom, de föregås och efterföljs av 
en aldrig sinande diskussions- och tolkningslusta som får sitt utlopp i språkliga 
bearbetningar av ett eller annat slag, där möjliga betydelser förhandlas fram mellan 
individer och partsintressen. Precis som lagtexter ”blir till” eller åtminstone utövas i 
rättegångsförhandlingar, skulle man kunna säga att skola ”blir till” i mötet mellan 
lärare och elev, eller mellan representanter för skola och hem. Möten som i hög grad 
består av samtal i olika tonlägen, kommunikativa handlingar, språklig interaktion och 
språkliga förhandlingar. Om dessa sedan har med talarens avsikt, intention eller ”den 
egentliga innebörden” att skaffa, är en fråga lika svåråtkomlig som den om hur väl 
talet kan sägas avspegla eller fånga det som skett eller sedan sker i verksamheten. 
Studien uppmärksammar istället de bilder av skola och pedagogik, elever och 
föräldrar som skapas i berättandet. De konstruerade roller och funktioner som olika 
aktörer förväntas att verka i, samt hur dessa konstruktioner reglas upp och mejslas 
fram i respektive framställning.  
 
Med dessa reflektioner kring val av perspektiv, är några verktyg valda för min analys 
och dekonstruktion av mötestalens utsagor, förhoppningsvis har även några teoretiska 
grundstenar lagts till de rekonstruerade berättelser som framträder i kapitlet. Huruvida 
dessa sedan kan betecknas som utkristalliserade mönster av verklighet eller som mina 
egna rangligt ihopfogade, fabricerade konstruktioner, lämnas till läsaren för 
bedömning. Materialet består ändock av autentiska utsnitt av tal från fyra 

                                                 
22 Bachtin (1991/1963) s. 207. 
23 Habermas (1988).  
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informationsmöten. Talarna som i huvudsak citeras är alla skolledare, antingen 
rektorer eller biträdande rektorer, där inget annat anges.  
 

”Vi är en lite gammaldags skola”24 

BERÄTTELSEN OM EN K-MÄRKT SKOLA FRÅN 1954  

Stadens utbildningsinspektörer har varit på besök. De har identifierat brister i 
samarbetet mellan olika lärarkategorier och påtalat avsaknaden av organiserade 
arbetslag över ämnesgränserna. Talaren, skolans biträdande rektor använder kritiken i 
sin information för att tydliggöra eller förklara vissa positioneringar.25 I försvar mot 
kritiken ställs det ’traditionella schemat’, mot det ’tematiska arbetet’. Ungefär en 
halvtimme in i informationsmötet berättar skolledaren om hur han ser på skillnaden 
mellan sin skola och andra som anses mer moderna.: 
 

 För övrigt så kommer lokalerna att se ut som de alltid har gjort, de får inte bygga om vår skola 
för den är K-märkt. Den är alltså från 1954 (…), det är nog därför också som vi inte kan riktigt 
jobba med det här nya sättet som jag säger med tematiskt arbete för den är en gammal folkskola, 
den här, med klassrum, inga grupprum, så att vi är lite låsta till ett visst arbetssätt i vår skola. 
 
Vi har då, som man säger, inspektörerna också.. med både gott och ont att vi har då ett, som ni 
kanske är vana vid här också ett traditionellt schema, man har svenska, rast, sen blir det matte 
och så rast, sen är det nästa ämne.. (…), fördelen med det här systemet är att några elever som 
har kommit från skolor med tematiskt arbete har sagt att de tycker att det kändes att det är tryggt 
det här, det kändes att de gick på skola, kände dom ett par stycken, som kom tillbaka från en.. den 
här modernare skolan. 

 
Skoldagen är tydligt indelad i tid och rum, den växlar rytmiskt mellan skolämnen och 
raster. Det traditionella schemat med dess inramning av tiden och klassificering av 
ämnen, får eleven att känna: ”att det är tryggt det här”.26 Återvändarnas berättelser 
vittnar om skillnaden mellan den traditionella och den ”modernare” skolan. Den 
traditionella är den föräldrar och elever ”är vana vid”, känner igen som skola och 
därmed även blir trygga i. Det låter nästan som en tidsresa, när elever som upplevt det 
moderna och tematiska väljer att komma tillbaka. Ett medvetet val kommer i dagen, 
både från elevernas sida och skolans: Vetskapen om de andra, ”modernare” skolorna 
finns där, vad de brukar kalla sig och hur de jobbar, ”men vi jobbar på det här viset”. 
Skolledaren citerar nedan först ur skolinspektörens rapport och besvarar sedan själv 
kritiken: 
                                                 
24 Citaten i det här avsnittet är om inget annat anges, från informationsmöte 2004-02-04. 
25 Se Billig (1996/1987) om retorik (argumentation) och tänkande ch. 5  
Till skillnad från att deklarera ett avståndstagande eller att förkasta den andres ståndpunkt, kan detta istället 
uppfattas som förklarande argumentation.  
26 Jmf. Bernstein’s (1973) läroplansteori och begreppen ”classification”, om ett skolämnes innehåll, struktur och 
inramning; ”framing”(koder för stoffurval, organisation och sekvensering av kunskap). Se även Hultqvist (2001) 
om hur undervisningen struktureras i gymnasiets individuella program på basis av den tydligt klassificerade och 
inramade läroplanskoden. 
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”Samverkan mellan personal med olika kompetenser begränsad” Ja, det är ju det här att vi är en 
lite gammaldags skola, att vi inte så att säga [arbetar] i arbetslag, med olika lärare med olika 
kunskaper, utan hos oss träffas mattelärarna och pratar: (i fiktiv dialog) 
- Ska den här eleven gå i lilla gruppen? 
- Ska han eller hon gå i stora gruppen?  
Svensklärarna träffas, pratar om en elev behöver specialhjälp. Så att de (inspektörerna) menar 
att det är för lite samverkan mellan de olika kategorierna lärare, men samtidigt så får eleverna 
till godo att eftersom det är svensklärarna som pratar så mycket, så får man ungefär samma 
undervisning, vilken lärare man än har.  

 
Skolledarens högläsning ur den kritiska inspektörsrapporten demonstrerar att man 
inget har att varken dölja eller skämmas över, här är man renhårig och öppen för 
kritik, samtidigt som man står för det man gör. Att våga visa sina fel och brister, kan 
vara förtroendeskapande signaler i ett ”tillförsiktsspel” för att övervinna ett befarat 
misstroende.27 Inspektörernas kritik bemöts med framhärdandet av en inneboende 
skolnatur/kultur, som tidigare även förklarats utifrån den fysiska byggnadens k-
märkta femtiotals arkitektur; ’vi är lite gammaldags’ och det har sina fördelar; 
eleverna får en likvärdig ämnesundervisning på rätt nivå, eftersom de då kan 
grupperas efter behov. Arbetssättet möjliggör för lärarna att träffas i sina kategorier 
för att diskutera sina ämnen och byta elever sinsemellan. Fördelen med en ”lite 
gammaldags skola”, en likvärdig ämnesundervisning på elevens nivå, framställs som 
något man förlorat i den moderna skolan. 

”NEJ, NI FÅR LITA PÅ OSS VI ÄR PROFFSEN”  

Den ”lilla klassen” i exemplet nedan, är i första hand tänkt för elever som anses ha 
inlärningssvårigheter av något slag t.ex. läs- och skrivsvårigheter. De bedöms vara i 
behov av extra stöd och mer uppmärksamhet än övriga elever: 

 
Nånting som vi också gör i sjuan, vi har alltså i både årskurs 7, 8, 9, en liten klass och nu gäller 
det att tänka/eller lyssna, alltså inte en liten grupp, utan en liten klass som följer våra kursplaner, 
men som är en liten klass där de alltså får mer uppmärksamhet, mer hjälp, dom som går i den 
klassen är alla lugna barn. 

 
Skolledaren betonar att det inte handlar om någon stökig grupp, kanske för att 
förhindra associationer till det som förr gick under andra benämningar som ”OBS 
klassen” och ”kliniken”, eller ”den lilla gruppen”. De elever som ska få gå i den ”lilla 
klassen” är uttagna av personalen på den avlämnande skolan tillsammans med 
skolledningen på mottagande högstadieskola. Arrangemanget presenteras som en 
”förmån” för elev och förälder, trots att urvalet inte föregåtts av något val eller ett 
ansökningsförfarande. På något sätt måste åtgärden och urvalsförfarandet legitimeras 
inför föräldragruppen:  
 

Åh här måste ni lita på oss, för lärarna här har jobbat länge, lärarna i x-by också, att vi vet hur 
de här, att vi tar ut rätt barn till den lilla klassen. 

                                                 
27 Rothstein (2003) s. 234 ff. 
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Ett första drag i övertygandeakten är att hänvisa till lärarnas professionalism i termer 
av lång erfarenhet som borgar för tillförlitliga bedömningar. Men här ges även ett 
förmånligt erbjudande; ett löfte om förbättrade möjligheter att bli godkänd i ämnen: 
 

Och betygsmässigt, om man tittar på dom som nu går i vår lilla nia så finns det givetvis elever där 
som inte har fått betyg i alla ämnen, men de som har, (jag) ska säga vi, som vi har misslyckats 
mer med, det är de elever som går i stora klasserna. Så att det, det är en förmån att få gå i den 
här lilla klassen. 

 
I den lilla ändringen: från att säga ”de som har…” till det självkorrigerande; ”som vi 
har misslyckats mer med…”, förläggs ett kollektivt, men också ett opersonligt ansvar 
på skolan för misslyckandet som består i att någon blivit utan betyg. Individers ansvar 
eller skuld såsom; elevens, förälderns, lärarens ansvar är därmed hävt. Samtidigt ger 
framställningen att man kan misslyckas mer eller misslyckas mindre. Elever i 
svårigheter verkar ha en tendens att tappas bort i de större klasserna. De får inte det 
stöd och den uppmärksamhet de anses i behov av. De som däremot placerats i den 
lilla nian har redan på ett tidigt stadium identifierats som elever med relativt små 
möjligheter att nå godkänt i alla ämnen, därmed kan alla godkända betyg för den här 
kategorin av elever räknas som en framgång. Att ett eller annat betyg saknas (streck i 
något ämne) kan förklaras mot bakgrund av det inte allt för gynnsamma utgångsläget. 
Benämningen den ”lilla klassen” innebär att det också finns ”stora klasser”. Den lilla 
klassen tvingar fram en (avskräckande) benämning av övriga normalstora klasser som 
de ”stora klasserna”. Här ges två alternativ: Antingen hamnar barnet/eleven i en ”stor” 
klass, där det alltså lätt kan försvinna i brist på uppmärksamhet. Eller så placeras 
barnet i liten klass, visserligen särskiljt från de andra, men med chans att få mer tid 
och uppmärksamhet av läraren. Samtidigt kan denna placering medföra att eleven får 
helt nya klasskompisar, medan övriga elever utlovats att få med sig minst en kompis 
av tre som de fått ange på sin valblankett inför årskurs sju. Det här oroar en av 
föräldrarna på mötet: 
 

Förälder: – men om jag får fråga så här: Om man då skulle få ett barn som kommer i den där 
lilla klassen, och… då blir ju inte det här garanterat med en kompis, om nu det här barnet absolut 
inte vill, även fast man har försökt förklara att det är bra, hur gör man då´ra? 
Rektor: – ja, då är ju det enda som jag kan lita mig på eller förlita mig på, det är skolför-
ordningen, där står det så här (citerar högt ur minnet): ”Rektor bestämmer vilken klass barnet 
ska gå i.” Det står där tydligt. Och då bestämmer vi det, alltså inte jag, vi bestämmer det till-
sammans (citerar ett enigt kollegium eller sammanfattar en utvärderande slutsats): ”Det här är 
bra, för det här barnet att gå i den här lilla klassen, då bestämmer vi det”. 

 
I talets insprängda fiktiva citat ovan: ”Det här är bra, för det här barnet att gå i den här 
lilla klassen, då bestämmer vi det”; förstärks och underbyggs talarens budskap genom 
att denna imiterar ett sammanhållet kollegium från någon form av möte. Skolledare 
och lärare förenas i ett positivt ställningstagande för den lilla klassen. Det är något 
som mycket väl skulle kunna ha sagts. Röstbytet och imitationen är kanske inte en 
autentisk återgivning av det som faktiskt sagts, men ett åberopande av vad flera andra 
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kan ha sagt eller brukar säga. Om så verkligen skett, ifrågasätts inte i den här 
situationen. Det intryck vi får är att talarens uppfattning är allmänt spridd, en realitet 
som kan bekräftas av andra.28 Att hänvisa till professionell erfarenhet och kompetens, 
att locka med bättre utsikter att nå godkända betyg är två legitimitetsstrategier som 
tidigare demonstrerats. Här tillgrips utöver dessa, den rättsliga, legala strategin; 
’skolförordningen’. Att upprätthålla och följa ’skolförordningen’, framstår som något 
objektivt fastställt alla till sist får rätta sig efter. Den formella och förordningsstödda 
aktören ”Rektor” blir till ett kollektivt professionellt ”vi” som personalen, skolledare 
och lärare, tar i besittning vid beslut om vilken klass eleven ska placeras i:  
 

Förälder: mmh _ och då finns det ingen… ingenting barnet eller jag som förälder kan göra..? 
Rektor: – Nej, ni får lita på oss vi är proffsen, när ni går till tandläkaren och får.. ni litar på att 
den här personen kan det han eller hon gör i er mun, det är samma sak här får ni lita på oss, vi 
har jobbat med det här nu i tre år. Dom mår bra dom här eleverna, de är trygga och klarar sig 
bra, de skulle inte gjort de här resultaten i stora klasser. 

 
I det professionella ”vi:et” ingår inte barnet/eleven eller föräldern som samråds-
partner. Replikväxlingen avslutas med en vädjan om tilltro till skolledares och lärares 
omdömesförmåga och professionalitet via analogin om att vi litar på vad vår tand-
läkare gör med våra tänder. I jämförelsen med tandläkaren hänvisas föräldern till 
patientrollen, någon som ibland måste lugnas ned en aning, men som framförallt bör 
lita på att behandlingen utförs korrekt och professionellt.29 Eleven är däremot ”trygg” 
och ”klarar sig bra”, gör t.o.m. bättre ifrån sig resultatmässigt. Det är återigen ”stora 
klasser” som utgör hotet, som eleven så att säga måste skyddas ifrån genom att 
placeras i den ”lilla klassen”, där säkerhet och trygghet råder. Stor klass skapar oro, 
otrygghet och osäkerhet, den lilla klassen gör eleverna trygga. Några skillnader i 
arbetssätt och arbetstakt, metodik, eventuella skillnader i vad som förväntas av en elev 
i ”stor” resp. ”liten” klass och lärarnas pedagogiska kompetens behöver kanske på så 
sätt inte närmare förklaras eller redovisas inför föräldrarna. 
 

”Skolan ska vara en räddningsstation” 30 

BERÄTTELSEN OM SKOLA SOM VILJA 

 
Nu är det ju Skoolvaal, och ni som är föräldrar, ni har själva kanske aldrig valt skola, när ni gick 
i skola och var små, men det är ju nu så här sen en ungefär en sju åtta år sen, å därför har vi en 
sån här informationskväll. 

 

                                                 
28 Woofitt (1992) om insprängt imiterat tal (”active voicing”) som ett sätt att stödja egna utsagor och göra dem 
trovärdiga, samt Potter (1996) p. 160-161.  
29 I Hjörne (2004), återges en omvänd strategi, där föräldern istället inkluderas I ett ”professionellt vi”, föräldern 
uppmanas att ’inte bara vara mamma, utan också pedagog’, att tänka med och som de professionella då barnet ska 
placeras i en särskild undervisningsgrupp. (appendix excerpt no 6).  
30 Citaten i det här avsnittet är om inget annat anges, från informationsmöte 2004-01-28. 
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Efter inledningen påannonseras en längre overheadpresentation av ”värdegrunds-
frågor”, som sägs utgöra den här skolans ”yttersta profil”. I denna ingår principer och 
positioneringar för lärande, skolans roll och ansvar i en samhällelig kontext, samt en 
rad viljeyttringar som rör elevers och personals förhållningssätt till varandra och 
arbetet i skolan:  

 
På vår skola prioriterar vi lärandet31 
Det är det vår skola är till för.. och hur syns det hos personalen? jo på vår skola så anser vi att 
alla elever kan lära sig. Det finns inga hopplösa fall, alla kan lära sig och vi vill att eleverna ska 
förstå att de kan lära sig. och det kommer vi att jobba med dom om, och tjata med dom om. (…) 
Hur visar vi det, hur syns det i skolan? Jo det är ju att vi tycker alltså att lektioner är viktigast. 
Det är inte rasterna som är viktiga, lektionerna är viktigast, undervisningen är viktigast.  
 
Skolan ska vara skola.  
Sen att vi har höga förväntningar, personalen här, vi räknar med att…eleverna, om vi pressar 
dom litegrann så kan dom… så tror vi att de kan lära sig. det är lite pluggaktigt, men vi vet också 
att höga förväntningar ger resultat. Sen vill vi också att eleverna ska förstå att man inte lär sig 
själv genom att bara sitta och läsa, utan att man lär sig i samtal, man lär sig genom att sam-
arbeta. 

 
I det positivt laddade budskapet, ”att alla elever kan lära sig”, att man har höga 
förväntningar och att det inte finns några ”hopplösa fall”, kan även det något mer 
kärva budet om hårt arbete paketeras och förkunnas: ”(…) lektioner är viktigast. Det 
är inte rasterna som är viktiga (…) vi pressar dom litegrann (…) det är lite 
pluggaktigt”. Rubriken ’skola ska vara skola’ signalerar ett motsatsförhållande och en 
essentiell avgränsning mot andra mer fritidsbetonade aktiviteter eller sådant som 
enbart har med socialt umgänge att göra. Här är det istället arbetet som står i 
förgrunden, tränandet, inlärandet, gnuggandet och pluggandet – det är inget man 
hukar med, utan något man klart och öppet prioriterar före annat. Kort därefter sker en 
avvägning av det tidigare genom att även samarbete och samtal anses viktigt. Ett 
meningserbjudande som kan uppfattas som hårt och kärvt, mjukas upp, balanseras och 
neutraliseras en aning. Höga förväntningar har i forskningen om s.k. ”effektiva 
skolor”, utpekats som ett av kännetecknen för en framgångsrik eller effektiv skola, 
med höga betygsvärden.32 Att tala om ’höga förväntningar’, markerar mening och 
inger hopp, till skillnad från de lågt ställda eller inga alls. Ansatsen bildar 
utgångspunkt för de krav som kan ställas på både lärarens och elevens förväntade 
grad av ansträngning och inställning till arbetet. 
 

Vi vill inte att skolan ska spegla samhället. Vi vill att skolan ska vara som samhället borde vara.  
Och det innebär ju då att vi vill inte att det ska vara busigt och bråkigt, vi vill att vi visar 
varandra respekt. Vi vill ta… se till att… vi tar hänsyn till varandra, och vi strävar att alla ska 
kunna påverka sin situation här på skolan. Därför har vi ju elevråd, matråd, personalen så har vi 
samverkansgrupper och så där som ni har på era arbetsplatser. Och vi vill också att eleverna ska 
veta att vi organiserar skolan så att de märker att de är duktiga, dom kan va duktiga allihop.  

                                                 
31 Rubrikerna i fet stil visades även på OH med förklarande text, utsagorna inleddes med att rubriken lästes högt. 
32 Se t ex Rutter et. al. (1979), MacBeath and Mortimore (2001), Grosin (2002). 
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Mmh… ”Skolan ska vara en räddningsstation” 
Ja, vad betyder det då? Tydliga regler, vi visar fasthet mot eleverna, och välvilja mot eleverna. 
(…) Självkänsla, självförtroende är den viktigaste faktorn för att klara sig. Vi visar upp, sätter 
upp vad eleverna kan på väggarna här (…) vi har skyltskåp, där vi visar upp elevernas arbeten 
och då kan faktiskt eleverna själva se att de är ganska duktiga. Och så vill vi att eleverna inser att 
de faktiskt påverkar sin framtid, under den tid de har här i skolan.  

 
Framställningen öppnar upp för olika tankegångar. Å ena sidan passar frågan om hur 
vårt samhälle ”borde vara” väl samman med talets många viljeyttringar och kan 
associeras till ideologiskt och utopiskt tänkande om idealsamhällets organisering. På 
så sätt skulle beskrivningen av relationen mellan samhälle och skola kunna knytas till 
morgondagens samhälle och skolan som en visionsbringande spjutspets in i denna 
tänkta framtid.33 Betoning av ordning, organisering, tydliga spelregler och balanse-
randet mellan ”fasthet” och ”välvilja”, leder å andra sidan tankarna till en skoltid i 
förfluten tid, en mer förutsägbar och fast skola med tydlig institutionell funktion och 
auktoritet.34 Ordning och tydliga spelregler ställs mot det som är ”busigt och bråkigt” 
i samhället utanför; ”skolan ska vara som samhället borde vara”. Det ordnade, i form 
av samverkan och representantskap i rådgivande organ, hämtar på samma gång sina 
förebilder från representativa demokratiformer och jämförs även med hur det kan 
tänkas vara organiserat på föräldrarnas arbetsplatser. Samhället är dock inte på det sätt 
det borde vara, kanhända inte heller skolan. Det är i detta ”borde”, i tanken om det 
ordnade goda, som skolan ges en plats och uppgift att tjäna vissa värden och 
principer. Denna tankegång gäller även individen och refererandet till dennes 
självkänsla och självförtroende, som i sammanhanget benämns som ett synonymt 
begreppspar. Eleverna ska kunna känna sig duktiga, känna självaktning och få 
självförtroende. Det ska ske dels genom och i organiserandet av skolan, dels genom 
att det de gör och har presterat visas upp och sätts i skyltskåp, först då kan de ”själva 
se att de är ganska duktiga”. Självkänsla och självförtroende kopplas till något man 
gjort och kan visa upp, en färdig produkt. Betyder det att eleven är sin prestation – att 
självkänsla och självförtroende vinns genom duktighet och förmåga? I sammanhanget 
hänvisas till elevarbeten i textilslöjd, ett praktiskt estetiskt ämne, men i talet framställs 
detta, snarare som ett betecknande exempel, en del av ett helhetstänkande som råder i 
just den här skolan.35 De elevarbeten som exponeras kan dels ses som exempel på 
individuella prestationer, men även indikera skolans kollektiva förmåga och säga 
något om skolans klimat. Ett klimat i vilket en enskild prestation kan bli en allmän 
källa att hämta självförtroende och stolthet ur.  
 

Delaktighet och ansvar, 
Vi tog upp förut också med elevråd att vi diskuterar, inte bara vilja göra saker, utan med del-
aktigheten följer ansvaret, (…). Sen vi personalen, vi måste ju också ta ledningen, vi måste ta 

                                                 
33 Att jämföra med skolpolitisk retorik under större delen av 1900 talet i t ex Olof Palmes metaforik, att skolan kan 
liknas vid en spjutspets mot framtiden, se Larsson (2003) s. 194 
34 Jfr t. ex. Frykman (1998) 
35 Johannesson (1998) s. 284 Synékdoke (grek) är en retorisk term för ”den trop där en del av något får beteckna 
det hela” 
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ledningen i klassrummet – det ska synas vem som är ledare där, man är engagerad och 
stimulerar. Och så vill vi att eleverna ska vara delaktiga, att de känner att det är vinst i det.  

 
Delaktighet och ansvar, respekt och samarbete, tydlig ledning och engagemang och 
uppmuntran, alla dessa ord och begrepp som dels radas upp, men som även viktas och 
balanseras mot varandra. I det monologiska talets formation av utsagor med positivt 
laddade signalord, uppstår en slags trängsel, en kompakt massa som inte luckras upp, 
varken av inbrytande frågor eller av utredande förklaringar. Ser man däremot talet 
som ett språkspel, eller som en kod med kombinationer av ord, framträder ändå vissa 
mönster. Delaktighet och ansvar associeras med organisationens diskussionsforum; 
elevrådet, här skall individuella viljor filtreras, kanaliseras och leda till ansvars-
tagande bland eleverna. Elevens delaktighet görs till en förhoppning, medan läraren 
uppmanas till aktivitet och att ta ledningen över klassrummet på ett synligt och tydligt 
sätt.  
 

Vi vill att skolan ska vara för var och en.  
Inte för alla, utan för dej och dej och dej och dej…., för var och en ska den vara. Vi vill 
uppmärksamma varje elev, varje dag. I lägre årskurser säger man att vi ser eleven varje dag, mm 
så är det. Vi uppmuntrar och berömmer. Och så vill vi att eleverna för deras del… ska veta vad 
respekt är. I första hand respektera sig själv, andra, miljön och sakerna.  

 
Den retoriska tropen, vändningen36; ”Inte för alla, utan för dej och dej och dej och 
dej…, för var och en ska den vara”, vrider och vänder den bekanta, men kollektivt 
klingande devisen; ”en skola för alla” till att istället se skolan som ett individuellt 
projekt ’för var och en’ där man för att kunna respektera andra ’i första hand lär sig 
respektera sig själv’.  

SKOLA SOM VILJEINRIKTNING 

Under varje fetstilt overheadrubrik som bildar berättelsens ingress, utvecklas en 
vision, eller en programförklaring. Viljeinriktningar i aktiv form; ’vi vill…’, 
kombinerade med konstaterande utsagor; ’på vår skola…’ gör det möjligt att foga 
samman vad som upplevs vara ett sakförhållande med en uttalad föresats. Skolledaren 
blir till ett språkrör för en kollektiv vilja, en gemensamt fastslagen färdriktning som i 
detta nu förmedlas till föräldrarna. Kaskader37 av viljeyttringar tjänar även som svar 
på de retoriska frågor som för berättandet framåt; ’hur syns det?’ och ’hur visar vi 
det?’, då dessa replikeras genom; ”jo på vår skola så anser vi..” eller ”Jo det är ju att 
vi tycker…”. Den övergripande avsiktsförklaringen ges innehåll med hjälp av nya 
avsiktsförklaringar och positioneringar. I dessa viljeyttringar understryks vikten av 
vissa exemplifierade aktiviteter i motsättning till andra, som att lektioner går före 
raster och att man tar kostnaden för att sätta in vikarier på bekostnad av annat som 
inte anses lika viktigt. Om man nu inte ser dessa ställningstaganden som alldeles 

                                                 
36 Johannesson (1998) s. 151 f. 
37 Uttrycket hämtat från Hofvendal (2004) som beskriver hur lärare refererar till och förmedlar andra lärares 
omdömen vid utvecklingssamtal med elev och föräldrar. Dessa förmedlingskaskader kräver förklaringar och 
tolkningar som ibland utvecklas till en slags gissningslekar kring tänkbara betydelser. 
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självklara och givna, utan istället laborativt tar bort respektive sätter in det lilla ordet 
”inte” förutsätter de en motpol som hävdar andra värden. En polemisk ton och dialog 
byggs upp i de svar och frågor som talaren framställer i friktion mot en stillatigande, 
frånvarande motståndarröst som kan tänkas hävda motsatsen.38 Talet kan då t.ex. 
riktas mot tänkbara andra röster, t.ex. mot den omsorgsinriktade röst som inte vill 
pressa eleven ’allt för hårt’, som ser faror med ”pluggskolan”, eller mot en röst som 
prioriterar annorlunda mellan lektioner och ’kringverksamhet’, men kanske även mot 
de röster som förespråkar diagnosticering av inlärningsproblem, särskilda åtgärder 
och undervisningsgrupper. Man skulle kunna säga att talets inbyggda skuggmot-
ståndare bildar talets retoriska slagpåse. Den tänkta motståndarens outtalade argument 
genererar de motargument som bygger upp berättelsen om skolan. 

VILJANS SOLIDA GRUND 

En säker retorisk strategi för att vinna både förtroende och inge ett objektivt, opartiskt 
intryck och på så sätt bygga upp trovärdighet i argumentationen, är att referera till en 
solid och fast grund, i det här fallet utgörs denna av ”Forskningen”. Aktörens 
yttranden och påståenden ges grund och stadga, utanför själva personen/subjektet. 
Skolans strävanden ställs på rationell vetenskaplig grund39: 
 

Hör ni, hur blir man en bra skola? Står jag bara liksom och påstår saker här. Det finns liksom 
grund, det finns grund i forskningen och det finns… tre nyckelfaktorer för framgångar på 
högstadieskolor. För att en skola ska bli bra, då måste det vara sociala spelregler, ordning och 
uppförande. Det måste vara enhetlighet, vi måste uppträda på samma sätt, ha gemensamma 
normer och värderingar all personal, och eleverna måste komma med i det här. Vi måste belöna 
goda resultat och gott uppförande. (…) 
 
Det här är engelsk och amerikansk forskning. Man prioriterar undervisningen och kunskaperna, 
att det är skolans primära uppgift. Att vi arbetar så att eleverna känner sig uppskattade som 
människor, varmt omhändertagande klimat, skolmiljön är fin och att vi försöker ha kreativt 
klimat. Och att eleverna stimuleras till ansvarstagande. Massor med undersökningar i USA, 
England, Holland, och Sverige visar att; är skolorna så här, är skolorna framgångsrika, d.v.s. 
har eleverna bra resultat. 

 
Här framställs forskningen som enig genom ’massor med undersökningar’ som visar 
vägen till framgång. Forskningens ursprung är antingen amerikansk eller europeisk, 
från den västerländska kulturkrets som kan anses värna demokratiska individuella fri- 
och rättigheter. Framställningen producerar klara samband mellan ”hårddata” i form 
av betygsresultat som ett mått på framgång å ena sidan och å andra sidan ”mjukdata” 
som i klimatologiska metaforer beskriver relationer och anda på skolan, samt de 
förhållningssätt som upprätthåller ordning, enhetlighet och de goda resultaten.40 I 
denna konstruktion av framgång flyter kännetecken och resultat samman. Höga 

                                                 
38 Billig (1996/1987) ch. 3, beskriver retorikens historia och utnämner Protagoras till uppfinnare av tanken om 
“logoi and anti-logoi”, ett argument förutsätter alltid ett möjligt motargument. 
39 Potter (1996/1997) Om ”Footing, Neutrality and Alignment” ch. 5 p. 142-147 
40 Se t. ex. Grosins  (2002 ) översikt av forskningen om ”effektiva skolor”, om faktorer som påverkar det 
pedagogiska och sociala klimatet  (PESOC) samt SOU 2004:116. 
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betygssnitt blir på en och samma gång framgångens signum och måttstock. En 
framgång som på så sätt både kan kvantifieras i reda siffror och kännas i ett ”varmt 
omhändertagande klimat”. Skolor som uppvisar det eftersträvansvärda och goda, bra 
resultat, ordning och fin stämning är att betrakta som lyckade, alltså bör man efter-
sträva att verksamheten utstrålar dessa kännetecken. En verksamhet som känne-
tecknas av det goda och rätta, leder således även fram till den goda skolan. Radien i 
det cirklande resonemanget om framgångsrika skolor drar ihop sig, lite som ull i hett 
vatten. De skolor som inte uppvisar dessa tecken och resultat, som av olika skäl inte 
har de förutsättningar som krävs, blir framgångens motpoler, de misslyckade och 
ineffektiva.41 
 

”Såhär ser jag på mitt uppdrag” 42 

BERÄTTELSEN OM ETT UPPDRAG 

Tre svarta punkter projiceras mot den vita overheadduken. Rektorn talar om sitt 
”uppdrag”, vad hans arbete på ett övergripande plan går ut på: 

 

Som rektor för en verksamhet så har man egentligen tre stycken uppdrag och såhär ser jag på 
mitt uppdrag och på vilket sätt som, ja,.. ni kan hålla mig ansvarig för delar av verksamheten:  
 
Så är det så att det första och viktigaste som man har som skolledare, det är att man ska leda den 
så kallade skolutvecklingen. Och det är ett ord som kan vara ganska mångfacetterat och ta 
ganska många olika inriktningar, men som jag ser på mitt uppdrag att leda skolutvecklingen hos 
oss, det är ju hela tiden att se till så att vi hela tiden ökar våra möjligheter att uppnå dom mål 
som finns för verksamheten. Och det är egentligen så att här ser ju jag att skolan och ni som 
föräldrar och målsmän har egentligen samma, samma förväntningar på den här verksamheten; 
nämligen vi vill att det ska gå så bra som möjligt för ungarna. Ni som föräldrar och vi som skola.  

 
Berättandet öppnas upp och inleds. På den vita duken lyser rubriken ”mitt uppdrag” 
och de tre underrubrikerna i punktform.43 Ett treenigt uppdrag slås fast som något 
’man har’, ett uppifrån givet myndighetsutövande: ”Som rektor (…) har man egent-
ligen tre stycken uppdrag”, dessa blir sedan föremål för personlig och professionell 
tolkning i ”så här ser jag på mitt uppdrag”. I växelspelet mellan subjekt (”jag”) och 
uppdrag formas en social identitet och position (”jag som rektor”) ur vilken rätten ges 
                                                 
41 Gewirtz (1998) illustrerar två olika skolvärldar som konstrueras utifrån rastren ’lyckad’ resp. ’misslyckad’ samt 
vilka faktorer som blir styrande i dessa bedömningar.  
42 Citaten i det här avsnittet är om inget annat anges, från informationsmöte 2004-02-02. 
43 Det är frestande att associativt påtala likheten i det retoriska mönstret i inledningen; ’jag har ett uppdrag’ med 
Martin Luther Kings: ”I have a dream…”. 
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• Skapa förutsättningar 

• Ansvara för kvalitetsarbetet 
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att tolka ett uppdrag.44 Att öppet använda sin sociala roll som retorisk resurs 
signalerar en medvetenhet om förekomsten av andra perspektiv utifrån andra roller, 
vilket också kan förebygga eventuella konflikter, samtidigt som plattformen till det 
professionella tolkningsföreträdet gjuts. Rollen och personen smälter samman i 
tolkningsarbetet. Seendet utgår inte endast från ett subjektivt ”jag”, det handlar även 
om en professionell uttolkning av ett påbud från en högre auktoritet som har slagit fast 
att något skall ledas; ”den så kallade skolutvecklingen” och att denna utveckling skall 
verka för att vissa mål så småningom uppfylls. De fastslagna målen förväntas styra 
det som nu pågår och det som kommer att ske framledes i form av ”skolutveckling”. 
Utveckling är något som sker planerat utifrån beslut som redan (i förfluten tid) slagit 
fast de mål och resultat som skall uppnås.  
 
Rektor redogör för vad han anser vara sitt uppdrag och förklarar detta genom att 
hänvisa till vilka förväntningar som knyts till skolan. Ungefär i mitten av utsagan 
ovan hänvisar talaren till sig själv i första person och växlar på så sätt tillsynes 
position från den i verksamheten ansvarige, till en åskådarposition ur vilken han kan 
se de lyssnandes och skolans förväntningar, genom det vardagliga konstaterandet: 
”Och det är egentligen så att här ser ju jag skolan och ni …”, varpå föräldrarnas 
eventuella förväntningar på verksamheten slås samman till gemensamma förvänt-
ningar för skola och föräldrar i ett opreciserat positivt utfall, nämligen att: ”det ska gå 
så bra som möjligt för ungarna”. Med ordet ’egentligen’ i kombination med den 
intagna åskådarpositionen ’här ser ju jag’, konstrueras och konstateras ett sakför-
hållande fram i framställningen. Eventuell oenighet och skilda åsikter om 
verksamhetens arbetssätt och metoder, från hur man arbetar i klasserna till hur man 
hanterar problem av skilda slag, får en underordnad roll i föreställningen om att alla i 
slutändan ändå förväntar sig detsamma. Oavsett vilka skiljaktigheter som kan tänkas 
uppstå längs vägen slås fast att förväntningarna, trots allt är gemensamma. 
”Föräldrar” och ”skola” bildar till synes två jämförbara och jämbördiga tillika 
konsistenta kollektiva enheter eller kategorier som sägs verka för en tredje 
part/kategori: ”ungarna”. Oenighet, föräldrars bristande ansvarstagande och sam-
arbetsförmåga kan på så sätt underförstått bli en förklaringsmodell till att vissa elever 
misslyckas med att nå de mål som satts upp.45  
 
Föräldrar förväntas inte bara vara förälder utan också agera som ”målsmän” i skolan, 
en aktör som innehar ansvar, skyldigheter och en del rättigheter, men som också 
förväntas verka ”för barnets bästa”. Det skall skapas engagemang och samling för 
skolan, eller för ”verksamheten” som i denna alldagliga men även bestämda 
uttrycksform ger associationer till ett opåverkbart kontinuum av pågående aktiviteter. 
Två parter; skola och föräldrar, med sina bestämda bindningar, lojaliteter och 
gemenskapsformer strålar samman i en komponerad gemenskap av förväntningar 

                                                 
44 Säwe (2003) s. 102f. 
45 Se även Säwe (2004) om ordet ”egentligen” och om att skapa samförstånd och allmängiltiga ståndpunkter s. 77 
ff. 
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vilka i sin tur riktas mot och projiceras på en tredje part och gemensam angelägenhet, 
familjärt uttryckt i; ”våra ungar” .  

VILLKORAD SAMVERKAN  

En vädjan om tillit till skolan är inbyggd i talen till föräldrarna. Rektorn kopplar 
samman val av skola med en förhoppning om en medföljande positiv inställning. Ett 
underförstått åtagande formuleras för val av just den här skolan. Även föräldrarna ges 
därmed ett uppdrag förknippat med vissa skyldigheter. Föräldrarnas engagemang och 
förväntningar vägleds i viss riktning. Skolledaren intar rollen som lagledare eller 
coach vars uppgift är att göra ett fungerande lag av föräldrar och skola. Samverkan 
liknas vid att spela tillsammans i ett lag. I sammanhanget antyder även spelmetaforen 
att matchen på sätt och vis redan är i full gång, men att det också finns de som aktivt 
eller passivt tycks spela för ett motståndarlag:  
 

Och jag hoppas också att för er som då kommer att placera sina barn hos oss att ni också känner 
det att vi arbetar, att vi ska arbeta tillsammans för att nå de här målen och så länge vi inte spelar 
i samma lag så att säga, ni föräldrar och vi i skolan, så kommer det bli väldigt svårt att nå ända 
fram, men kan vi samverka inom många områden så ökar också möjligheten till måluppfyllelse 
och därmed känner jag också att jag också som skolledare har utvecklat vår skola.  

 
Den utbrutna talsekvensen kan ge ett intryck av att skolan på något sätt för en kamp 
för elevens bästa, men att inte alla (föräldrar) förstått detta och lägger hinder i vägen i 
form av sitt förhållningssätt och handlande gentemot skolan. Framgången, den som 
alla eftersträvar i ”att det ska gå så bra som möjligt för ungarna”, villkoras på ett 
raffinerat sätt då den föreskriver såväl en känslomässig lojalitet, att som supporter 
eller spelare, för att gå vidare i det metaforiska språket, känner med och ställer upp 
för laget, som någon form av aktivitet i sig från föräldrarnas sida.46 Elevens framgång 
förutsätter föräldrarnas samverkan ”inom många områden”, samt fordrar även deras 
tilltro till skolan och att den (dess personal och skolledning) (av)gör vad som behöver 
göras för att nå målen. Den emotionella aspekten, föräldrars känsla för skolan och att 
skolledaren känner att det sker en utveckling, verkar liksom föregå de rationella och 
konstaterade resultaten. Intuition, känsla och god stämning i relationen mellan skola 
och föräldrar ges företräde och utgör en grogrund för ett lyckosamt rationellt utfall. I 
det språkspel som uppstår kring begrepp som samverkan, mål och utveckling, formas 
även krav och förväntningar på hur föräldrar ska uppträda och agera. Samverkan 
mellan hem och skola blir villkorad. 
 
Att se val av skola som en ”aktiv placering” eller aktiv valhandling; ”för er som då 
kommer att placera sina barn hos oss”, är något som för tankarna till andra former av 
val man numer gör som konsument på en marknad, t.ex. att välja elbolag eller 
fondförvaltare. Här ges dock inga prisgarantier och inte heller utställs några löften om 
säker avkastning på kapital, däremot eftersträvas något som fått benämningen: 

                                                 
46 Lakoff & Johnson (1980) Om språkliga metaforers betydelse för vårt tänkande och våra handlingar. 
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”måluppfyllelse”. Verksamheten kläs i organisatoriska termer som andas resultat och 
rationalitet.47  

”LUDDIGHETEN ÄR ETT DILEMMA!” 

Senare i mötet skildras de strävanden och handlingar som tilldelas föräldern i en 
målstyrd skola, en framställning som även får konsekvenser för synen på kunskap och 
inlärning:  
 

Åå ni som föräldrar ska då egentligen kunna ta måldokumentet och tillsammans med ert barn då 
egentligen bocka av: (med spelad föräldraröst)’- Har du uppnått de här bitarna?, visst! då är det 
klart’ och sen ska man kunna gå vidare sen. 

 
Varifrån kommer då kravet på tydligt specificerade kunskapskataloger? Är det 
möjligen här Bachtins grupp av väsensskilda, främmande och fientliga ord har 
någonting att säga oss?48 
Den föräldraröst skolledaren gestaltar påminner om en resultatinriktad kontrollant 
som följer en fastställd manual eller checklista.  
 

Vi har gemensamma mål, definitivt så. Jag minns själv från min skola, det var ju fortfarande 
sådär, det var lite lotteri sådär på slutet, ofta blev man ju, man blev både besviken och glad (…) 
Den här känslan ska inte finnas längre, utan det ska vara klockrent när man får sitt papper i 
handen, jag vet- jag ska ju veta vad jag klarat av va. (…) på pappret har det här gällt sen 1994 
egentligen, men det är länge sen och fortfarande så är det… 100 % framme är man inte ännu och 
inte vi heller, det finns fortfarande vissa osäkerheter. Nästa steg är ju inte bara att sätta 
kriterierna, de ska också vara tydliga. ’Att du ska kunna redogöra ordentligt för…’ det är ju lite 
svävande; vad är ’ordentligt’? och ha ’god kunskap om’?  
 
Man måste ju precisera målen så att de också blir tydliga för er föräldrar och eleverna inte minst. 
Och här ser jag också en sån här samverkanspunkt, att om betygskriterierna är under, eller 
kravnivåerna som vi kallar dom, är under isen i era ögon, måste ni komma å säga det: ’Att såhär 
herregud såna här kan ni ju inte lämna ut, vi förstår inte ett dugg!’ och det är jätteviktigt…. 
 
Förälder: den erfarenhet jag drar, den säger att de här.. det är luddigt. 
Rektor: det är, de är.. vi får ju då skolverkets övergripande, det är ju de vi ska bryta ner så att de 
passar oss, och det är.. Luddigheten är ett dilemma! 

 
Konstruktionen av lärande och vad som menas med att ”kunna något” tycks ske i ett 
växelspel av föreställningar om det förgångna och nuet, mellan skolans kursplane-
tolkningar och utifrån antaganden om hur föräldrar känner och reagerar. Skolan, här i 
form av rektor utgår från föreställningar om vad föräldern förstår och vill höra. Det 
självkritiska resonemanget om att något som gällt på papper i tio år ännu inte är fullt 
genomfört, bekräftas av en närvarande förälder i yttrandet: ”den erfarenhet jag drar, 
den säger att de här.. det är luddigt”.49 Det tydligt urskiljbara – det ”klockrena” och 

                                                 
47 Jfr Börjesson (2003) om uttalanden på marknadstemat i kap. ”Rektor har ordet”. 
48 Bachtin (1991/1963), se även inledningen av detta kapitel. 
49 Se även Säwe (2004) om självkritik och problematisering som retorisk resurs, för att avgränsa och förhindra en 
längre diskussion. 
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”glasklara”, de på detaljnivå preciserade kriterierna och målformuleringarna för vad 
eleven ska kunna, något man lokalt strävar efter, står i kontrast mot de uppifrån 
kommande ”skolverkets övergripande” kriterier. Det är här i den lokala nedbrytnings-
processen, som en känsla av osäkerhet och luddighet verkar uppstå. En negativ känsla 
av otydlighet som inte ska finnas längre. Skolan och föräldrar efterstävar förtyd-
liganden och preciseringar. I framställningen ses här föräldern som pådrivande för att 
dessa ska komma till stånd och skolan åläggs att möta upp dessa krav. Detta visar sig 
inte minst i talets infällda illustrationer av fiktiva föräldraröster antingen checkar av 
att mål uppnåtts som beskrivits ovan, eller uppbragda klagar på otydlig luddighet: ’Att 
såhär herregud såna här kan ni ju inte lämna ut, vi förstår inte ett dugg!’. 
 
Lärande och kunskapskontroll i målstyrd tappning, för tidvis associationerna till en 
bruksanvisning, med instruktioner om hur delarna monteras, skruvas ihop och sätts 
samman varpå hållfastheten kontrolleras. En syn på inlärning som påminner om just 
ett systematiskt ”bygge” från grund till tak med murbruk och tegel som fogas samman 
enligt en uttänkt och färdig ritning.50 
 
I jakten på botemedel mot ”luddigheter” och i bemötandet av krav på ytterligare 
tydlighet och specificering av elevernas kunskaper, uppstår en komplikation eller ett 
dilemma i berättelsen, eftersom det tydliga riskerar att bli alltför stelt och fyrkantigt.51 
Ett visst tvivel inför en övertro på det målrationella synsättet kommer här till uttryck: 
 

Sen samtidigt ska vi ju vara flexibla i vårt betraktande av elevens kunskap, jag menar nånstans 
ofta reflekterar man ju tillbaks på sin egen skolperiod. Jag minns väl också nån sån här grej, att 
om man skulle få trea när jag gick i gymnasiet i biologi, måste man kunna tolv lövträd t ex, kunde 
man inte 12 lövträd fick man ingen trea, det var inte så mycket att tjafsa om det. Men det är klart 
att det verkar väldigt stereotypt och stelt; nånstans ska ju inte betyget stå och falla med ett 
lövträd, det verkar ju orimligt, men sen.. samtidigt var det väldigt tydligt, visst var det det… MEN 
det är inte riktigt ett sånt betygssystem vi vill ha heller. Så vi vill ändå ha ett mänskligt, vettigt 
kunskapsinriktat betygssystem som ändå är TYDLIGT och inte allt för stelt och fyrkantigt, va… 

 
Den ”gamla” skolan i tappningen ”min egen skola”, lägger an en personlig ton men 
används också i berättandet som töjbar retorisk och historisk referenspunkt till dagens 
skola för att påvisa utveckling och förändring. När vikten av tydlighet i mål och 
kriterier betonas för dagens skola, framställs betygen i den ”gamla” skolan som ett 
oförutsägbart ”lotteri”, där betygen kunde bli både obehagliga och angenäma över-
raskningar – det var med andra ord i det avseendet ett otydligt system. När det ”nya” 
betygssystemet kritiseras för ”luddighet”, tjänar gårdagens skola som varningsklocka 
för en alltför rigid och statisk hållning till kunskap, däremot var det inget fel på 
tydligheten – det fanns inget ”att tjafsa om”. I det att spjärn tas mot det gamla och 
förgångna där ett betyg kunde stå och falla med namnet på lövträdet förvandlas det nu 
existerande till en viljeinriktning, ett löfte om något annat och bättre, vettigare, 
                                                 
50 Imsen (2000/1998) redovisar Robert Gagnés teori om inlärningshierarkier (kap. 9.2). 
51 Labov & Bell (2002/1999) p. 221-251. Se även Billig (1996), Stanley & Billig (2004) om argumentation och 
dilemmaframställningar i retorisk praktik. 
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mänskligare och som något mer kunskapsinriktat än tidigare. Detta något tycks ändå 
fortfarande varandes i sin linda, ännu inte färdigutvecklat. Istället för att tala om det 
nuvarande systemet konstrueras en slags positiv och värdeladdad vision av det som 
komma skall med hjälp av varierande och negativt laddade skildringar av det 
förflutna.52  
 

”En skola som finns i tiden så att säga”53 

BERÄTTELSEN OM DEN FRAMTIDSSTYRDA SKOLAN  

Rektor inleder med att berätta om hur skolan blev till. Områdets föräldrar hade länge 
krävt en egen skola för sina barn, istället för att hänvisas till omkringliggande skolor i 
stadsdelen. Ett krav ”politikerna så småningom ställde upp på”, vilket resulterade i att 
skolan kunde starta år 2001. Föräldrarnas handlingskraft och engagemang var dock 
inte uttömt i och med skolans tillkomst, intresset riktades nu mot utformning av 
organisation och pedagogik. Skolan framställs som ett resultat av föräldrarnas initiativ 
och ansträngningar:  
 

Den här skolan är lite speciell på det sättet den kommit till, det är ju då ett föräldrainitiativ, kan 
man säga, att den här skolan finns överhuvudtaget (…)Föräldrarna har också varit 
initiativtagare till den pedagogik eller den inriktning (…)som är speciell kan man säga, när det 
gäller organisation och arbetsmiljö och pedagogik, så skiljer den här skolan sig avsevärt från den 
andra traditionella skolan som vi känner till allihopa från vår egen skolgång och som fortfarande 
finns kvar… 
 (…) det var ju så att de här föräldrarna som jag berättade om, som var aktiva då här i början på 
det nya seklet var runt och tittade på en hel del skolor runt i Sverige och ville titta ut en bra 
modell för de här skolan som skulle byggas här då i det här området. Och då fastnade man för en 
modell som hette skola år 2000 modellen  

 
Skolans speciella särart vad gäller organisering, arbetssätt och pedagogisk praktik i 
jämförelse med andra traditionella skolor, motiveras och legitimeras genom det 
aktiva val som just dessa föräldrar en gång gjort. Därför blir det viktigt att berätta 
historien om hur skolan kom till, för dem som kommer efter, även om det för dem blir 
en hörsägen.  
 
Utgångspunkten i resonemanget är alltså att föräldrarna står som initiativtagare men 
att de samtidigt tilldelas en roll som ”pedagogiska arkitekter” bakom verksamheten. 
Den ”andra traditionella skolan”, som föräldrarna ”känner till” från sin egen skolgång 
är omodern i förhållande till dagens och framtidens krav, föräldrarna har därför valt 
en annan inriktning för sina barn. Skolans skapelseberättelse ger ordet till föräldrarna, 
inte till stadens politiker, stadsdelen eller dess förvaltning eller till lärarna och 
skolledningen. Det är snarare så att berättelsen säger oss att skolan kommit till genom 

                                                 
52 Jfr Börjesson (2005/2004) för en analys av hur tiden används som jämförelsepunkt och avstamp i presentationer 
av skolor på Internet.  
53 Citaten i det här avsnittet är om inget annat anges, från informationsmöte 2004-01-26. 
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hårt lobbyarbete, delvis i opposition mot politiker och stadsdelsförvaltning. Det 
betyder också att ansvaret för den inriktning som valts förläggs hos föräldrarna medan 
skolledningen som agerar på deras uppdrag inte längre i samma utsträckning och inte 
ensamma behöver försvara och motivera organisatoriska lösningar som eventuellt kan 
utsättas för kritik. En triangel ritas upp på en whiteboard, som sedan förklaras: 

 

 
 

 (…) när man förändrar en skola, bygger en ny skola, eller bygger om gör om en gammal skola, 
så bör man satsa på flera förändringsfronter samtidigt. Det är inta bara att bygga om en skola 
och tro att den blir förändrad bara för det och bygga den på ett annorlunda sätt. Det är inte bara 
att organisera om en skola, och tro att nu kommer den att förändras i modern riktning. Eller att 
föra in en ny pedagogik och tro att plötsligt förändrar sig skolan (…)Skolan har ju varit sig rätt 
lik i många år, man känner igen sig från sin egen skoltid i mångt och mycket. Och till och med 
alltså, mycket härstammar ju från 1800 talet i skolans uppbyggnad och arbetsmiljö osv. Så det 
har inte hjälpt! 

 
Informationsmötets ingress och ansats; en ny skola, en föräldrarnas skola och en ny 
skola för områdets barn, bildar upptakten till en berättelse om förändring och hur ett 
förändrings- och utvecklingsarbete bör gå till för att lyckas. Många försök att omdana 
skolan har stupat på en alltför ensidig fixering på enskilda förändringsfaktorer, såsom 
organisation, en pedagogisk idé, eller ombyggnation. Vis av denna erfarenhet tas här 
ett helhetsgrepp, allt skall förändras samtidigt: 
 

Men tar man alltihopa det här på en gång, då kanske det finns möjlighet att få en annorlunda 
inriktning och en modern skola, en skola som finns i tiden så att säga. Så det är det, det skola 
2000 handlar om; det är alltså en annorlunda inriktning på skolan. En pedagogisk idé som är 
läroplanens, men en annorlunda fysisk miljö och en annorlunda org.. arbetsorganisation.  

 
Och det är detta ”tänk” triangelns inringade hörn illustrerar; en ’annorlunda’ organi-
sation, en ’annorlunda’ fysisk miljö och den ’pedagogiska idén’, som däremot inte är 
annorlunda utan är densamma som läroplanens:  
 

Det är ingen annan pedagogik än den här läroplanen vi jobbar efter. Såhär ser den svenska 
läroplanen ut (visar upp ett blått häfte), det är en tunn bok, som består utav mål, för vi har en 
målstyrd skola. 

 
Det annorlunda och nya viktas mot den pedagogiska idén som egentligen alla borde 
arbeta efter, men som andra skolor får svårigheter med att efterfölja eftersom de inte 
vidtagit nödvändiga organisatoriska, lokal- och miljömässiga förändringar. Ett invävt 
lugnande besked förmedlas; ”Det är ingen annan pedagogik än…”, det här är inget 
’konstigt’, inget att ’oroa sig för’, det är istället fråga om en skola i framkant, som haft 

 

organisation 

pedagogik 

Fysisk miljö 



 31 

modet att gå före de skolor som i mångt och mycket fortfarande präglas av ’1800 
talets skola’.  
 
Förutom de tre hörnen har triangeln ett innanmäte, som även detta har genomgått en 
rekonstruktion i och med den nya skolan tillblivelse. I talsekvensen nedan hänvisas 
till en broschyr om skolans inriktningar och mål: 
 

Och som all personal här, när, de har fått.. blivit börjat jobba här och blivit anställda, fått lov att 
liksom ställa upp på, skriva någon form av kontrakt på att de här målen som finns förkortade i 
den här versionen (gul broschyr) ähmm… måste man ställa upp på för att få jobba på den här 
skolan. Annars..så.. så vill vi inte ha personalen här, så att säga. 

 
Det ”gamla tänket” sitter naturligtvis inte bara ’i väggarna’, eller i de gamla organisa-
tionsträden. Det sitter i människors huvuden och i deras handlingar. Därför är det lika 
viktigt att visa upp en nystart med en hängiven personalstyrka som uppvisar vad man 
numer även på svenska brukar benämna ”commitment”. En förutsättning för 
anställning på skolan är att den tilltänkta medarbetaren uttryckligen i kontraktsform 
förbinder sig att arbeta för läroplanen, så som den tolkats och kommit till uttryck i den 
lokala organisationens mål och föreskrivna metoder. 

”DAGENS SAMHÄLLE KRÄVER STORA KVALIFIKATIONSKRAV, JÄTTESTORA 
KVALIFIKATIONSKRAV” 

Det vi har tittat på, på den här skolan också, mycket.. det är förutom läroplanen och andra 
planer, här som jag visar för er; det är ju då vad samhället har för krav på våra ungdomar när de 
kommer ut ur skolan, som vi låter oss styras av. Det här måste.. det här tycker vi att vi måste titta 
på och jobba med i skolan, för vi vet idag att näringslivet, arbetslivet, familjelivet i dagens 
samhälle kräver stora kvalifikationskrav, jättestora kvalifikationskrav, avsevärda stora skillnader 
mot de som gick ut ur skolan på sjuttiotalet.  

 
Skolans förändring är alltså betingad av förändringar utifrån, processer i samhället 
och de krav dessa ställer på utbildning, skola och framtidens medborgare. Förutsätt-
ningarna är nu radikalt annorlunda och skolbarnen måste kvalificera sig, inte bara 
förvänta sig rätten till jobb och anställning, utan också lära sig att bli initiativrika, 
’närande’ medborgare som bidrar till samhällets fortbestånd, men även för att klara av 
ett privat familjeliv.54 Till skillnad från tidigare generationer kan dagens unga inte 
längre räkna med att få en given plats och position i form av fast anställning, eller 
räkna med ett på förhand utstakat familjeliv enligt gamla mallar och normer. 
Overheadbildens tre punkter sammanfattar budskapet: 

 
� Bredare kompetenser,  
� Stora krav på allmänbildning,  
� Social kompetens, i arbetslivet.  

 

                                                 
54 Jfr Börjesson, Palmblad & Wahl (2005) för analyser av medborgarskapet som en fråga om kvalificering istället 
för rättighet. 
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Det är ju sånt här man läser om i platsannonser idag. Den här typen av kunskaper (som består?), 
inte skolkunskaper som att kunna räkna upp Sveriges kungar eller floderna i Amerika o.s.v. det är 
inte dom kunskaperna man kräver i samhället idag, utan det är de här; social kompetens, 
självständighet, att man kan vara flexibel, som människa, för samhället förändrar sig väldigt 
snabbt. Att man kan lösa problem, att man är benägen och villig att vilja förändra.. sig och sin 
omvärld och att man ständigt vill lära nytt. 

 
Det är inte ’skolkunskaper’, utan generella kunskaper om samhället och hur man tar 
sig fram bland människor och i arbetslivet. I de uppställda retoriska dikotomierna; 
”det är inte dom (…), utan det är de här..”, (där mötestalaren med emfas i rösten 
samtidigt slår på den vita overhead duken) erbjuds ett mer tidsenligt och gångbart 
koncept, än den förlegade rabblande kunskapssynen som hör den gamla skolan till. 
  

Och då kan man fråga sig; hur kan vi jobba med alla de här stora frågorna i skolan då? 
Ähh… de här sakerna; höga kvalifikationskrav, breda kompetenser, stora allmänbildning, 
problemlösningsförmåga, tycker jag hänger ihop på något sätt. Och då vill jag säga så här, att de 
vi jobbar och satsar väldigt hårt på, på den här skolan, när det gäller kompetenser, det är 
basfärdigheterna; språket och matematiken. Att kunna läsa, tala, skriva, lyssna. Kunna räkna. 
Och när det gäller läsa, tala, skriva och lyssna både på svenska och i engelska som man måste ha 
för att kunna klara sig i samhället idag.  

 
Kanske kan man sammanfatta framställningens meningserbjudande på följande vis: 
Samhällen kommer och går medan baskunskaper består. Till synes de samma som i 
den 1800 tals skola man tidigare jämfört andra skolor med. Nu leder det förmodligen 
fel att jämföra dagens begrepp läsa, skriva, räkna, med samma begrepp i 1842 års 
stadga för folkundervisning. Baskunskaperna är de samma, om man ser till 
benämningarna, men vad det innebär i dagens skola att ’klara av läsningen’, kan vara 
något helt annat än den innantilläsning och nattvardsläsning som folkskolan lärde ut. 
55 Vad jag finner intresseväckande är vändningen i det tidigare så förändringspräglade 
talet. Från talet om samhällets utveckling och komplexitet, extremformuleringarna; 
”jättestora kvalifikationskrav, avsevärda stora skillnader” som gör skolkunskaper till 
förlegad – ”död kunskap”, och så talets återtåg till ”allmänbildning” och de traditio-
nella skolämnenas baskunskaper som ”det grundläggande för all annan kunskaps-
inhämtning”. Ur denna vändning skulle en intressant diskussion kunna få sin start-
punkt: Vad är kvalitativt annorlunda i dagens s.k. ”baskunskaper” och hur kan dessa 
bidra till elevens medborgarskap idag till skillnad från tidigare skolors syn på dessa 
”baskunskaper”? Vari består det radikalt annorlunda i dagens (den här skolans) syn på 
kunskap i jämförelse med ”den gamla” skolans syn? 
 

Elever som är flexibla människor, flexibla när de går ut här, det krävs också av samhället. 
Förändringsbenägna, (…)man ska kunna jobba med många andra, än några få utpekade andra 
individer. Lära sig jobba med andra, därför så ändrar vi grupperna i de här enheterna. 
Grupperna ändras för olika sammanhang. (…) 
Att ta ansvar för sin skolgång här hos oss, ta ansvar för sina egna studier, förstå att det är för sig 
själv man är här, det är för sig själv man lär och inte för läraren, eller för sin mamma och pappa. 

                                                 
55 Linné (2001). 
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Och att man lär sig planera sin vardag, planera sin skolvecka, planera sina studier, planera sina 
läxor. (…) 

 
Hit hör också en förhoppning om att eleven själv skaffar sig förmåga att värdera och 
bedöma sin kunskapsstatus. Ett ansvarsområde som tidigare varit reserverad för 
läraren. En i tidigare forskning uppmärksammad förskjutning av auktoritetspositioner, 
från de vuxna – den politiska och professionella styrningen, till att allt större utrymme 
överlämnas till barnets/elevens egna handlingar i skolarbetet och till det lärande 
subjektets egna bedömningar56, sker även här: 
 

Vår förhoppning är ju att t.ex. ”Kalle” vet om med sig själv: ”att jag ligger ju faktiskt lite efter 
med matematik, eller jag är inte så bra på matte och då tar jag den tiden till förfogande och 
jobbar med matte om jag har möjlighet att välja det själv. (och tänka) ”Jag behöver komma ifatt 
– jag behöver förbättra mig där” Och är det så att han inte diskuterar på det sättet, då hjälper 
mentorn till då s.a.s.: diskuterar med Kalle: ”Du Kalle ska inte du använda den här tiden till 
matte – när du har möjlighet till det, förbättra dig i det.” 

 
Att vara flexibel i betydelsen att kunna fungera och arbeta tillsammans med andra i 
olika konstellationer, att vara självständig, genom att kunna planera och ta ansvar för 
sitt arbete och sitt lärande, förs nu till listan av en ny slags baskunskaper utöver de 
gamla; att kunna läsa, skriva och räkna. Skolan åtar sig uppdraget att ”skapa själv-
ständiga elever, som kan bli självständiga sen när man kommer ut i samhällslivet”. 
Dessa egenskaper jämte ”social kompetens” tillförs nu eleven via skolans arbetssätt 
och inriktning, med motiveringen att samhället påkallar sådana kompetenser. En 
alternativ retorisk utgångspunkt i förändringstalet om synen på skola och utbildning 
hade kunnat vara att i likhet med nittiotalets ungdomspolitik utgå från att förändringar 
i samhället redan nått de unga och/eller att det nu gäller för skolan att ta tillvara en 
inneboende natur hos ungdomarna själva:  
 

Ungdomars engagemang, kreativitet, nytänkande och ifrågasättande bidrar till dynami-
ken i det moderna samhället. Det är därför viktigt att nya kompetenser och värderingar 
som ungdomsgenerationen tillför integreras i samhället. 57 
 

Fyra berättelsers nyanser – fyra uppdrag att leda skola… 
Vilka meningserbjudanden har då mäklats ut till skolspekulanterna, föräldrarna som 
besökt dessa informationsmöten – i det som här valts ut ur respektive möte? Det 
handlar naturligtvis om ett urval. En inställd lyssning efter det som uppfattats 
kritiskt58, speciellt, och på något sätt särpräglande i respektive möte som sedan valts 
ut, citerats och analyserats. En annan svårighet är att säga något om hur detta informa-
tionsmötets till största del monologiska tal, emottas och uppfattas av åhörarna, de som 
                                                 
56 Hultqvist och Pettersson (1998/1995) analyserar förarbetet till lpo 94 ”Skola för bildning”. 
57 Ungdomspolitik. Regeringens prop. 1993/94:135 s. 30f, citerad i Hultqvist och Pettersson (1995/1998) s. 217. 
58 Kritiskt, här i betydelsen: något som jag uppfattat att talaren betonat som viktigt för sin skola, men även något 
som kan uppfattas som kontroversiellt. 
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förväntas ingå i och fungera i det som konstruerats – föräldrarna. Kommer de att 
känna sig hemma eller främmande där? Kommer de att använda sig av verktygen som 
tillhandahålls, eller inte alls förstå vad de ska göra med dem, eller kanske kreativt 
använda dem till att göra något helt annat? Svaren på den typen av frågor kan vi inte 
få (annat än i spekulativ form) genom dessa tal och berättelser. Förhoppningsvis kan 
exemplen, ändå illustrera olika erbjudanden riktade till föräldrarna, skiftande i 
räckvidd och styrka, men även ses som de representationer av verkligheter, utifrån 
vilka föräldrar efter egen tolkning, ställs att handla, tänka och känna. Informations-
mötet kan ses som en av skolans arenor för att påverka brukarnas förväntningar och 
attityder till verksamheten, men också som en arena där man iscensätter sig själv och 
där den (institutionella) ordningen vid respektive skola förklaras, rättfärdigas och blir 
verklig. Informationsmötets berättelse kan ses som ett legitimitetsbygge: 

 
Man måste så att säga berätta samma historia för alla barnen. Härav följer att den 
expanderande institutionella ordningen utvecklar ett motsvarande valv av legitimise-
rande formler som breder ett skyddande täcke av både kognitiva och normativa 
tolkningar över den.59 

 
Den första Berättelsen om den ”K-märkta” skolan, kan ses som ett alternativ till den 
förändrings- och utvecklingsdiskurs som så länge präglat talet om skolan. Här erbjuds 
ett fast schema med rast och ämnesundervisning, var sak på sin tid och bestämda 
plats. Talets motpol; den moderna skolans integrerade läroplanskod med tematiskt 
arbete, luckrar upp gränserna mellan ämnen, liksom inramningen i tid och rum och 
riskerar att göra skolan otydlig. Den traditionella undervisningen däremot som elever 
och föräldrar känner igen som skola, ramar in tid och rum, ordnar och strukturerar 
innehållet utifrån ämnesdisciplinen. Det här är ingen skola som bara följer strömmen 
eller hoppar på den senaste pedagogiska trenden. Den här skolan har stått pall och 
erbjuder med sin traditionella framtoning ett alternativ till dem som inte längre känner 
igen skolan. En skola som skiljer sig från mängden i dess motstånd mot en 
dominerande förändrings- och utvecklingstrogen diskurs. Här blir uttalad kritik från 
kommunens skolinspektörer argumentationens hävstång, en retorisk resurs och ett 
berättargrepp. När tilliten till skolan och dess organisering sätts på prov betonas 
personalens professionella kunnande. En professionalism som består av lång 
(lärar)erfarenhet och samarbetsformer som garanterar likvärdiga bedömningar i de 
olika skolämnena. Via analogier till andra professionella yrkesgrupper söker 
skolledaren legitimitet och acceptans för skolans åtgärder.  
 
Berättelsen om att vilja vara skola, är liksom den första essentiell i sin syn på vad det 
är att vara skola. Den präglas av en organisation genomsyrad av goda avsikter. När de 
sociala spelreglerna fungerar, när ett enhetligt normsystem råder, när förväntningarna 
är höga och de goda resultaten premieras och när eleverna är ’duktiga’, då är skolan 
framgångsrik. En verksamhet som kännetecknas av det goda och rätta, leder till den 

                                                 
59 Berger & Luckman (2003/1966) s. 78. 
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goda skolan. Frånvaron av frågor om denna framgångs värdebas och förutsättningar, 
alstrar ett normativt cirkelresonemang. Talet om den goda skolan rekonstruerar en 
välfärdsmodell, ett löfte om något bättre än vad samhället utanför kan leva upp till. 
Skolan ses som en möjlig ”räddningsstation” från hotfulla tendenser i ett degenererat 
samhälle. En förfallstematik som inte så sällan drabbar skolan vänds istället mot det 
oroliga samhället därute. Tirader av viljeyttringar och goda avsikter, med hänvisning 
till den fasta grund ’forskningen’ erbjuder, blir en retorisk strategi för att vinna 
legitimitet hos föräldrarna.  
 
I Berättelsen om Skola som uppdrag, är det fastslagna mål som förväntas styra det 
som nu pågår och det som kommer att ske framledes i form av ”skolutveckling”. 
Utveckling är något som sker planerat utifrån beslut som redan slagit fast de mål och 
resultat som skall uppnås. Framtiden är utpekad och utvecklingens uppgift är att nå 
dit. Måluppfyllelsen sker på en aggregerad nivå, som en totalsumma av alla elevers 
framgång, att ett enskilt bra resultat bidrar till det totala resultatet, och att detta kan 
ses som ett bevis på utveckling. Elevernas ansträngningar, föräldrarnas samarbete och 
lärarnas undervisning, kan samordnas och organiseras i en totalitet likt ett väloljat 
maskineri eller jämföras med ett fulländat lagspel. Konsensustänkandet förutsätter 
gemensamma tolkningar av målen. Individuella svårigheter och olikheter samt 
intressekonflikter i de vägval man dagligen ställs inför i organiserandet av skolan, 
förblir outtalade. 
 
I Berättelsen om den framtidsstyrda skolan, spelar samhället och dess förändrings-
processer huvudrollen. Egenskaper som flexibilitet och självständighet är den 
moderna skolans baskunskaper. Samhällsförändringar ställer allt större krav på 
individen. Dessa förändringar sker snabbt och är oförutsägbara, eleven måste därför 
anpassas till ett samhälle i permanent förändring. Att snabbt kunna ställa om, ingå i 
nya arbetsgrupper med olika slags människor, att kunna planera sin tid och lägga ett 
eget individuellt schema, är några av de krav som ställs på eleven i den framtidsstyrda 
skolan. Förmågan ”att lära om, lära av och lära nytt” blir till ett sammanfattande och 
ofta återkommande mantra. Förändringar av skolans arbetssätt och organisation är 
påkallade utifrån. Det är i samhället, i arbetslivet, i näringslivet, men även i familje-
livet dessa förändringar sker. I skolan sker förberedelsen för detta förestående liv.  

ATT SKAPA EN TILLTALANDE  MÅLBILD 

Fyra skolledare har talat på fyra olika möten. De har berättat om skola som samhälls-
institution, dess plats och uppgift idag, igår och i framtiden. De har berättat om hur de 
ser på skola och om ”uppdraget” som rektor. Situationen och mötesformen påbjuder 
ett positivt budskap, en marknadsföring som kan bidra till ett gott rykte som lockar 
föräldrar och elever att välja deras skola. Det är skolans löfte om framtida framgång 
genom studier som förs fram i målbilden. Talets riskfria truismer, dess till synes 
invändningsfria ton av rådande enighet formar en bild av ömsesidiga förväntningar 
vars andemening och strävan formar en överenskommelse om parternas gemensamma 
mål. Andra målsättningar och uppgifter för skolan såsom social fostran, påtvingad 
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skolplikt, och många elevers upplevelse av skolan som förvaring och kontroll, förblir 
för den goda stämningens skull outtalade i detta sammanhang. Vad som presenterats 
vid dessa möten kan ses som en blandning av ”information”, ”upplysning” eller 
”marknadsföring”. Att skilja ut vad som kan sorteras in under den ena eller andra 
beteckningen utreds inte närmare här, då det istället är variationerna, eller nyanserna i 
berättelsen om skolan som är av intresse. Min framställning rymmer endast fyra 
berättelser om vad det är att vara skola inom en och samma stad, den möjliga 
repertoaren tycks betydligt bredare än så. 
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Att representera folk – och principer 

Skolledning som förhandling 

MATS BÖRJESSON & ANITA NORDZELL 

Inledning 
Skolledning är inte ett ting och heller inte en verksamhet med självklara kännetecken. 
Det är något som är diskursivt satt - och dessutom något som står under ständig 
förhandling och praktisk hantering. Så väljer vi att se det. I denna artikel ska vi 
studera förhandlingsprocesser och ta det språk som används i skolan på allvar. Vårt 
exempel, vår empiri är hämtat från inspelningar av möten på en skola där 
arbetslagsledare träffas, diskuterar, interagerar – och eventuellt fattar beslut. 
 
Hur vet vi då att de ledningsgruppssamtal vi studerat är ’ledning’? Vardagsförståelser 
av styrning och ledning får ofta diktera vad forskaren ser och skriver. Vi 
uppmärksammar ord som ’policy’, punkter i ’protokollet’ och ’beslut’ och börjar 
härifrån våra analyser av hur ledning går till. Men tanken med studien är inte att säga 
att skolan styrs och leds i kontexter som denna – eller att den inte gör det. Det handlar 
alltså vare sig om att falla in i diskussionen om att skolan egentligen styrs ’bottom-
up’, eller att den styrs ’top-down’. I stället kommer vi att se ledningsgruppssamtalet 
som en plats där produktion sker, en plats där frågor definieras, beslut hanteras och 
där sociala kategorier används som retoriska resurser i den språkliga interaktionen. Vi 
knyter härmed an till en forskningsinriktning med fokus på institutioner, organisa-
tioner och språk108 
 
Organisationer är sociala kollektiv som produceras, reproduceras och transformeras 
genom kommunikationspraktiker, ungefär så skriver Mumby & Clair.109 Vi tänker 
följa denna utgångspunkt, utan att för den skull hamna i en position där världen ses 
som en ständig nyproduktion. Poängen är istället att lägga möda på en närhet till det 
empiriska material man har för handen och på så sätt använda sig av grundfrågan 
’Hur  går det till?’. Sammantaget blir då vårt projekt i detta kapitel att se såväl 
skolledande som organisation som diskursiva formationer och interaktivt framför-
handlade fenomen. Poängen här är då inte att se vilka diskursiva mönster som finns i 
en organisation, utan att se hur aktörer skapar organisation genom diskursiv inter-
aktion.110 

 
 
 

                                                 
108 För översikter, se Hester & Francis (2001,1998), Drew & Sorjonen (1998).  
109 Mumby & Clair (1998) s. 181. 
110 Mumby & Clair (1998), Boden (1994), Nordzell & Börjesson (2004).  
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Studiens utgångspunkter 
Retoriskt språk är inte något särskilt språk. Den klassiska retorikanalysen utgick i hög 
grad från att retorik till och från sprängs in i tal och text – och att det däremellan finns 
språk som inte är retoriskt. Så ser också den mera vardagliga användningen av 
’retorik’ ut – vi säger att ’det där är ju en retorisk fråga’, vilket betyder att frågan 
ogiltigförklaras och vi har med detta uppmanat vår motpart att ställa en fråga som inte 
vilar på färdiga förutsättningar samt ger oss möjlighet att svara fritt.  
 
I den senaste tidens utveckling av olika typer av diskursanalys har denna föreställning 
till stora delar övergivits. Språk är handling, och om man tar det på allvar får det stora 
konsekvenser för samhällsvetenskaplig forskning.111 Om språkanvändning inte ses 
som mer eller mindre sann eller riktigt avspeglande av verklighet, utan just som 
handling – då blir forskningsfrågorna annorlunda. De inriktas då snarare på vad 
språket gör i interaktion, vilken repertoar eller vilket sortiment av språkhandlingar 
som tycks vara giltig i ett visst sammanhang, och så vidare.112 Denna artikel kommer 
att fokusera hur mötesfrågor och principer löpande konstrueras och praktiseras genom 
tal. Utgångspunkten är alltså inte att söka en beskrivning av det egentliga eller 
fundamentala mötesinnehållet, eller att på förhand avgöra dess bakomliggande 
drivkrafter - utan att lyssna på hur aktörerna själva använder sig av olika typer av 
retoriska formler i interaktion. 
 
I vårt perspektiv handlar det inte om att söka individuella drivkrafter, motiv, känslor 
eller åsikter. Istället fokuseras och analyseras vad olika yttranden, potentiellt, 
åstadkommer i den interaktion som ligger för handen. Men låt oss omedelbart betona 
det reflexiva anslaget: det är våra förslag, våra kandidater till analys. Vi gör alltså inte 
anspråk på att ha nått fram till den yttersta analysen, den som kan förklara mest av 
samtalets förlopp. Inte heller vill vi försöka slå fast vilken den yttersta kontexten är 
för samtalet. Istället välkomnar vi mängden av tänkbara kandidater. Varje 
samhällsvetenskaplig analys innebär att fokuseringar görs och somligt lämnas åt 
sidan, det finns inte någon enda eller yttersta aspekt av empiriskt material – för 
analytiskt arbete gäller att också forskaren gör något i sitt skrivande. Detta är vad 
diskussionen kring ’den språkliga vändningen’ handlat om. De aktörer och miljöer vi 
studerar ligger inte bara där, väntande på att lyftas fram och förstås. Varje 
forskarskildring innebär i sig en berättelse – som alltid kunde gjorts annorlunda.113  
 
I interaktion är utfallet både öppet och begränsat. Öppet är det därför att det för oss är 
en utgångspunkt att vi inte kan ta för givet att den organisation som till exempel en 
skola har på papperet, är något som har en essens.114 Mening, sammanhang och 
moraliska ordningar är, utgår vi ifrån, något som konstrueras i mänsklig interaktion – 
och inte något som föreligger i bestämd form eller som någon pre-diskursiv 
verklighet. Begränsat är det genom de diskursiva formationer som i sin tur producerar 

                                                 
111 Alvesson & Karreman (2000). 
112 Om förskjutningen från tillämpad lingvistik till tillämpad diskursanalys, se Gunnarsson (1998).  
113 Diskussionen om ’kontexten’ finns i empirin, i forskarens teoriansats eller i bäggedera – se Schegloff (2001, 1997, 1992), 
Potter (1998).  
114 Nordzell & Börjesson (2004).  
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mening och möjligheter att kommunicera. Språket innebär en repertoar av tänkbara 
handlingsmönster samtidigt som språket ger möjligheter till alternativformuleringar.  
 
Viktigt i samtal – och kanske särskilt samtal i institutionella miljöer - är att aktörer 
använder sig av diskursiva manövrer som gör anspråk på neutralitet .115 I idén om 
’professionalism’, ligger ett begränsat sortiment av diskursiva manövrer som har 
status av att vara sakliga, adekvata, relevanta och så vidare. Att befinna sig i en 
institutionell miljö innebär så att det alltid finns formuleringar som befinner sig på en 
högre hierarkisk nivå än andra. Detta innebär emellertid inte att vi utgår från att en 
sådan rationalitet är ofrånkomlig – eller det önskvärda. Istället försöker vi förhålla oss 
neutralt till förnuftets hierarkier och ta yttranden till analys oberoende av institutionell 
normativitet.  
 
Genom studier av interaktion – här språklig - innebär möjligheter att kunna studera 
det socialt och i stunden konstruerade. Här finns en stor möjlighet att få fatt i 
sekvenser där vi kan se hur det gick till innan vi fick ett slutresultat och ett eventuellt 
konsensus – vi kan alltså följa processen i vilken det uppenbara skapades. Frågan om 
’vad vi alla redan vet’ har på detta sätt av etnometodologin och den reflexiva 
diskursanalysen ställts på huvudet genom att istället fråga vilka metoder och medel 
som produceras i interaktion för att upprätthålla och kvarhålla det vi redan vet.116  
 
Samtidigt kan vi förmodligen alltid se att interaktion är något som är satt av det språk 
vi använder. Vi intresserar oss därför också för repertoaren av (socialt accepterade) 
positioner och hur dessa kan användas som retoriska resurser i vardagen. Såväl 
kategorier som moraliska meningssammanhang är mer eller mindre schabloniserade 
och i den meningen något som föregår interaktion.117 Varje fråga är presenterad på ett 
visst sätt, vilket innebär att alternativa presentationsformer väljs bort. Inga yttranden 
saknar dock alternativa tänkbarheter, och för en studie som denna handlar det därför 
om att se hur gränsdragningar utförs och hur frågestilen naturaliseras genom språklig 
handling. Dagordningar behöver accepteras för att aktörer ska kunna säga sig ha en 
neutral utgångspunkt. På det vardagliga mötet, med föregående mötesprotokoll, 
sekreterare, ordförande och dagordning, så tänker vi oss att grunden är lagd för en 
jämn kamp mellan argument. Men ingen dagordning är förutsättningslös eller neutral, 
och inget sätt att formulera en ’fråga’ är utan alternativa vägval. Något så till synes 
distinkt som ’dagordningen’ är alltså en diskursiv interaktion med potentiellt öppna 
ändar när det gäller ’förhandlingsresultatet’. Ett väl känt uttryck för detta inom 
samhällsforskning och politik är att det alltid finns ett problemformule-
ringsprivilegium, vilket innebär att det råder en kamp om såväl dagordningen som hur 
frågorna häri ska konstrueras.118 Dags att gå till analytisk handling. 

                                                 
115 Clayman (1992) samt Atkinson (1992). Här diskuteras bland annat det särskilt väsentliga att formulera en neutral position för 
institutionsföreträdare av olika slag, samt om den växelvisa användningen av pronomen (’jag’ och ’vi’) för att kunna uppnå såväl 
trovärdighet som neutralitet. För ytterligare en introduktion, se McHoul & Rapley (eds.) (2001). 
116 Potter (1996) s. 54. 
117 En liknande position finns i Mäkitalo & Säljö (2004). 
118 Inom diskursanalytisk forskning har Potter (1996) kallat detta för ‘ontological gerrymandering’, dvs. ontologiska 
gränsdragningar – och att sådana alltid kan göras på alternativa sätt. 
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Vad är problemet – och för vem? 
Materialet som vi bearbetat för denna studie utgörs av 7 skolledningsmöten i en 
grundskola, totalt cirka 8 timmars inspelade möten. Vi har inte själva varit närvarande 
vid inspelningarna. De medverkande i skolledningsmötena är lärare och 
arbetslagsledare för sina respektive arbetslag (Eskil). Eskil har vid alla möten vi 
lyssnat till haft rollen som ordförande, ett uppdrag som givits honom av rektor på 
skolan. Han deltar även i möten med rektor, vilket också framkommer i materialet. 
Antalet deltagare i skolledningsmötena har skiftat från 6-7 stycken och ibland är 
någon av de ordinarie deltagarna tillfälligt ersatt av annan representant från 
arbetslaget. Deltagarna i det möte vi presenterar nedan är Eskil (ordförande), Arne, 
Bo, Karin, Lisa och Gerd. Lena som nämns i samtalet är arbetslagsledare och 
ordinarie deltagare i de möten vi studerar, i detta möte ersätts hon av Arne. Birgitta 
som nämns i samtalet är rektor på skolan. 
 
Vi har valt en passage i mötet där man diskuterar en enkät riktad till lärarna och 
huruvida man ska behöva träda fram med sitt namn på den. Vi menar att denna 
passage är ett väl valt exempel också i ljuset av många andra material i vår tid som 
berättar om strävan mot en historisk demokratisering av ledningsfunktionen i vår tid. 
Men det viktiga i vår fortsättning är inte att studera maktutövning och hur den 
hierarkiska organisationen ’egentligen’ arbetar. Inte heller försöker vi förstå mötets 
yttranden som en avspegling av andra drivkrafter i samhället. Snarare handlar det om 
att se hur mötet producerar moraliska förhållningssätt och för detta använder sig av en 
rad språkliga former för övertygande, skapande av trovärdighet, och så vidare.  
 
Vi presenterar några utdrag ur ett skolledningsmöte. När vi kommer in i samtalet har 
det pågått i cirka 8 minuter: 
 
Samtalsutdrag 1 
  1  Eskil Vi går vidare  
  2  Eskil jaa ((skratt)) det finns mycket att säga 0.5) 
  3    till den psykosociala enkäten (0.3) och (2.0) 
  4   asså det är klart att vi har diskuterat det  
  5 här lite grann va de de va för att a i 
  6 arbetslag fem förekom åsikten att (0.5)varför  
  7 måste man skriva ↑namn↓ (1.0) och jag har  
  8 försökt bemö:ta det. Har- har det (0.2)  
  9 förekommit i fle::ra arbetslag? 
 
Mötets ordförande tar upp frågan om den psykosociala enkät som skickats ut till 
personalen och karakteriserar motståndarna till att skriva namn genom att formulera 
ett citat – ”att ’varför måste man skriva namn’ och jag har försökt bemöta det. Har det 
förekommit i flera arbetslag?” Citerande av andra i interaktion av det här slaget är ett 
intressant retoriskt grepp. Först och främst ger det ger en känsla av autenticitet, ett 
yttrande som gör anspråk på att veta vad som har hänt, vilket i sin tur ’bevisas’ av att 
det är ett citat.119 Vidare finns det en moralisk styrka i att citera sina menings-
motståndare – bara den som är öppen, lyssnande och moraliskt stark tar fram 
motståndarens röst och argument. I exemplet ovan kan vi emellertid också tänka oss 
en annan tolkningskandidat, nämligen att redan inledningsvis formulera ett ”jag har 

                                                 
119 Potter (1996) s. 163. 
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försökt bemöta det”, identifierar motparten som innehavare av den problematiska 
positionen – den som inte försökt, alternativt kunnat förstå. 
 
Samtidigt ser vi en intressant upptakt i formuleringen ”…det var för att i arbetslag 
fem förekom åsikten att…” Vad gör ett sådant yttrande för den fortsatta 
interaktionen? Ordet ”förekom” signalerar just förekomst – men inte direkt vanlighet. 
Något som förekommer är visserligen accepterat som verklighet, men utan att uppnå 
någon status av regelbundenhet eller utbredning. (Vi säger ju till exempel: ’Jodå – det 
förekommer’.) Om man så följer mötessamtalet framöver så finner vi att mycket av 
mötet kretsar kring detta tema, det finns en sorts kamp om den eventuella vanligheten 
i en viss åsikt. Meningsskiljaktigheten är av ordföranden uppmärksammad och 
accepterad – men inte som något mera än förekommande.  
 
Samtalsutdrag 2 
 10  Eskil i arbetslag två var det ingen som reagerade på  
 11 de (0.3)eeh (0.9) men va- hur har tongångarna  
 12 gått (0.7) du får berätta lite [ (  )] 
 13  Bo                          [Mmm ] (1.5)  
 14 asså va:::: (0.9) när dom kom till mig ra  
 15 (0.4) så::: (0.6) tyckte dom att: de kändes  
 16 inte kändes bra helt enkelt att dom skulle  
 17 skriva sina ↑namn↓ (0.9) och samtidigt dåeh::  
 18 utvärder( ) skolan (0.3) eller utvärdera sin 
 19 arbetsplats (0.4) den psykosoc- psykosociala  
 20 miljön (1.2) för dom upp- (0.3) lever väl att  
 21 det ligger en löneförhandling ↑här↓ (0.4) och  
 22 eehh (2.0) vad ska man säga (0.8) och dom  
 23 menar på att dom tror (0.2) att många lärare  
 24 kommer att vara försiktiga i sina uttalanden 
 25 (0.8) 
 
Så går frågan runt om hur många som har åsikten att en anställd inte ska behöva 
skriva sitt namn på en enkät. Bo redovisar att ’dom’ i hans arbetslag haft kritik mot 
förfarandet: ”dom kom till mig”, ”dom upplever väl att”, och ”dom menar på”. Detta 
refererande till vad ”dom” gör, upplever och menar kan ses som en 
distanseringsteknik, men också som ett uttryck för ett representantskap i dubbel 
mening. Först är Bo en formell representant för sitt arbetslag och förväntas föra fram 
åsikter från detta. Till det kommer representantskapet i att förmedla en anonym grupp 
av individer. Att hänvisa till ’dom’ är ett relativt fritt från förpliktelser – det är ju då 
inte Bo själv som hyser denna åsikt. Uttrycksformen påminner om den narrativa 
startpunkten ’en kompis kompis till mig var med om något konstigt härom veckan’.120 
Med en sådan startpunkt är det inte särskilt troligt att de som lyssnar till historien 
kommer att fråga vem det var – det ligger i uttrycksformen att berättaren inte vet vem 
som var med om detta konstiga, och att lyssnaren inte har något för att fråga. Det är 
en relativt trygg form av inledning i fråga om trovärdighet eftersom det inte finns 
något krav på talaren att bevisa sanningshalten i påståendet.  
 
Personerna på mötet är representanter för sina respektive arbetslag och förväntas så 
föra fram åsikter och initiativ till den styrande gruppen för beslut av olika slag. Och 
det är genomgående så, att deltagarna spelar spelet väl i den meningen att man talar 

                                                 
120 Potter (1996‘ s. 143: just passing something on . 
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just som representant – och sällan träder fram som förmedlare av personliga åsikter. 
Men om vi hanterar detta anonyma representantskap på ett retorikanalytiskt sätt, så 
kan vi säga att representantskapet kan fungera som en för individen mindre riskabel 
position i interaktionen. Den eventuella förekomsten av åsikten var satt från start av 
Eskil, vilket besvaras av Bo, att vissa i arbetslaget ”dom” tyckte att ”de kändes inte 
kändes bra helt enkelt att dom skulle skriva sina ↑namn↓”. Eskils frågeställning nedan 
eskalerar till om ”dom” är nån sorts majoritet: 
 
Samtalsutdrag 3 
 26  Eskil Dom är det nån sån där majoritet eller är det  
 27 nåra (0.1) de [det] spelar en viss roll 
 28  Bo        [näe, näe de]  
 29  Arne ((suck)) 
 30  Bo de är  
 31 väl tre fyra stycken i alla fall i arbetslaget  
 32 som [har] uttalat detta (0.4) 
 33  Eskil     [mmm]                     mmm 
 
Bo, som uttalat sig som representant för kritikerna tvingas här gå med på 
diskussionens premisser att antalet är viktigt: ’numbers counts’. 121   I den fortsatta 
diskussionen tillförs ytterligare retoriska grepp och tonvikten läggs bland annat vid 
styrkan i medarbetarnas kritik.   
 
Samtalsutdrag 4 
 34  Bo sen (0.3) eee (0.5) ºjaº (0.6) >o dom var  
 35 starkt kritiska till att skriva på sitt n[am]n  
 36  Eskil        [mm] 
 37  Bo för dom tror att det inte skulle bli något 
 38 riktigt svar< 
 
Som motargument till betoningen på hur många som är kritiska, lägger Bo i sitt svar 
vikt vid att det fanns individer som var ”starkt kritiska”, vilket gör att legitimiteten för 
motståndet inte bara motiveras (ligger alltså här inte bara) i hur många som är emot 
förfarandet, utan det är också relevant hur starkt kritiska man är. Vi har hamnat mitt i 
en mera generell demokratidiskurs och kanske kan vi rent av säga att ledarskapets 
legitimitet är något ifrågasatt – bara genom att frågan om namnskrivande kommer 
upp? Eskil ger sedan Lisa ordet:  
 
Samtalsutdrag 5 
 39  Eskil Li:sa (0.8) 
 40  Lisa eh också (0.1) två personer som var (0.3)  
 41 väldigt skeptiska till att skriva sitt namn  
 42 (0.9) och en som var lite mer tveksam (0.1)  
 43 till själva policyn men som inte brydde sig  
 44 själv om att skriva sitt namn (0.6) men det  
 45 var två som: (0.1) och det var precis samma  
 46 sak som Bo sa (0.6) eeh inte direkt det här  
 47 med lön men jag fick intrycket att dom här  
 48 personerna trodde att det skulle falla  
 49 tillbaka på dom själva på nåt sätt om man  
 50 (0.3) skrev sitt namn och att eh (0.2) 
 51  Eskil hmm 
 

                                                 
121 Potter, Wetherell & Chitty (1991) s. 333 – 365.  
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Lisa följer med i användandet av extremfallsformuleringar, i formuleringarna ”väldigt 
skeptiska” och ”lite mer tveksam” (vår kursiv.). Även här finns alltså modaliseringar 
som gör en hel del retoriskt arbete genom sin karaktär av förstärkningsord.122 
 
Lisa betonar att det fanns två personer som var ”väldigt skeptiska” till själva policyn. 
En av dessa personer var dessutom villig att avstå från sin anonymitet, denne hade 
alltså själv inte några problem med den grundläggande moraliska frågan om att stå för 
sina åsikter. Att lyfta frågan till en principiell nivå ger trovärdighet, särskilt om ett 
sådant steg paras med en vilja (och en styrka) att våga träda fram. Så kan man inte 
lastas för att vara feg, och frågan har så formulerats om till att handla om princip och 
inte person. Lisa fortsätter nedan diskussionen med att berätta att ”det var nån 
antydan” och ”lite såna tongångar”: 
 
Samtalsutdrag 6 
 52  Lisa eh (0.8) hur (0.1) de var nån antydan de om  
 53 att eh hur vissa saker har behandlats här  
 54 tidigare (0.2) lite såna (0.1) [ton]gångar o 
 55  Bo                     [mmm] 
 56  Lisa       antydningar var det men jag fick aldrig veta  
 57             exakt vad det var (0.5) 
 58  Bo         Det var likadant hos [mig också] 
 59  Lisa           [men det va] 
 60  Bo          de va de också   
 61  Lisa        jaa 
 
Bo ger Lisa stöd i sitt ”mmm” (rad) och Lisa fortsätter ”antydningar var det men jag 
fick aldrig veta exakt vad det var”, varpå Bo berättar att ”det var likadant hos mig 
också”. I detta mötessamtal nämns inte några namn, ingen uttalar öppet vilka som är 
emot att skriva namn på enkäten och man uttrycker vad andra sagt istället för att tala 
om vad man ’tycker personligen’. Deltagarna i mötet tar på sig rollen att representera 
andra och det andra tycker formuleras försiktigt. Det finns en vaghet i de 
invändningar som deltagarna i mötet säger sig ha hört att andra uttalat och just detta, 
att uttrycka vad andra sagt, att säga sig representera andra och att inte uttrycka en 
egen åsikt ser vi som genomgående i detta möte.123  
 
Lisa får stöd i excerpten ovan av Bo, att ’vissa’ av lärarna givit dem intrycket att det 
skulle falla tillbaka på dom själva om man skrev sitt namn. Det var lite ”såna 
tongångar” och ”antydningar”, vilket är exempel på de vaga formuleringar som 
arbetslagsrepresentanterna använder för att beskriva vad deras kollegor sagt eller 
gjort. Lisa inleder en mening nedan, om hur hon tolkar ”tongångar” och 
”antydningar” bland medarbetarna ”jag tolka det som att e” och gör sedan en paus. 
Eskil fyller här i Lisas mening och sammanfattar vad medarbetarna antas mena: 
”Kommer man med kritik här (kan man vänta) surt efteråt”. 
 
Samtalsutdrag 7 
 62  Eskil Ha 
 63  Karin Vissa saker (0.1) vad (va de) (0.5) 
 64  Lisa Jaa de va- de- jag tolka det som att e (0.5) e 
 65  Eskil      Kommer man med kritik [här (kan man vänta)  
 66  Lisa                       [jaa 

                                                 
122 Börjesson (2003) s. 96f, Potter (1996) s. 187f.  
123 Om vaghet i talet som en resurs, se Säwe  (2004) kap 5. 
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 67  Eskil [surt efteråt 
 68  Lisa [Jaaa  
 69  Arne [jaa 
 70  Lisa precis 
 
Eskils inlägg här blir en sammanfattning av både Bo:s och Lisas tidigare kommentarer 
om att medarbetarna varit ”starkt kritiska”, ”väldigt skeptiska”, ”lite mer tveksamma” 
och ”tongångar” och ”antydningar”. Vi vill poängtera att Bo:s och Lisas uttalanden 
gjorts som svar på Eskils fråga om ”dom” är ”nån sorts majoritet” eller om det (bara) 
är ”nåra”. Den sammanfattning som Eskil gör skulle kunna uppfattas som en kritik av 
den psykosociala stämningen på skolan. Att beskriva organisationen som att man inte 
kan komma med kritik ”utan att få surt efteråt,” skulle kunna leda till en diskussion 
om hur personalen upplever den psykosociala miljön, men de inblandade i samtalet 
talar inte om själva frågan, hur den psykosociala situationen är, förutom i en antydan 
om varför vissa av lärarna inte vill skriva namn. I detta läge avbryter Eskil samtalet 
med att fråga vem det är som skriver protokoll.  

Hur ska saken avgöras? 
 
Samtalsutdrag 8 
 71  Eskil     (0.7) .hhhh eh vä- vänt- vänta nu här (0.3) e  
 72 det Arne eller e de- Karin som skriver  
 73 protokoll 
 
Samtalet om att skriva namn på utvärderingsenkäten avbryts och det blir en 
diskussion om vem som skall skriva protokoll. Nedan fortsätter samtalet en dryg 
minut senare, när man enats om vem som skall skriva protokoll, och deltagarna 
sammanfattat vad som hittills avhandlats under mötet samt vad som ska föras in i 
protokollet.  
 
Samtalsutdrag 9 
 74 (0.9) 
 75  Eskil När vi ta den först- ba- (0.9) när det gäller  
 76 policyfrågan då ((pappersljud)) bara att det  
 77 kommer med i protokollet att (0.3) vikten av  
 78 att vi inte döljer nånting utan att vi är  
 79 öppna  
 80 (1.1)  
 81 d- när de- policyfrågan- när det gäller dålig     
 82 eh  
 83 (1.3)  
 84 dåliga omdömen he i press eller liknande (0.9)  
 85 total öppenhet råder liksom (0.7) 
 86  Bo hm (0.7)  

 
I inledningen till andra delen av diskussionen om att skriva namn på den psykosociala 
enkäten talar Eskil om ”vikten av att vi inte döljer nånting utan att vi är öppna”. 
Uttalandet görs i samband med dåliga omdömen i press eller liknande, som är en 
återkoppling till en fråga som behandlats tidigare i mötet. I den fortsatta diskussionen, 
ovan, kommer uttalandet om att ”total öppenhet råder” att användas även i 
diskussionen om att skriva namn på enkäten. Vi återkommer till detta senare.  
 
Eskil sammanfattar nedan vad som sagts om att skriva namn eller ej på 
utvärderingsenkäten, och vad som därmed skall noteras i protokollet kring frågan. 
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Eskil ber därefter Karin att berätta hur deltagarna i hennes arbetslag uttryckt sig kring 
enkätfrågan. (AL nedan är en förkortning av arbetslag som också används av de 
samtalande). 
 
Samtalsutdrag 10 
 87  Eskil och när det gäller den här punkten så har vi  
 88 alltså sagt att i AL (0.3) fem och i AL tre så  
 89 har det förekommer en minoritet av lärare  
 90 (0.7) som (0.6) har kritiserat att vi skall  
 91 skriva namn (2.7) 
 92  Bo mmm 
 93 (1.1)  
 94  Eskil  ((till den som skriver protokoll)) eee medan  
 95 du (0.3) he (0.3) försöker febrilt komma ikapp  
 96 här (0.7) så frågar vi Karin arbetslag fyra 
 97  Karin mmm (0.3) ja det e ett par stycken som har:::  
 98 undrat o: varför o (0.5) ee=  
 99  (?) hmm (0.3) 
100  Karin =uttryckt ee (0.3) i stil med att (0.2) det  
101   kan ju innebära att man håller inne med (0.8) 
102 kritik (0.5) o: eh på frågan varför skall man 
103 skriva namn så säger jag ju då att det e för  
104 att ee Birgitta ((rektor)) tycker att man  
105 skall kunna föra en dialog (0.9) me, för att  
106 det handlar, hur man som individ upplever  
107 (0.3) arbetsplatsen o så (0.9) så har jag 
108 motiverat o ja  
109 (1.1)  
110 de har inte varit reaktionen att ”jag vägrar”  
111 men man har de- ett par stycken har  
112 (1.4) 
113  Eskil ställt sig frågande 
114  Karin  Ja (0.6) så kan man säga  
 
Karin förklarar att arbetslagsdeltagarna uttryckt något ”i stil med att det kan ju 
innebära att man håller inne med kritik”. Om deltagarna skall skriva namn på enkäten 
kan det medföra att man inte framför kritik som annars skulle kunna komma fram. Att 
tvingas skriva namn på enkäten kan medföra att de synpunkter som deltagarna har om 
skolan och arbetet i den inte framförs. Karin berättar därefter att hon förklarat för 
arbetslaget att skälet till att skriva namn på enkäten är att ”Birgitta (rektor) tycker att 
man skall föra en dialog”. Att använda rektor i argumentationen för att skriva namn är 
en nyhet i samtalet. Reaktionen från arbetslagsdeltagarna utvecklas i Karins inledning 
till beskrivning: ”de har inte varit reaktionen att ’jag vägrar’ men man har de- ett par 
stycken har …”. Karin gör här en längre paus där Eskil utvecklar Karins formulering 
med ”ställt sig frågande”. De långa pauserna i berättelsen (rad 91, 93, 109,112) gör att 
det tycks viktigt hur formuleringarna skall utformas. Karin använder här inte orden 
majoritet eller minoritet, utan beskriver det som att ”ett par stycken …”. 
 
När Eskil därefter gör en sammanfattning av hur deltagarna i arbetslag tre, fyra och 
fem ställt sig till att skriva namn på enkäten återgår han till frågan om majoritets-
/minoritetsförhållanden (rad 116). Det slås fast att den kritik som förekommit hyses 
av en minoritet. Sammanfattningen uttrycks som ett konstaterande och följs av en 
djup suck från Bo. 
 
Samtalsutdrag 11 
115  Eskil Så att i arbetslag 3, 4 och 5 så finns det en  
116 minoritet av lärare som ställer sig frågande  
117 till att skriva namn (0.3) 
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118  Bo ((djup suck)) 
119  Eskil Eh (0.3) men de- (1.8) är det rätt tolkat så  
120 långt (1.5) att det har varit en minoritet som  
121 har ställt sig frågande? 
 

Sucken tycks i sammanhanget ha en sådan betydelse att Eskil vänder sitt tidigare 
uttalande till att bli en fråga om det ”varit en minoritet som ställt sig frågande”. Det 
har i samtalet använts olika sätt att uttrycka hur många som inte vill skriva namn på 
enkäten (ett par stycken, några, …), men Eskil återkommer dock till att fastställa 
minoritetsförhållandet. Eskils fråga om det är en minoritet i arbetslagen som ställer 
sig frågande till att skriva namn på enkäten, följs av lite vaga, men dock motargument 
från Bo och Lisa. Eskil för då in ett annat sätt att beskriva mängden eller storleken på 
motståndet mot namnskrivandet: ”vi kan ju skriva antalet också” (rad 128). 
 
Samtalsutdrag 12 
122  Bo Alltså (0.3) ee (0.3) alla har ju inte 
123 kommit med=  
124  Lisa neeh 
125  Bo =åsikter heller va så (0.4) de e fyra personer  
126 i mitt arbetslag som då (0.9) har (0.5)  
127 uttryckt °synpunkter° (0.5) 
128  Eskil Ja vi kan ju skriva antalet också (0.2) alltså  
129 fyra  
130 (1.1)  
131  Lisa tre 
132  Eskil tre (0.4) och (1.5) två 
133  Arne o AL sex har inte fått det här presenterat för  
134 sig än 
135  Eskil ne:j (0.7) det är inte helt bra för det skall  
136 vara färdigt på onsdag (0.5)  
 
Mötesdeltagarna har själva i tidigare uttalanden använt antal deltagare som ställt sig 
frågande, varit skeptiska, tveksamma osv, och här för Bo fram hur många som i hans 
arbetslag ”uttryckt (.) synpunkter”. Eskil föreslår därefter att ”vi kan ju skriva antalet 
också” och tar på så sätt upp hur många i hans arbetslag som visat motstånd mot 
namnskrivandet. Lisa fortsätter med att tala om att det är tre i hennes arbetslag. Eskil 
sammanfattar med tre och två, där två blir, för oss, ett okänt arbetslag (rad 58). Det 
framgår inte vem som står för två. Arne meddelar därefter att ”AL sex inte fått det här 
presenterat för sig än”. AL sex har därmed inte uttryckt någon åsikt alls i frågan. 
Ärendet med hur man skall besluta i namnfrågan eller synpunkter på namn eller ej på 
enkäten skall vara färdigt på onsdag, vilket enligt Eskil innebär att det inte är ”helt 
bra” att AL sex ännu inte fått frågan presenterad för sig. Eskil ger därefter Gerd ordet: 
 
Samtalsutdrag 13 
137  Eskil Gerd ville säga nåt. 
138  Gerd nee för att [ja (0.1) jag har själv inte läst=  
139  Eskil             [hmhm 
140  Gerd =de här- finns det nån anledning att skriva  
141 namn? (0.4) Asså det skulle ju kunna räcka med  
142 å skriva arbets[lag 
 
Gerd framträder här med vad vi kan läsa som en egen åsikt: ”finns det nån anledning 
att skriva namn?” och ”det skulle ju kunna räcka med å skriva arbetslag”. Att någon 
av mötesdeltagarna presenterar en egen åsikt är ovanligt i mötet, genomgående har 
deltagarna gett uttryck för vad andra sagt. De har representerat andra. Gerds 
personligt framställda fråga och synpunkt inleds dock med en gardering: ’för att jag 
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(0.1) har själv inte läst’. Hon uttrycker här en personlig åsikt som står i opposition till 
det som ordföranden driver i samtalet och garderar mig med att ”jag har själv inte 
läst”. Gerd framför en egen åsikt efter en särskild inledning, som potentiellt ger henne 
en friskrivning, i detta fall kunskap om frågan. Efter Gerds fråga och personliga 
ställningstagande att ”det skulle ju kunna räcka med att skriva arbetslag” tar Eskil 
ordet. 
 
Samtalsutdrag 14 
143  Eskil                [Ja ett ögonblick ja jag vill  
144 hemskt gärna svara (0.3) 
145  Gerd mmm 
 
Eskil presenterar, från rad 146 och framåt, olika skäl till varför det är viktigt att skriva 
namn på enkäten. Argumentationen blir här ett direkt försvar för ståndpunkten att 
skriva namn på enkäten. 
 
Samtalsutdrag 15 
146  Eskil för att (0.2) det var så att (0.2) när det  
147 bestämdes att det skulle vara namn så (0.3)  
148 jag satt nere hos (Birgitta) ((rektor)) (0.4)  
149 i måndags för att gör dagordningen (0.4) 
150  Bo ((harkling)) (0.5)  
151  Eskil och då hade hon fått (0.6) synpunkterna från  
152 ee (0.1) om det var Örnen eller Höken eller va  
153 det var nå(  ) (0.4) och eh (1.0) o jag s:åg  
154 på henne att hon tvekade litegranna och då  
155 drog jag mig till minnes att (0.1) vi har haft  
156 dom här diskussionerna förut (0.3) och alltid  
157 kommit fram till att det enda som gäller e o  
158 skriva namn o det har varit (0.4) Birgittas  
159 åsikt framför allt (0.3) har hon drivit den  
160 (0.3) just det som Karin säger att det skall  
161 kunna vara en dialog,= (0.3)  
162  (?) ((harkling))  
163  Eskil =om man skall föra fram kritik liksom (0.8)  
164 eehm  
165 (1.1)  
166 så e ren ju (0.8) den bli ju så himla vag om  
167 man inte eh (0.8) 
168  (?) [((suck)) 
169  Eskil [har (0.4) nån som säger den utan att den bara 
170 kommer nånstans ifrån 
 
Ordföranden griper in och uttrycker: ”jag vill hemskt gärna svara”, ett jag som 
utvecklas till ett representantskap för den högsta ledningen, men kanske framför allt 
som ett företrädarskap för Principen, vilket blivit just en princip genom att det handlar 
om ett gammalt beslut. ”Vi har haft de här diskussionerna förut”, säger han. Att föra 
fram beslut på ärenden som är gamla är en stark retorisk position. Det ryms här flera 
moraliteter, antingen att någon inte har förstått vad som redan är beslutat, eller rent av 
en position av att inte kunna foga sig under de principbeslut som redan är fattade. 
Genom att hävda att diskussionen är gammal – och dessutom alltid lett fram till 
samma resultat (icke-anonymitet), får kritikern en svår uppgift. Att använda sig av tid 
– särskilt om det kan formuleras som en tradition – är ett starkt retoriskt verktyg.124  
 

                                                 
124 Börjesson (2005) s. 329 – 338, Augoustinos (2001). 
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I berättelsen om hur det gick till när ”det bestämdes att det skulle vara namn” 
använder sig Eskil av sin samhörighet med rektor (Birgitta), den högsta ledningen på 
skolan. Han beskriver hur han suttit nere hos Birgitta och använder tidsbestämningen: 
”det var i måndags”. Det ger ett slags faktaunderlag och kan göra historien mer 
trovärdig. Att tala om att han satt nere hos Birgitta, rektor, ger en känsla av intimitet. 
Eskil sitter hos Birgitta och har direktkontakt med högsta ledningen, han har direkt 
information från henne. I den sista delen av Eskils berättelse finns det många ord som 
betonas (rad 155, 156, 159, 163, 168). Det läggs mycket kraft i berättandet. Eskil 
beskriver att rektor (Birgitta) varit den som drivit åsikten att man alltid skall skriva 
namn. Birgitta har, enligt Eskil, hänvisat till att man skulle kunna föra en dialog. Eskil 
använder berättelsen av sitt samtal med Birgitta och nyttjar ’högsta ledningen’ i 
argumentationen för ’sin’ sak. Men det blir också i berättelsen en sammanflätning av 
rektors och Eskils åsikter. Eskil för fram Birgittas beslut i sin egen berättelse.  
 
I Eskils berättelse om sitt möte med rektorn framställs denne som lite tveksam när hon 
fått höra att det fanns kritik mot att lärarna skulle skriva namn på enkäten. Eskil 
beskriver händelsen som att han själv, inför Birgitta, lyft fram tidigare diskussioner 
kring anonymitet och att det då beslutats att ’det enda som gäller är att skriva namn’. I 
citatet blir vikten av att inte vara anonym tydligt uttalad som något betydelsefullt för 
möjligheten att veta vem som för fram kritik. Eskil talar om detta som en princip som 
gällt och fortfarande borde gälla på skolan. ’vi har haft dom här diskussionerna förut 
(0.3) och alltid kommit fram till att det enda som gäller e o skriva namn …’. Eskil 
använder tidigare händelser eller det som i hans utsaga har varit det rådande, som ett 
sätt att skapa den regel som ’alltid’ har gällt. 

Konstruktion av principen 
Så som diskussionen förlöper blir frågan om anonymitet är illojalt mot gemenskapen 
ett viktigt tema. Har man rätt att vara och begära att vara anonym eller innebär detta 
att positionen behäftas med ett innehåll om att inte ha den moraliska styrka som stavas 
’att stå för sina åsikter’? Härifrån, kan vi tänka oss, handlar det om att kunna 
formulera sin ståndpunkt på ett sätt som kan hantera denna moraliska grundfråga.  
 
Eskil för upp frågan om att skriva namn på enkäten till en policyfråga. Man kan tänka 
sig att detta är motståndets starkaste vapen i argumentationen – varje policyriktning 
får konsekvenser för hur man menar att individer bör förhålla sig. Principer och policy 
har en styrka som till exempel en personlig ’åsikt’ eller ’en känsla’ saknar. Först 
kommer principen, därefter det personliga handlandet. Det är svårt i ett sammanhang 
som detta att föra fram en linje som säger att man inte följer principen, särskilt om 
man inte presenterar en alternativ policy. Vi förväntas ständigt ha en mera 
övergripande ledstjärna som guidar vårt handlande, en genomtänkt och principiell 
hållning som får styra oss. Det kan sägas handla om att etablera den egna positionen 
som rationell.125  
 

                                                 
125 Potter (1996) s. 144. 
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När Gerd tar upp den principiella frågan och den eventuella vinsten eller meningen 
med att skriva namn – ”det skulle ju kunna räcka med att skriva arbetslag” – så kan vi 
se detta som ett förnuftiggörande av viljan att inte skriva sitt namn på enkäten. Om det 
räcker med den kollektiva signaturen som numret på arbetslaget rymmer, så faller 
hela poängen med signaturer. Så skulle rektorn och den högsta ledningen få svar på 
sina frågor om den psykosociala miljön i arbetslagen, något som underförstått är det 
relevanta, snarare än vilka känslor och åsikter som varje individ bär. Men vi kan 
också vi tänka oss en annan tolkningskandidat, nämligen den att det handlar om ett 
sätt att luckra upp eller rent av ifrågasätta Principen. Formuleringen ”det skulle ju 
kunna räcka” är då en kompromiss som skulle kunna tänkas fungera smörjande för 
den fortsatta interaktionen.126  
 
Det hänvisas till rektorn genom namn och så kommer ytterligare en retorisk figur in i 
bilden: den som handlar om att anonymitet skapar en luddighet i kommunikationen: 
”om man ska föra fram kritik liksom (…) den blir ju så himla vag om man inte har 
nån som säger den…” Betoningen på ’man’ gör ett stort retoriskt arbete. Att gömma 
sig bakom ett anonymt ’man’ ger uppenbarligen inte den styrka som uppnås genom 
att träda fram. Ordföranden låter så orden arbeta för att göra denna position till den, 
om inte fega, så åtminstone den mindre rakryggade. 
 
De fyra pronomen ”dom”, ”man”, ”jag” och ”vi” står i en intressant relation till 
varandra, så som de används i utdraget ovan. Ordföranden använder ”dom” primärt 
när det gäller de personer som inte vill skriva namn på enkäten. Därmed placeras 
denna grupp utanför centrum, utanför gemenskapen. När han sedan säger att 
”(Rektorn) tycker att man skall kunna föra en dialog med”, så ligger det här en 
moralisk uppmaning om att varje individ behöver ställa sig på den rätta sidan: ”man 
skall”, alltså. Strax därpå följer ”Ja jag ett ögonblick jag vill hemskt gärna svara”, då 
förstår vi att det inte är vilket ”jag” som helst, utan ett jag som representerar den 
ledningsnivå som står ovanför arbetslagsledarnas krets. När han därefter säger att ”vi 
har haft de här diskussionerna förut och alltid kommit fram till att”, då har historien 
och erfarenheten fått träda fram som auktoritet. Så återstår bara för de övriga att 
lämna den perifera gruppen ”dom”, att ta sitt ”jag” för att agera i linje med vad ”man” 
bör göra - för att slutligen bli deltagare i kategorin ”vi”.  
 
Egenintressen, partiskhet och agerande utan någon överordnad princip ger inte samma 
retoriska styrka som de yttranden som hävdar och lyckas hävda neutralitet och 
allmänintresse. Att tilldela den egna positionen en status av neutralitet är i själva 
verket (i sådana här sammanhang) ett helt nödvändigt grepp för att argumentationen 
ska accepteras. För att denna position skall uppnås behöver aktörerna därför 
argumentera för att den egna positionen är generellt förnuftig. I utdragen ovan ser vi 
hur ordföranden driver några olika argumentationslinjer. Det handlar först om att 
stödja sig på en majoritetsprincip. Därefter formulerades frågan om, från att ha varit 
en fråga om rätten till anonymitet och frihet i förhållande till den högsta ledningen, 
blir frågan en del av den principiella linjen om ”total öppenhet”. Det viktiga här är att 

                                                 
126 Säwe (2004).  
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när väl principen är formulerad så kan bara den som ställer sig bakom Principen göra 
anspråk på att vara neutral. Diskursens ordning definierar på så sätt både in och ut.127  
  
Längre ut från förstärkningsorden ligger extremfallsformuleringar. Sådana formu-
leringar ligger längst ut på en skala, som i Eskils uttryck “total öppenhet råder” ovan. 
När något konstrueras som ’totalt’ lämnas egentligen inget utrymme åt kompromisser 
eller halvmesyrer. Den totala öppenheten är, som det uttrycks, allomfattande och 
ovillkorlig. 
 
Total öppenhet råder i skolan, sägs det. Alla skall stå för sina åsikter och kritik blir ”så 
himla vag om man inte eh (0.8) har (0.4) någon som säger den, utan att den bara 
kommer nånstans ifrån.” Total öppenhet blir till en princip i detta samtal som skall 
gälla i alla sammanhang i Eskils tolkning av den sociala ordningen på skolan. Men 
man kan också se den ’totala öppenheten’ som ett sätt att stoppa motreaktionerna mot 
att skriva namn på enkäten, total öppenhet råder så länge mötesdeltagarna inte 
ifrågasätter den social ordningen som ’har’ gällt och ’skall’ gälla i Eskils 
framställning. Så länge deltagarna håller sig inom de ramar som ’satts’ tidigare och 
som förs vidare genom Eskil.  
 
Att upphöja en handlingslinje till en (allmän) ’princip’ är att lyfta densamma från det 
individuella och alla dess moraliska implikationer. Individuellt ansvar består, förstås – 
det accentueras rent av. Att ordna sitt handlande efter ’principen’ är det rätta, men 
mera intressant för oss här, är hur det gick till när det blev en princip – alltså hur 
principen konstruerades i mötet. Att beskriva frågan som gammal gör stort retoriskt 
arbete. Det principiella beslutet är så att säga redan fattat i förfluten tid. Härmed 
minskas möjligheten att relativisera handlandet. Handlar fel gör den som inte skriver 
sitt namn på enkäten, och detta vet vi med hjälp av principen, en måttstock som är 
konstruerad i interaktionen. Vi får med detta kategorierna ’de öppna’, vilka 
(paradoxalt nog) är princip- och beslutsmedvetna, och de slutna, som inte ingår i 
gemenskapen och därmed tänker fel.  

Vad var det som hände, ’egentligen’? 
Även i den till synes mest självklara meningsväxling sker en lång rad intrikata 
gränsdragningar och verklighetskonstruktioner. Frågan ovan är därför på ett plan 
omöjlig att besvara – det finns inget ’egentligen’ som inte kan ifrågasättas eller 
förskjutas. Varje karakteristik av ett stycke empiri innebär fokusering, men också 
perspektivering där något ses som någonting. Låt oss emellertid göra några löpande 
nedslag i mötet, nedslag som kan visa på mötet som en förhandlingsprocess eller ett 
gemensamt skapat narrativ. 
 
I ett läge säger alltså Eskil att ”…för att a i arbetslag fem förekom åsikten…”. Notera 
hur Eskil därefter förskjuter vad som har (eller inte har) hänt, till ett ”ingen som 
reagerade”. Vanligheten i åsikten att man inte ska behöva sätta ut sitt namn på 
enkäten har vi tidigare diskuterat som en uttrycksform med stor retorisk kraft. Här kan 
                                                 
127 Foucault (1993). 
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man uppenbarligen fokusera bägge åsiktspositionerna, både där det förekommit och 
där det inte förekommit, vilket är (språklig) handling så gott som något. Men det är 
inte över med detta. Därefter ser vi Bo säga att ”tyckte dom att de kändes inte bra helt 
enkelt”. Här är det några som känner något, vilket fungerar fint eftersom ingen väl vill 
att någon annan inte ska må bra. Vi summerar: det som hittills har hänt är flera saker – 
åsikter har förekommit, ingen har reagerat respektive några inte tyckt att det känts bra.  
 
Mellan raderna 34 och 42 (samtalsutdrag 4 och 5) sker ytterligare två beskrivningar 
av vad som ’egentligen’ har hänt. Bo säger att ”dom var starkt kritiska till att skriva 
sitt namn” och Lisa säger att två personer varit ”väldigt skeptiska”. Deltagarna 
använder en rad beskrivningar, som handlar om såväl vad som har hänt som hur 
många det var. Att vara kritisk, skeptisk, känna något, ha en åsikt – allt detta innebär 
att det finns en kreativ förhandlingsprocess där det inte är självklart vad som faktiskt 
har hänt före mötet. Vi ser så hur mötets interaktion ger oss många versioner av 
verklighet, versioner som rent av innebär produktion av verklighet.128 
 
Ur det vi kallar samtalsutdrag nummer tio går förhandlingen vidare. Här säger Eskil 
att lärare har ”kritiserat”, Karin menar att ett par stycken har ”undrat”, Eskil 
formulerar det som att ett par stycken ”har ställt sig frågande”, varpå Bo gör 
beskrivningen att personer i hans arbetslag har ”uttryckt synpunkter”. Vi summerar 
igen, med något egna ord: 
 
1. Förekom åsikten. 
2. Ingen som reagerade. 
3. Tyckte dom att de kändes inte bra (helt enkelt). 
4. Dom var starkt kritiska till att skriva sitt namn 
5. Två personer varit väldigt skeptiska 
6. Lärare har kritiserat 
7. Ett par stycken har undrat 
8. Ett par stycken har ställt sig frågande 
9. Personer i arbetslaget har uttryckt synpunkter 
 
Det finns alltså här, i dessa korta verklighetsskildringar, en lång rad ordval som 
förtjänar en närmare titt. Vad som egentligen har hänt står alltså på spel, men också 
vilka det handlat om, liksom hur starkt det som skett är. Vi börjar med vem det 
handlar om. 
 
I ”förekom åsikten” gäller passivformen, det är inte namngivet vilken person eller 
vilken funktion som haft en åsikt. Så förväntas vi ofta vara formella och strikta när det 
handlar om ett representantskap, vi summerar huvuden i en demokratisk anda.129 
”Ingen som reagerade” är av samma karaktär i sitt räknande av röster, viktigt när vi 
sitter vid sammanträden och inom denna samtalslogik är det naturligt att inte namnge 
och personalisera – utan snarare att formellt slå fast majoritetsförhållanden för det ena 
eller det andra.  
                                                 
128 Wetherell & Potter (1992) kap 2 - om att det inte finns någon ’versionsfri’ verklighet. 
129 Potter, Wetherell & Chitty (1991). 
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I variant nummer tre så ska det finnas några ”dom” – ”Tyckte dom att de kändes inte 
bra”. Dessutom så introduceras det nya momentet med känslor, något som inte är 
relevant i den demokratidiskurs som främst intresserar sig för hur många röster ett 
eller annat får. (Om känslan är stark hos de berörda, kan vi emellertid tänka oss ett 
ifrågasättande av denna enkla rösträkning som grundvarianten av demokratidiskurs 
föreskriver.)130 ”Dom” är flera, får vi anta och så förstärks kritiken med känslans 
argument. Vidare i variant nummer fyra är det fortfarande några ”dom”, men här är de 
(sakligt?) kritiska – och till och med starkt kritiska. Och i nummer fem finns en 
liknande, men upptrappad variant, i att några varit ”väldigt skeptiska”. 
 
I varianterna 6 till 9 trappas det hela både ned och upp. För det första handlar det om 
en förskjutning från den mera precisa och professionstunga kategorin ”lärare”, över 
till fåtalet ”ett par stycken”, till det än mer vaga och mindre prestigetunga ”personer”. 
Samtliga dessa ordval har emellertid fördelar, kan man tänka sig. En professions-
kategori väger tungt just genom sin professionella status. Samtidigt så är det inte utan 
poänger att hävda att ”ett par stycken” har varit något. Det handlar då kanske inte om 
att övertyga med numerär exakthet (som i sådan kraft övertygar som verklighets-
version), men däremot så fungerar det väl som en trovärdig verklighetsspegling. 
Sedan kommer ”personer” och detta ordval är möjligen vagt, men det signalerar också 
ett flertal – vilket är retoriskt verkningsfullt. Flertal räknas i en demokratisk diskurs. 
 
För det andra så faller ordens styrka, från ”kritiserat”, via ”undrat” respektive ”ställt 
sig frågande”, för att slutligen nå fram till ett ”uttryckt synpunkter”. Det fallande i 
ordens styrka är slående. Samtidigt kan man tänka sig att det just genom skiftandet av 
ord, adderandet av invändningar finns en viss potential. Om samtliga deltagare med 
invändningar (eller vad det nu är) hade använt samma ordval hade det hela blivit både 
tjatigt och mindre övertygande i sin entonighet. Varianterna av ord och uttryck för vad 
som har hänt har flera schatteringar, flera diskursiva möjligheter. 
 
Nu vill vi naturligtvis inte uttala oss om vad mötets deltagare ’egentligen’ tycker och 
känner. Det vore att gå in i ett tolkande och essentialistiskt perspektiv. Inte heller vill 
vi spekulera i vad som blev mötets egentliga utfall, det vill säga vad som hände med 
enkätfrågan. Vi har istället hanterat mötet som en förhandlande diskursiv apparat där 
också kreativt handlande fått utrymme. Vad deltagarna sedan verkligen tänkte och 
tyckte när de gick ut genom dörren är en annan fråga – vi har fokuserat några av den 
mängd detaljer som bara en liten del av ett skolmöte kan producera.  

Avslutning: Skolledning som förhandling 
Vi har i ett kort utdrag ur ett möte sett en lång rad retoriska grepp och moraliska 
förhållningssätt praktiseras. Bland annat förstår vi att det ligger en norm i att vilja 
delta i det gemensamma projektet och att detta förväntas ske genom en rakryggad och 
transparent förhandling, eller kanske snarare diskussion och problemlösning.131 
Konsten att styra är i så fall inte en byråkratisk transportsträcka utan ett aktivt 

                                                 
130 Om känslor som retorisk resurs se Börjesson, Palmblad & Wahl (2005), Sandlund (2004). 
131 Börjesson, Palmblad & Wahl (2005) kap 1. 



 54 

språkarbete med att formera en lokal opinion. Organisationen konstrueras löpande, 
liksom dess policys. Vi kan med en närmare blick se vilka diskursiva ramverk som 
råder när det gäller hur frågor ska sättas och sedan beredas. I dessa förhandlingar 
produceras principer och representantskap i olika frågor och språket ger här en 
begränsad repertoar – hela vägen till vilka kategorier som ska få status av ’de 
relevanta’ – och bort till val av pronomen. 
 
Vardagsförståelsen av styrning och ledning leder inte sällan till ett sorts vasallskap för 
forskningens vidkommande. Genom att studera rektors arbete, så vet vi hur skolan 
styrs, enkelt uttryckt. Men vet vi det? Man skulle lika gärna kunna tänka sig att 
ledning är en representation, en presentation från skolans sida och att det är just som 
presentation vi ska studera saken. Detta ligger i linje med ett konstruktionistiskt 
perspektiv, inte att säga att styrning ’egentligen’ utförs på en annan plats eller på ett 
annat sätt än genom rektors arbete – utan att studera ledning som en aktörsdriven 
representation eller självbeskrivning av den egna rationaliteten.  
 
Vad leder man genom ett skolledningsmöte? Är det skolan som helhet? Eller är det 
varandra? Eller handlar det om hur mötets aktörer diskursivt formulerar, konstruerar 
idén om ledning? Istället för att gå in i det vanliga sökandet efter den egentliga 
rationaliteten gäller det att förhålla sig likgiltigt till styrning som en före – efter – 
process med interventioner, viljor, handlingar – och resultat. Styrning och ledning är 
här istället den representation som utger sig för att vara styrande och ledande, och 
denna bygger på interaktion och diskursiva manövrer. 
 
Demokratifrågan blir riktigt intressant när man går nära det empiriska materialet. Vi 
såg i mötet att de demokratiska grundstenarna Representantskap och Princip blev till 
något av ett motsatspar. I vardagliga politiska diskussioner skulle vi kanske utgå ifrån 
att dessa bägge står på samma nivå av angelägenhet och att bägge dessa tillsammans 
är demokrati. Men på mötet blev det annorlunda – att lyfta fram de röster man ska 
företräda hamnade på kollisionskurs med den princip som eventuellt redan var 
fastslagen genom tidigare mötesverksamhet. Det är viktigt att vara demokratisk och 
institutionellt konsekvent och aktörerna i mötet ovan ska naturligtvis inte klandras för 
någonting alls. Som forskningsansats har vi istället fokuserat alla de detaljer som är så 
väl värda sin analys. Mötet visade ju nämligen, bland mycket annat, att såväl vaghet 
som beslutsförhet kunde användas som retoriska resurser. Uppe på detta kom siffror, 
förstärkningsord, extremfallsformuleringar och annat. Sammantaget visar samtals-
utdrag, som de ovan, att mycket är öppet för förhandling – samtidigt som ingen 
position är neutral.  
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En skolledare i tiden 

Kategorisering, tid och identitet i gymnasieskolledares berättelser 

ANITA NORDZELL 

Inledning 
Berättelser kan betraktas som handlingar med ett syfte som man åstadkommer något 
med i samtal: man t.ex. förklarar, förnekar eller förfäktar en poäng. Berättelser ger vår 
värld och våra upplevelser form och mening, en form som är anpassad till sin 
samtalssituation.156 De som lyssnar orienterar sig inte enbart mot berättelsen157 som 
en del av samtalet, utan också mot vad som görs och skapas med och genom 
berättelsen. Den som lyssnar kan fråga sig ’varför detta just nu?’ eller ’varför berättas 
denna historia just nu och på detta sätt?’ Hur en historia utformas och framställs är 
beroende av vem man talar till, hur många som lyssnar, vilka relationer talare och 
lyssnare har till varandra och vilka kunskaper de som lyssnar kan förväntas ha.158 
Historieberättande betraktas i denna studie som en gemensam konstruktion, en 
samproduktion mellan berättaren och den/de som lyssnar, intervjuar eller som på 
annat sätt deltar i berättandet159. De berättelser som här studeras är skolledares 
berättelser om att bli och att vara skolledare.  
 
Tid har sedan Aristoteles ’Poetics’, varit närvarande i alla berättelsedefinitioner som 
en nödvändig förutsättning för en berättelse160. Tid har då betraktats som en 
’bakgrund’ i berättelsen och har därmed setts som orienteringsmärke för berättelsens 
handling eller iscensättning eller det som bildar eller upprätthåller en berättelse161. Tid 
är viktig för hur vi uppfattar vad en berättelse är och vad som händer i en berättelse. I 
detta kapitel vill jag, i stället för att enbart se tid som bakgrund, visa hur tid används 
av de berättande för att bl.a. göra berättelser trovärdiga och hur tid används för att ge 
stöd åt de kategorier som framställs. Tiden blir då inte bara en ram för att förstå 
berättelserna, utan något som aktivt och kreativt används för att framställa kategorier i 
berättelserna. Tid blir en del av själva uppbyggandet av kategorin skolledare och de 
kategorier som ger stöd åt den skolledare som presenteras.  
 
Syftet med denna studie är att visa hur skolledare använder, framställer och skapar 
kategorier med hjälp av tid i sina berättelser. Som underlag för mina analyser har jag 

                                                 
156 Schegloff (1997), Hydén (1997). 
157 (1995, del II, bl.a. lecture 2-4) beskriver hur man kan betrakta vad en berättelse är, hur vi kan uppfatta att en berättelse är en 
berättelse och hur berättaren markerar att en berättelse börjar och slutar. 
158 Schegloff (1997). 
159 Baker (1997), Lerner (1992), Potter (1996), Schegloff (1997), Silverman (2001/1993). 
160 Aristoteles fäste inte något avseende vid tid i sin bok Om diktkonsten (1994, skriven för cirka 2300 år sedan), där han utlovade 
en fullständig ”förklarande och reglerande beskrivning av vad dikt är och hur den skall berättas” Mellberg (1994). Se även 
Ricoeur (1984).  
161 Georgakopoulou, (2003). 
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använt individuella intervjusamtal med tre biträdande gymnasierektorer (skolledare). 
Intervjuare är jag själv, dvs samma person som analyserar materialet och skrivit detta 
kapitel. De intervjuade har uppmanats att berätta om sin tid som skolledare, där 
intervjuaren ställt inledande frågor och också kommenterat de intervjuades uttalanden 
efter hand. Min utgångspunkt är att vi ständigt kategoriserar när vi talar om något, 
eller som Billig uttrycker det (1996/1987, s. 151): ”If we talk about anything, rather 
than make grunts or gestures, we can be sure that we will be using categories, and, 
thereby, making categorizations.” Men kategoriseringar görs inte bara av andra och 
annat utan den som talar kategoriserar även sig själv. Enligt Sacks har åtminstone en 
identifikation gjorts i och med att kategoriseringar görs; det vill säga identifikation av 
talaren själv162. När vi kategoriserar andra eller annat görs också, uttalat eller outtalat, 
kategorisering av den som talar. Den som talar behöver inte uttryckligen uttala sin 
egen position eller bokstavligen kategorisera sig själv, det kan göras underförstått 
eller i förbigående. Genom skolledarnas kategoriseringsarbete görs således också 
olika presentationer av skolledarskap och olika skolledaridentiteter framställs. Studier 
har visat att identitetsarbete kan studeras på ett fruktbart sätt genom vardagssamtal 
och genom att uppmärksamma bl.a. vilken typ av historier som människor berättar i 
olika situationer. Osvaldsson sammanfattar några tidigare studier om identitet, och 
skriver att ”identity is a project of participants’ situated interactional work”163. 
Identitetsarbete, dvs att konstruera och framställa identiteter, är något individer gör i 
alla typer av interaktioner som de deltar i164. Vi använder ofta berättelser när vi vill 
säga något om oss själva165. Identitet betraktas då som diskursiva konstruktioner där 
människor i interaktion med andra konstruerar berättelser som formar olika 
identiteter. Identitetsbegreppet används inte för att försöka finna en ’inre kärna’ eller 
individens ’rätta identitet’ eller att försöka se om någon inre identitet’ existerar. 
Identitet ses här i stället som något som används i tal, dvs något som är del av 
interaktion i vardagssamtal166. 

Teoretiska utgångspunkter 
Vanligtvis när människor samtalar med varandra organiseras samtalet så att en talare 
ges rätt att använda en kortare samtalstur i taget i sitt talande och att talarna turas om 
att tala167. Berättande skiljer sig ofta från detta, genom att den berättande ofta ges ett 
större talutrymme168, vilket också är det traditionella sättet att betrakta intervjuer. I 
denna studie tas dock hänsyn även till intervjuarens sätt att uttrycka sig och uttala sig 
och att de intervjuades berättelser skapas tillsammans mellan intervjuaren och den 
intervjuade169. Intervjuaren betraktas därmed som medskapare till den intervjuades 
berättelser. Perspektivet innebär att den intervjuade inte ses som informationsgivare 
av ex vis värderingar, attityder, kunskap eller perspektiv, vilket är ett mer traditionellt 
                                                 
162 Sacks (1995) del I, se även Lepper (2000), Psathas (1999). 
163 Osvaldsson, 2002, Sid 37 
164 Se t. ex.: Antaki & Widdicombe (1998:1), Mehan (1993), Sacks (1995), Wieder (1974). 
165 Stanley & Billig (2004). 
166 Antaki & Widdicombe (1998:2).  
167 Sacks, Schegloff, & Jefferson (1974). 
168 Sacks (1974). 
169 Mishler (1986), Speer (2002). 
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sätt att betrakta intervjuer och intervjumaterial. De intervjuade betraktas inte heller 
som givare av information som skall tolkas med utgångspunkt i bakomliggande tankar 
eller omständigheter170. Intresset fokuseras i stället mot berättelsen som produkt av ett 
pågående samspel mellan forskare och den som intervjuas, där intervjusituationen är 
en arena för samproduktion av mening och innebörd171 - en interaktionssituation. 
Analyserna av det empiriska materialet görs då utifrån att både intervjuare och 
intervjuad använder sig av kulturellt förstådda sätt att tala i de olika kategorier de 
representerar och i det de talar om172. De aktuella intervjuerna genomförs utifrån den 
intervjuades medlemskap i kategorin skolledare och intervjuaren har i inledningen 
presenterat vad intervjun skall handla om. De frågor som ställs betraktas då inte som 
neutrala invitationer att tala, utan frågorna betraktas snarare som medskapande till hur 
medlemmen av den givna kategorin bör tala173.  

Kategorisering 
I denna studie har jag tagit kategoriseringsarbetet som utgångspunkt för identitets-
skapandet. De kategoriseringar som de intervjuade gör, uttrycks i förhållande till den 
givna kategorin skolledare. I mina studier av kategoriseringsarbetet, har jag använt det 
som från engelska kan översättas till, analys av medlemskategoriseringar (engelska 
Membership Categorization Analysis, MCA174), vilket innebär att man studerar hur de 
samtalande själva använder och skapar kategorier i sina samtal. Man studerar hur 
orden/kategorierna används i praktiken, hur orden används in situ, på ort och ställe, 
för att göra det som sägs begripligt för den eller dem som lyssnar eller deltar i 
samtalet. Analysarbetet går ut på att studera hur de samtalandes kategoriseringsarbete 
går till och vilka handlingar och karaktäristik som tillskrivs de olika kategorierna. I 
’tillskrivandet’ används bland annat stereotypiska och konventionella egenskaper och 
aktiviteter som de samtalande känner igen som inneboende eller tillhörande vissa 
kategorier. Som exempel kan man säga att det gör skillnad om vi presenterar en 
kvinna som lärare eller som gravid och mor till två minderåriga barn. Alla kategorise-
ringar kan vara möjliga att använda på en och samma kvinna men den som lyssnar 
lägger in olika aktiviteter och karaktäristik i de olika kategorierna. Det gör också 
skillnad i vilket sammanhang de olika presentationerna görs, t.ex. att en kvinna 
presenteras som gravid och mor till två minderåriga barn i ett föräldramöte på dagis 
eller att samma presentation görs när kvinnan söker ett nytt arbete och träffar en 
eventuellt kommande arbetsgivare. För att komplicera bilden något, kan det tilläggas 
att kategorisering kan ske indirekt, genom att man på olika sätt ’gör en kategori 
gällande’ i det pågående samtalet. Genom att nämna en karaktäristik eller en aktivitet 
som ofta kopplas ihop med en kategori, kan en åhörare tolka in den avsedda 
kategorin. Kategoriseringsarbete i samtal bygger till stor del på underförstådd, 
kulturellt tillgänglig kunskap. I analysarbetet kan man dock inte förutsätta att de 

                                                 
170 Baker (1997), Osvaldsson (2004). 
171 Baker (1997), Osvaldsson (2002), Silverman (2001/1993), Speer (2002). 
172 Baker (1997). 
173 Baker (1997). 
174 För en beskrivning av MCA se Baker (2000), Hester & Eglin (1997), Lepper (2000), Nordzell & Börjesson (2004), Sacks 
(1995), Stokoe (2003). 
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samtalande delar en gemensam kulturell kunskap om de tillskrivningar som förbinds 
med kategorierna175, utan fokus för analyserna görs utifrån hur kategorierna 
framställs, omformas och tillbakavisas i sitt sammanhang. Kategoriseringarna är 
bundna till den lokala samtalskontext där de görs, de kategorier vi använder vid olika 
tillfällen och de tillskrivningar vi ger dessa beror på sammanhanget. Omvänt gäller 
också att sammanhanget formas och omformas under samtalsförloppet, vilket innebär 
att kategoriseringarna åstadkommer och skapar något i interaktionen. Kategoriserings-
arbete är därför centralt för uppbyggande av samtal, eftersom kategorier och de till 
dem kopplade attribut och handlingar är, som Baker (2000) skriver, tysta eller dolda 
koncentrationer av makt och övertyganden176.  
 
I analysarbetet har jag också studerat de metoder som människor använder för att göra 
uttalanden trovärdiga, neutrala och hur människor konstruerar ’fakta’ som Potter 
(1996) presenterar i sin bok Representing Reality. Discourse, Rhetoric an Social 
Construction. 
 
I intervjumaterialet har jag, som nämnts ovan, fokuserat på och tagit fram exempel på 
hur skolledarna uttrycker sig i förhållande till den givna kategorin skolledare. Jag har 
studerat hur kategorier ges olika innehåll och tillskrivs egenskaper, karaktäristik och 
handlingar för att skapa mening i det som sägs och för att åstadkomma vissa specifika 
handlingar, exempelvis presentationer av sig själv eller av andra. Kategorin skolledare 
är i sig förknippad med vissa givna förpliktelser, handlingar, karaktäristik osv., men 
vad som vid intervjutillfället läggs i denna kategori är som sagt inte självklart i 
förväg. Det är något som görs vid själva intervjutillfället, i interaktion med 
intervjuaren. Kategoriskapandet analyseras därmed utifrån hur både intervjuare och 
den intervjuade deltar i och konstruerar de versioner av den sociala verklighet som 
byggs upp kring kategorierna177. Men analyserna inriktas inte enbart mot de 
tillskrivningar som ges dem utan även på hur olika uttryck för tid ger stöd åt och 
används i skapandet av kategorierna, hur de uttalas i sitt sammanhang. För att i 
analyserna av samtalsutdragen studera hur detta görs, är samtalsutdragen relativt 
noggrant överförda från tal till skrift, eller med ett annat uttryck, transkriberade. Den 
detaljerade utskriften av samtalen kan te sig komplicerad för en ovan läsare, men 
detaljeringsgraden finns där för att efterlikna det talade språket mer än vad ordinärt 
skriftspråk brukar göra. All typ av transkribering eller överföring av tal till text är en 
bearbetning och omskrivning av det som uttalats, dvs en tolkning av forskaren. Att 
inte ta med t.ex. suckar, höjning av tonfall, betoning, skratt osv är också en tolkning 
och ett val från forskarens sida.  
 
Utifrån presentationen ovan om att det som uttrycks eller berättas betraktas som en 
del av ett samtal eller sammanhang, presenteras det analyserade materialet som ett 
längre stycke av ett samtal. Dessa utdrag är i och för sig också en del av samtalet i sin 
helhet, men ett längre utdrag kan ge läsaren en större möjlighet att förstå i vilket 
sammanhang, eller med ett annat uttryck, samtalskontext uttalanden görs i. Detta sätt 
                                                 
175 Widdicombe (1998). 
176 Se även Stokoe (2003). 
177 Baker (1997). 
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att arbeta kan ses i kontrast mot traditionell kvalitativ forskning, där enstaka citat ofta 
plockas ur sitt sammanhang och presenteras utan att tidigare och senare uttalanden 
visas. 
 
De skolledare som intervjuats för denna studie arbetade i tre olika gymnasieskolor. 
Peter hade vid intervjutillfället arbetat cirka ett år som biträdande rektor och ett år 
som rektor, Krister och Barbro hade arbetat ca ett år som biträdande rektorer.178 

Skolledaridentitet genom berättelser om tidigare erfarenheter 

EN SKOLLEDARE MED LÅNG OCH BRED SKOLERFARENHET 

I det första samtalsutdraget nedan redovisas och analyseras en del av intervjun med 
Peter. Samtalsutdraget är hämtat från inledningen av samtalet där intervjuaren 
inbjuder Peter att berätta om skälen till varför han blivit skolledare. Peter berättar om 
sina tidigare arbetslivserfarenheter. (Transkriptionssymboler finns som bilaga.) 
 
Samtalsutdrag 1 (Peter, 00.33 – 01.51 min)

179
 

 1  (1.2) 
 2 Anita men (0.4) det som jag fr↑ämst (.) var intresserad  
 3   av är just det här med ↑varför↓ du har blivit  
 4  skolledare. 
 5  (1.0) 
 6 Peter T::: (0.8) jaa 
 7  (1.7) 
 8    ›då måste jag nästan berätta om min bakgrund‹ 
 9  a- a- >annars går det [inte‹ 
10 Anita                  [Jaa det får du gärna  
11  göra hehe 
12 Peter (0.8) t: (0.4) ja har ju jobba- ja e ju (0.3)  
13  syokonsulent i botten, 
14 Anita ja ja 
15 Peter (0.6) så jag har ju (0.2) jobba sen  
16  (1.2)  
17  va blir re? 78 (0.8) i [skolan  
18 Anita                        [mmm↑ 
19  (1.2) 
20 Peter å då hade man även ↑mellan↓stadiet  
21  mellanstadiet, högstadiet (0.9)  
22  i tio år  
23  (1.1) 
24  å sen jobba ja 5 år på gymnasiet  
25  (1.6)  
26  som syokonsulent (0.6) .hh (0.5) ›sen börja jag  
27  samtidigt jobba med intagningsfrågor‹ (0.5) asså  
28  i:: tre kommuner som startade ett intagningskansli  
29  som jag höll i då  
30 Anita mm       
31 Peter (0.8) .h sen jobba jag på komvux (0.6) 
32 Anita jaha 
33  (1.0) 
34 Peter i sa:mma kommun >så där var jag i tjugo år då  

                                                 
178 Peter och Krister hade tidigare arbetat som studievägledare eller ’syokonsulent’ som Peter uttrycker det. Barbro hade tidigare 
arbetat som lärare. Jag har valt att intervjua skolledare med en kortare erfarenhet av skolledarskap. Som inledning till 
intervjuerna har intervjuaren presenterat sig själv som doktorand och före detta gymnasieskolledare.  Även etiska frågeställningar 
har presenterats för intervjupersonen. 
179 Tidsangivelsen inom parentes anger den tid då samtalet skedde i intervjun. Samtalsutdrag 1 är hämtat 33 sekunder in i det 
inspelade mötet och pågår till 1 minut och 51 sekunder in i intervjun med Peter. 
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35  me- med liksom alla stadier< (0.7)  
36  så körde jag e::-  
37  (1.2) 
38  ett år på komvux i X-stad.  
39 Anita M-hh 
40  (0.9) 
41 Peter T:: (0.2) Sen jobba jag på 
42  XX ↑högskola:↓ (0.5) 
43 Anita jaha 
44 Peter (0.6) på:: (0.5) a informationsavdelningen och  
45  eh::: ele:vcentrum kan man säga va:, jag jobba  
46  väldigt mycket med rekrytering  
  
Det Peter sagt och berättat i samtalsutdrag 1 är en respons på Anitas inledande fråga 
och Peters uttalande analyseras mot bakgrund av detta uttalande och även utifrån den 
intervjusituation som Peter befinner sig i. Peter har accepterat att låta sig intervjuas 
och förväntas därmed göra uttalanden kring Anitas frågor eller yttranden. Anita 
inleder med att ställa frågan om varför Peter har blivit skolledare. 
 
 2 Anita men (0.4) det som jag fr↑ämst (.) var intresserad  
 3   av är just det här med ↑varför↓ du har blivit  
 4  skolledare. 
 5  (1.0) 

 
Den inledande frågan blir styrande för Peters respons på raderna 6-9 där han efter en 
viss paus uppvisar en provisorisk förståelse av frågan, närmare bestämt som en 
uppmaning till en berättelse, vilken han prövar mot Anita på raderna 8-9: 
  
 8    ›då måste jag nästan berätta om min bakgrund‹ 
 9  a- a- >annars går det [inte‹ 

 
Peter kan ses begära godkännande till att inleda en berättelse och därmed ta ett längre 
talutrymme i anspråk. Hans uttalande kan också betraktas som ett godkännande till att 
välja ett visst innehåll som eventuellt skulle kunna uppfattas som irrelevant för den 
fråga som Anita ställt. Anita uttrycker sitt gillande och medgivande till Peters 
tolkning av frågan: 
  
12 Anita      [Jaa det får du gärna göra hehe 

 
Peter får också fortsatt stöd i sitt berättande med ”ja ja”, ”mmm”, ”mm”, ”jaha”, m-
hh”, ”jaha” (rad 14, 18, 30, 32, 39, 43). Anita ger respons att Peters berättelse är 
relevant i sammanhanget, att berättelsen kan betraktas som ett svar på hennes fråga.180 
Ett flertal relativt långa pauser karaktäriserar denna inledning. Här finns alltså en 
slags förhandling mellan parterna, genom vilket man dels delar upp talutrymmet och 
dels enas om vilken form ett relevant svar på intervjuarens fråga kan ta under denna 
del av samtalet.  
 
Berättandet kräver eftertanke från Peters sida, han stannar upp och tänker efter för att 
minnas sina erfarenheter. Genom förannonseringen om en berättelse på raderna 8-9 
blir Peters utvidgade redogörelse för bakgrund och erfarenheter relevanta för hans 

                                                 
180 Sacks (1995, del II) beskriver hur lyssnare/mottagare till en berättelse i sitt tal bekräftar att en historia berättas. 
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nuvarande ställning som skolledare. Han berättar att han arbetat inom många olika 
skolorganisationer som studievägledare: i grundskola, gymnasium, friskola, högskola, 
komvux och han ger exakta årtal för dessa erfarenheter. De tidigare skolerfaren-
heterna redovisas som tidsperioder uttryckta i siffror: 10 år (rad 22), 5 år (rad 24), 20 
år (rad 34) och ett år (rad 38). Siffrorna anger precisa tidsintervaller och kan ses som 
ett sätt att bygga upp fakta. Kvantifieringar betraktas ofta som precisa, klara och 
entydiga till skillnad mot vaga kvalitativa bedömningar181. Ett alternativt sätt att 
uttrycka Peters erfarenheter skulle kunna vara: ’Jag har jobbat länge i skolan …’182. 
Edwards & Potter (1992) beskriver berättandeformen som ett sätt att skapa retorisk 
trovärdighet och det tycks i deras studier om nyhetsjournalistik i massmedia, som att 
ju mer ’fakta’ som används desto mer framställs berättaren som en sanningssägare, 
eller kanske snarare en person med gott minne. Ju fler ’realistiska’ detaljer desto mer 
övertygande och trovärdig tycks berättaren framställas. 
 
För att förstärka den långa tid som Peter redogör för kring sina erfarenheter i skolan 
ges tiden ett innehåll. Det blir en lång kedja av aktiviteter som i skolans kontext kan 
peka mot kategorin ’skolledare’. Rad 15-17: ”så jag har ju (0.2) jobba sen (1.2) va blir 
re? 78 (0.8) i skolan”, vilket gör att man kan dra slutsatsen att Peter har jobbat länge 
på skolan, så länge att han måste tänka efter och räkna på rad 17. Den ’långa’ tid som 
han arbetet i skolan specificerar Peter med de olika platser där han tjänstgjort: 
mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, komvux, högskolan, informationsavdelning, 
elevcentrum. De olika arbetsplatserna inom skolan förstärks också med ”alla stadier” 
(rad 35). Att ha erfarenhet från ”alla stadier” ger en bild av att ha erfarenhet från hela 
skolorganisationen, att ha övergripande erfarenheter, som kan meritera för ledande 
uppdrag – en skolledare arbetar med helheten. Specificeringen av att ha jobbat på 
komvux (rad 38) blir en uppgradering av arbetet med ’alla stadier’, komvux är ett 
stadium utanför grundskolan. ”Sen jobba jag på XX högskola” (rad 42) blir ytterligare 
en uppgradering av både erfarenhet och kompetens, som gjorts inte bara i alla stadier 
inom grundskola och gymnasieskola utan även i högskolan. Av detta kan man dra 
slutsatsen att Peter har erfarenhet av arbete i utbildningsinstitutioner på alla nivåer.  
 
Förutom olika nivåer eller stadier inom utbildningsväsendet framställs erfarenheterna 
som han gjort inom dessa som mångsidiga och olika arbetsuppgifter specificeras, 
exempelvis intagningsfrågor och rekrytering. Uttalandet ”sen börja jag samtidigt 
jobba med intagningsfrågor” (rad 26-27) ger en framställning av någon slags 
ansvarsbefattning, som dessutom innebar arbete i ”tre kommuner” (rad 28). Av 
uttalandet att ha arbetat med intagningsfrågor i ”tre kommuner” kan man dra 
slutsatsen att Peter arbetat i en central position, någon slags samordnare mellan tre 
kommuner. Därefter startade han ”ett intagningskansli” (rad 28) som han ”höll i”. Att 
ha ’hållit’ i ett intagningskansli gör att arbetet uppfattas som en slags chefsbefattning, 
att ’hålla i’ blir till att ”ansvara för”.På rad 44 och 45 berättar Peter att han jobbat på 
högskolans informationsavdelning och elevcentrum, vilket tyder på erfarenhet av att 
                                                 
181 Potter (1996). 
182 I samtalsutdragen som redovisas anges dubbla citattecken när den intervjuade citerar någon annan. Dubbla citattecken 
används också i författarens analyser och kommentarer när intervjupersoner citeras. Enkla citattecken används i 
kommentarer/analyser när jag som skribent vill markera något/några ord. 
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informera och att samtala med vuxna studenter. Avslutningsvis i ovanstående 
samtalsutdrag säger Peter att han ”jobba väldigt mycket med rekrytering”. Här räcker 
det inte med att säga att ’jobba mycket med rekrytering’ utan uttalandet förstärks med 
väldigt mycket, vilket ger vikt åt erfarenheten och understryker därmed legitimiteten 
som skolledare183. Det framställs som självklart att en person med så mycket 
erfarenheter från skolan, arbetar som skolledare. Sammanfattningsvis kan man nedan 
se några av de olika kategoribundna aktiviteter som Peter redovisar som svar på 
intervjuarens fråga om varför han blivit skolledare. Han presenterar skolledar-
positionen som en rimlig, nästan naturlig följd av den biografi han berättat om, vilket 
kan ses som ett exempel på en berättelses retoriska kraft.  
 
Från de aktiviteter som redovisas kan olika slutledningar dras: 
Peters framställning Slutledning som kan dras 
rad 17: att ha ’jobbat sedan 1978’  jobbat länge på skolan 

rad 27: att ha jobbat med intagningsfrågor   någon slags ansvarsbefattning 

rad 28: att ha jobbat ’i tre kommuner’  central position 

rad 28-29: att ha ’hållt i’ ett intagningskansli chefsbefattning 

rad 35: att ha ’jobbat med alla stadier’,  en sammanfattning av alla stadier 
  som nämnts tidigare  
 övergripande erfarenheter 

rad 38: ett år på komvux } uppgradering av erfarenhet och 
rad 42: jobba på högskola } kompetens, inte bara alla stadier i 
 skolan, erfarenhet från ’alla’ nivåer 

rad 44: informationsavdelningen } erfarenhet av hela skolorganisationen 
rad 45: elevcentrum } erfarenhet av att informera och 
 samtala med vuxna elever 

rad 46: jobba med rekrytering } central befattning/personalansvar 
 
Alla dessa aktiviteter är arbetsuppgifter som kan kopplas ihop med skolledning och 
när dessa byggs ihop, sekventiellt, på det sätt som Peter gör blir den rimliga 
slutledningen av berättelsen, att den berättande på ett ’naturligt’ sätt kan kategoriseras 
som skolledare. Det är en berättelse som framlägger argument för och påvisar hans 
kompetens och lämplighet för skolledarskap.  
 
Peter använder i berättelsen olika tidsuttryck för att ge stöd åt den långa erfarenheten 
och ge uttryck för den kompetens han därmed säger sig ha för arbetet som skolledare. 
Tiden beskrivs som fakta med precisa tidsangivelser, vilket gör hans berättelse mer 
trovärdig. Tiden är en retorisk184 resurs, en metod att framställa den egna positionen 
som ”den självklare skolledaren”. Genom tidsanvändandet i berättelsen skapas en 
historia om yrkeskarriären i skolan som ’lång’ och ’gedigen’. Genom sin berättelse 
påvisar Peter att det knappast var någon tillfällighet att han blev skolledare, det är i 
                                                 
183 Se Pomerantz (1986) där hon beskriver hur dessa extremfallsformuleringar (’extreme case formulations’) används.  
184 För en beskrivning av begreppet retorik se Börjesson & Nordzell (2006) i denna antologi. 



 64 

det närmaste självklart att han är skolledare vid intervjutillfället, med tanke på hans 
yrkeskarriär. Peters berättelse och framställning kan alltså betraktas som mycket mer 
än ett svar på frågan ”varför han blivit skolledare” – det innefattar en flora av 
kategoriseringar och andra retoriska tekniker som ger legitimitet och bekräftelse åt en 
skolledarposition. 

En ung och passande skolledare som blivit tillfrågad 
Den berättelse som Krister, tillsammans med Anita, producerar nedan ger en annan 
berättelse än Peters om hur det gick till när han blev skolledare: det var en tillfällighet. 
I inledningen av intervjun med Krister är det intervjuaren som initierar talet om tid 
med kommentarerna att Krister ’jobbat en kortare tid som skolledare’ (rad 2-4) och 
’du är inte så gammal’ (rad 13). Intervjuaren ger bilden av en ung skolledare, vilket 
också skulle kunna associeras med oerfaren. Krister är vid intervjutillfället i 30-
årsåldern. 
 
Samtalsutdrag 2 (Krister, 01.08-02.29)  
 1     Anita  (0.7) och ehh jag tänkte bara höra först eeh  
 2 du har jobbat (.) en kortare tid=  
 3     Krister mm 
 4     Anita  =som skolledare 
 5     Krister jag har jobbat eeh under hela förra  läsåret så  
 6 vikarierade=  
 7     Anita  jaha 
 8     Krister =jag som biträdande rektor 
 9     Anita Jaha okey 
10     Krister Så att från o med första juli då så har jag 
11 tillsvidaretjänst 
12 (1.5) 
13     Anita .hh du är inte så ga:mmal? ( [  ) hehehe 
14     Krister                     [Nä↑ä jag är 
15  ganska ung så de e väl (.)[lite (.)= 
16     Anita                  [jaa 
17     Krister =så där bedrift kanske (.) 
18     Anita Jaa just de 
19     Krister Men det var väl (.) som så att eeh  
20  tillfälligheter som gjorde, (.) som allting  
21  annat att man hamna där man hamnar  
22 (1.0) 
23 så vi hade (0.8) .hh ehh en kollega som sluta  
24  och två som var tjänstlediga (0.5) samtidigt 
25     Anita ◦okey◦ 
26     Krister o då blev det lite så där 
27     Anita .hhmm 
28     Krister (0.6) ja vad gör vi nu 
29 (1.2) 
30 t: o: då: så (1.6) fick man en förfrågan och så  
31 tänkte man att det kan väl va spännande (0.5) 
32     Anita mm 
33     Krister så på den vägen var det  
34 (1.0) 
35     Anita Mmm↑ 
36     Krister ◦mm◦ (0.6) 
37     Anita de var (0.7) därför du blev skolledare? 
38     Krister Jaa 
39     Anita Jaa 
40 (0.9) 
41     Krister Så jag kan väl inte påstå att det har varit 
42 något medvetet ↑va:l↓ direkt så: att eh (0.6)  
43 m:an (.) börjar i skolan (.) [att 
44     Anita                              [((hostar)) 
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45     Krister ”jag ska bli skolledare” (0.9) så var det 
46 inte utan det bara blev så 
47     Anita Du arb- arbetade du här på skolan 
48 som lärare innan då? 
49     Krister Jag jobbade som studievägledare innan (0.4) 
50     Anita Mh↑m: 
51     Krister (.) så att det gör ju att m:an: (0.4) eeh har 
52 ju ganska mycket ↑kun↓skaper om (.)  
53 gymnasieskolan som sådan (.) 
54     Anita mm 
55     Krister med alla kurser och ämnen och (.) så där.  
                                                                                      
Anitas initiala fråga/påstående att Krister ’inte är så ga:mmal’ ger inte Krister 
utrymme att svara på det sätt som Peter gjorde i excerpt 1, där han berättade om sin 
långa erfarenhet. En berättelse om en lång erfarenhet efter Anitas uttalande skulle 
kunna ses som uttryck för opposition mot Anitas kategorisering av honom som ’ung’. 
Anita visar med sitt sätt att tala, hur skolledarskap bör vara och vad som är ’normalt’ 
skolledarskap185. Att opponera mot Anitas inledning av intervjun kan betraktas som 
ett negativt sätt att besvara hennes inledning och Krister orienterar istället mot hennes 
uttalande som en komplimang. Anitas fråga/påstående: ”Du är inte så g:ammal” 
besvaras av Krister: 
 
14     Krister        [Nä↑ä jag är 
15   ganska ung så de e väl (.)[lite (.)  
16     Anita                      [jaa 
17     Krister  så där bedrift kanske (.) 

 
Att Krister är ung bollas tillbaka till Anita som en bedrift. Kristers svar blir en form 
av självkomplimang som med uttrycken ’väl’ och ’kanske’ på rad 15-17 blir till ett 
sätt att lägga över bedriften till andra, det är så det kan uppfattas av andra. Det är 
Krister som uttalar detta men han framställer det som att det är så andra kan uppfatta 
det. Kristers berättelse handlar om honom själv och hans framgångar, vilket är en 
socialt känslig aktivitet. I Kristers berättande finns två motstridiga orienteringar: dels 
att inte framstå som alltför självmedveten och karriäristisk vilket kan ge en självgod 
framtoning, dels att inte framstå som olämplig. Att var ung – och inte så gammal – 
skulle kunna vara både en bedrift och ett tecken på olämplighet, vilket Krister här 
balanserar mellan. Anitas uttalande skulle potentiellt kunna peka mot att Krister med 
sin unga ålder är mindre lämpad som skolledare. Detta svarar han också på lite längre 
fram i intervjun genom att påvisa sin tidigare yrkeserfarenhet. Trots Kristers ungdom 
har han visat sig lämplig eller passande som skolledare och han framhåller att han i 
och med arbetet som studievägledare, har ”ganska mycket ↑kun↓skaper om (.) 
gymnasieskolan som sådan”186 (rad 52-53). Uttrycket ’gymnasieskolan som sådan’ är 
en intressant retorisk formulering som ger en antydan om att gymnasieskolans 
’egentliga’ innehåll kan likställas med de kunskaper som Krister fått som studie-
vägledare. Kristers yrkeskarriär som studievägledare görs här till en fördel för skol-
ledararbetet, i arbetet som studievägledare har han fått kunskaper om ’gymnasie-
skolan med alla kurser och så där’. Detta uttalande kan tolkas som en fördel gentemot 
andra yrkeskategorier på skolan, t.ex. lärare, som kan anses ha mer specialist-

                                                 
185 Silverman (2001/1993). 
186 Kategori-attribut som kan kopplas till kategorin skolledare (category-predicate, se t. ex. Lepper, 2000). 
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kompetens med och genom det ämne de undervisar i. Att ha kunskaper om ’alla 
kurser’ innebär att ha övergripande kunskap om gymnasieskolan, i likhet med det som 
Peter beskrev genom sina erfarenheter av ’alla stadier’. Att framställa studieväg-
ledarens kompetens som mer generell och övergripande används som positivt 
argument för skolledararbetet och att Krister kan ses som lämplig för skolledar-
uppdraget. Vad individen fyllt tiden med före skolledararbetet ges i både Kristers och 
Peters berättelser stor betydelse för lämpligheten som skolledare. 
 
Kristers konstaterande att han har ganska mycket kunskaper om gymnasieskolan blir 
ett slags trovärdighetsarbete187 för att just Krister är lämplig som skolledare. Detta 
trovärdighetsarbete är påkallat av de teman som tagits upp i de föregående turerna om 
Kristers ungdom och att han blivit skolledare av en slump. Även om han inte direkt 
sökt sig till jobbet eller arbetat för att få det, blir historien inte bra om det bara var en 
slump att han blivit skolledare, detta skulle ju kunna innebära att han kan betraktas 
om olämplig för arbetet. Krister bygger upp en balanserad berättelse där han inte 
aktivt arbetat för att få arbetet, det var i stället hans kollegor som valde honom, men 
där det inte framställs som att de valde fel man för jobbet, de valde rätt person. Att ha 
blivit vald eller föreslagen av sina kollegor att bli skolledare är en egenskap som 
passar in i en kulturellt stereotypisk bild av ’den gode ledaren’, en som blir sedd av 
sina kollegor som de givne ledaren. Detta gör Kristers berättelse till en historia som 
passar in i historier om varför man blir skolledare och varför det blev just han. 
 
Berättelsen om hur det gick till när Krister blev skolledare är en blandning av en 
berättelse i jag-form och en berättelse där Krister berättar om sig själv i tredje person, 
man. Historien berättar sig själv i vissa delar: ”man hamna där man hamna” (rad 21), 
”så fick man en förfrågan och så tänkte man” (rad 30-31), ”man börja i skolan” (rad 
43), ”ma:n: (0.4) eeh har ju ganska mycket ↑kun↓skaper” (rad 51-52). ’Man’ 
tillsammans med andra uttryck i Kristers berättelse gör att han beskriver sig själv som 
’icke-handlande’. Det är inte han som har agerat: ’det var tillfälligheter att man hamna 
där man hamna’, ’så på den vägen var det’ (rad 33), ’så jag kan väl inte påstå att det 
har varit något medvetet val direkt så’ (rad 41-42) 
 
I berättarens historia var han en del av en grupp, en grupp som just då hade ett 
problem att lösa. Det han berättar var något som ’hände’, det var ’så det var’ och det 
är det han återger, vilket kan göra historien mer ’sann’ och trovärdig. Kombinationen 
av ’väl’ och ’man’ i citatet ovan ger en bild av att det är sådant livet är för människor i 
största allmänhet. Tiden går och ’man’ hamnar i situationer där det blir naturligt att ta 
på sig nya arbetsuppgifter. Kristers beskrivning kan vara ett sätt att uttrycka: ’det är 
’väl’ så det brukar vara för människor’. Sacks (1995, del II) har i sina studier funnit 
att människor i allmänhet, beskriver sig som ’vanliga’ – ”beeing ordinary”. Man 
förhåller sig till sig själv, andra människor, objekt och världen så att det som berättas 
framställs som en ’vanlig’ händelse tills dess att något annat görs gällande i 
interaktionen. Men Kristers användning av ’man’ går också i linje med hans tidigare 
handlande där han inte beskriver sig själv som aktör eller målmedveten karriärist, utan 

                                                 
187 Potter (1996). 
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snarare som lyckligt lottad till följd av omständigheterna. ”Men det var väl (.) som så 
att eeh tillfälligheter” (rad 19-20) och ”så jag kan väl inte påstå att det har varit något 
medvetet ↑val↓direkt så:” (rad 41-42) är båda exempel på ett sätt att markera att det 
inte varit ett direkt sökande efter att ’lyckas’, dvs att bli skolledare. Det är andra som 
har sett till att Krister blivit skolledare och att han är lämplig för yrket, vilket i sig kan 
ses som ett sätt att skapa en trovärdig berättelse. Kategorin skolledare och 
skolledarskap får här en innebörd av att vara något som ges av andra, något man utses 
till av medarbetare och inte en tjänst man eftersöker eller åtrår. Med tiden visar det sig 
att man är lämplig som ledare för verksamheten. 

Identitet genom kontrastering och motstånd - ’gammalt’ och ’nytt’ 

EN SKOLLEDARE I TIDEN: TRADITIONELL ELLER RÄTT TÄNKANDE? 

Även i Barbros berättelse nedan finns exempel på hur lämpliga erfarenheter för 
skolledarskap görs gällande, men de görs framför allt med hjälp av de kontrasteringar 
som Barbro gör i berättandet. Jag har i de tre nedanstående samtalsutdragen valt att 
fokusera på hur kontrasteringar används i kategoriseringsarbetet. I Barbros intervju är 
uppmärksamheten särskilt riktad mot hur kategoriseringar av skolledare kontrasteras 
mot varandra och presenteras som t.ex. ’traditionellt’ eller ’rätt tänkande’. Tid 
används i samtalsutdraget främst för att tillskriva aktiviteter och karaktäristik med 
hjälp av ’gammalt’ och ’nytt’.  
 
Samtalsutdrag 3 (Barbro; 8,5 min–10,5 min) 
 1  (2.5) 
 2 Anita hur har det varit med me personal då ehmmm  
 3  alltså den- dom relationerna å så där o (0.7)  
 4  eeeh eftersom du har jobbat här tidigare också  
 5  tänkte ja hur (0.7) hur eh (0.8) 
 6 Barbro eeh (0.7) när man hade sållat oss s- så stod  
 7  det mellan mig och (.) en kvinna i 55- 
 8  årsåldern med (.) bra erfarenhet, (.)  
 9 Anita [mm 
10 Barbro [men vi jobbar väldigt speciellt på den här  
11  skolan (0.3) my:cket (0.8) projektinriktat, så  
12  mycket beslut som möjligt ska ske så nära elev  
13  och lärare som möjligt (0.8) och det är en  
14  samling eldsjälar jag tror att det var drygt  
15  100 personer som sökte dom 10 första  
16  tjänsterna (0.5) så [det är alltså ett  
17 Anita                   [ mm 
18 Barbro underbart (.) [gäng (1.0) som inte ser= 
19 Anita            [mm 
20 Barbro =möjlighet och problem utan (.) vi ska (1.1) 
21  citationstecken ”bli bäst” 
22 Anita mmm 
23 Barbro vi ska verkligen göra nånting (0.7)  
24 Anita mm 
25 Barbro eh så dels då att det inte va (0.5) de gamla  
26  klassiska (1.1) eh chef o anställd för då hade  
27  jag aldrig hoppat på det 
28  (1.5) 
29  eh men sen så- jag satt då som facklig och så  
30  fick vi sätta in en ersättare som (.) inte  
31  riktigt gilla mig som person och (.) faktiskt  
32  gick ut på ett litet osjysst sätt  
33  (1.2) 
34 Anita mm  
35 Barbro mo- motarbeta det hela och gick ut till pers- 
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36  och sa att personalen vill inte=  
37 Anita  [mm 
38 Barbro =[och när dom börja forska i det här så var  
39  inte personalen tillfrågad  
40 Anita mh↑:: 
41  (1.0) 
42 Barbro och eh det blev en ganska stor utredning av 
43    det här och man hade många möten och då såg  
44    man att majoriteten av personalen var ↑vi:sst↓  
45      intresserad av att jag skulle få jobbet för 
46  man var då rädd att en gammal traditionell     
47   rektor inte skulle (0.5) komma in i det här  
48    tänkandet med målen och visionerna att- o då 
49  tyckte man att det var bättre att vi lär upp  
50     en som [har rätt tänkande och [lär sig= 
51 Anita        [mm                    [mm 
52 Barbro =instrumenten istället  
53  (1.2)  
54  och fortfarande så 
55  (1.1) 
56    kan jag fundera, undrar vilka det va 
57  (1.1)  
58              samtidigt som jag tycker att jag har vunnit 
59    nästan allihopa och den [som då var (0.6)  
60 Anita                    [mm 
61    Barbro ja som gick he ut i tåget hehe  
62 Anita ja ja 
63 Barbro som ledare [för det här då, har jag verkligen=  
64 Anita            [ja  
65   Barbro =vunnit så att det fungerar=  
66 Anita .jahh 
67 Barbro =hon har givit sig och såg att hon hade fel  
68  (0.8) 
69  Anita ◦ja ja va skönt◦ 
70  Barbro så att jag hade ju dom sämsta odds egentligen 
71  [hehehehe 
72  Anita [ja ja ja just det, ja precis 
73  Barbro nä men det känns bra 

     
I intervjuarens, Anitas, frågeställning som inleds med hur det ”varit med- me personal 
då” finns även ett påstående: ”eftersom du har jobbat här tidigare också”, vilket 
bygger på intervjuarens tidigare kunskap om att Barbro arbetat som lärare på den 
skola där hon sedan blev skolledare. Såsom frågan framställs antyder den också ett 
potentiellt problem i att ha arbetat tidigare på skolan och att ha blivit skolledare till 
före detta kollegor. Intervjuarens fråga lägger grund för en berättelse om problem med 
före detta kollegor. Den berättelse som Barbro svarar med startar i hennes tid som 
lärare och ges i form av en berättelse om hur det gick till när hon fick 
skolledartjänsten. Berättelsen byggs upp genom historien om en kamp mellan olika 
intressen på skolan. Barbro kontrasterar sig själv i kategorin lärare, innan hon blivit 
skolledare, mot ”en kvinna i 55-årsåldern med (.) bra erfarenheter” (rad 7-8), en 
kategori som borde ha goda odds att få tjänsten som skolledare i stället för Barbro. 
Barbro var utan skolledarerfarenheter och under 40 år vid tillträdandet som 
skolledare. Barbro skulle, i likhet med Krister i samtalsutdraget ovan, kunna framstå 
som relativt ung och oerfaren. Mot detta unga och oerfarna presenterar Barbro sig 
själv som en ’eldsjäl’ och en som företräder det speciella, projektinriktade, som ska 
”bli bäst”. Hon tar i berättelsen avstånd från den gamla klassiska synen på relationen 
mellan chef-anställd ”för då hade jag aldrig hoppat på det” (rad 26-27). Barbro står 
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för den som har ”rätt tänkande” (rad 47-48), ”med mål och visionerna” (rad 48) till 
motsats mot ”en gammal traditionell rektor” (rad 46-47).  
 
De kontraster som Barbro bygger upp här, har betydelse för hur de olika parterna 
kategoriseras i berättelsen. Nedan presenteras en närmare granskning av 
kategoriseringarna och de slutledningar som dessa möjliggör inom ramen för 
berättelsen i intervjun. Barbro framställer några motsatspar188 där hon ställer sig själv 
mot andra: 
 
Barbro kontra 

• ”en kvinna i 55-årsåldern med bra erfarenheter” (Barbros uttryck) 
• ”klassisk chef o anställd”-relation (en relation Barbro tar avstånd ifrån) 
• ”en gammal traditionell rektor”  

 
Vad gör då dessa motsatspar i Barbros berättelse? I kontrasteringen mellan Barbro 
och ”en kvinna i 55-årsåldern” säger sig Barbro tillhöra kategorin ”en samling 
eldsjälar” (rad 14) som tillskrivs aktiviteter och attribut som ”jobbar väldigt speciellt”, 
”mycket projektinriktat”, ”som inte ser möjlighet och problem” utan ska ”bli bäst” 
och där även ”så mycket beslut som möjligt ska ske så nära elev och lärare som 
möjligt”. Som vi sett i samtalsutdrag 2 är självpresentationer förenat med möjligheten 
att uppfattas som självgod. Självkategorisering genom kontrast och avstånd är då en 
metod som kan användas för att berätta hur man inte är189. Att berätta om sig själv 
genom att beskriva hur andra är, kan minska risken att bli betraktad som alltför 
självgod.  
 
Klassisk chef och anställd är ett kategoripar190 som här används i negativ bemärkelse 
för att kontrastera emot Barbros beskrivning av sin syn på skolledning. Chef och 
anställd konstrueras som ett ’gammalt’ sätt att se på ledning som Barbro inte ställer 
sig bakom ”för då hade jag aldrig hoppat på det”. En klassisk chef är inte det som 
Barbro säger sig representera som skolledare. Hon utvecklar uttrycket med klassisk 
chef något senare (rad 46-47), genom att beskriva hur lärarkollektivet tillskriver 
kategorin ”en gammal traditionell rektor” attribut som att denne inte skulle kunna 
komma in i det tänkande som man har på skolan. Personalen beskrivs som att de hade 
farhågor om att ’en gammal traditionell rektor’ inte skulle kunna komma in i 
tänkandet med målen och visionerna.  
 
Uttrycket ”en gammal traditionell rektor” ger associationer till en auktoritär rektor 
som bestämmer eller en rektor som sitter på sitt rum och administrerar. Den 
traditionelle rektorn kontrasteras mot det som Barbro beskriver som lärarkollektivets 
uttryck ”en som har rätt tänkande” (rad 50) dvs ”tänkandet med mål och visionerna” 
(rad 48). Att ’sakna instrument’ görs av Barbro till en tillgång i lärarkollektivets 
resonemang. Hon framställer sig själv, i sin berättelse om lärarkollektivets uttalanden, 
som en nytänkare, men som saknade instrumenten och som måste läras upp.  
                                                 
188 Barbro och ”en äldre kvinna med bra erfarenheter” kan betraktas som motsatspar (contrast pair), se Lepper (2000). 
189 Osvaldsson (2004). 
190 Standardized relational pair, se t. ex. Lepper (2000). 
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Den skolledare som framställs som positiv i Barbros berättelse kan implicit eller 
explicit tillskrivas kategoriattribut som: ’har rätt tänk’, ’står för mål och visioner’, 
’eldsjäl’, kan ’lära sig instrumenten’ och kategoribunden aktivitet som ’arbetar för att 
vi ska bli bäst’. För att föra fram dessa attribut och aktiviteter ställs de emot kategorin 
’en 55-årig kvinna’ som saknar instrument.  
 
Även kategoriparet elev och lärare används för att förstärka kontrasten mellan Barbro 
och ’en kvinna i 55-årsåldern med bra erfarenheter’. Elev och lärare tillskrivs en 
särskild närhet till beslutsfattandet och görs i Barbros berättelse till en fördel för 
henne själv och till en förklaring till varför hon valts till skolledare. 
 
Det finns ytterligare ett motsatspar i Barbros berättelse nämligen Barbro kontra den 
’facklige ersättaren’. Detta motsatspar gör Barbro till den som ’verkligen vunnit’ en 
kamp på skolan. Den facklige ersättaren har i berättelsen ’givit sig’ när hon sett att 
hon haft fel. Den facklige ersättaren tillskrivs attribut som ’inte riktigt gilla mig som 
person’ och aktiviteter som: ’handlat på ett osjysst sätt’ och ’motarbetade det hela’. 
Det som motarbetades förstås här som tillsättningen av Barbro som skolledare. Den 
intervjuade framställer det i sin berättelse som att hon hade mycket emot sig i början: 
”så vi fick sätta in en ersättare som inte riktigt gilla mig som person och faktiskt gick 
ut på ett litet osjysst sätt o motarbeta det hela och gick ut till pers- och sa att 
personalen vill inte”. Barbro blev motarbetad men genom att andra agerade: (rad 42-
43) ”och eh det blev en ganska stor utredning av det här och man hade många möten” 
och det skedde en förändring till hennes fördel. Det visade sig att majoriteten av 
personalen inte ställt sig bakom den som motarbetat Barbro: ”och då såg man att 
majoriteten av personalen var ↑vi:sst↓ intresserad av att jag skulle få jobbet”. Trots att 
hon i berättelsen hade mycket emot sig, hon ”hade dom sämsta odds egentligen 
hehehe” har hon ”vunnit nästan allihopa” och den som tidigare varit emot henne har 
insett, att ”hon hade fel” och Barbro har ”vunnit” även henne. Genom berättelsen om 
motstånd från personalens sida från början, framställs en skolledare som har visat att 
hon passar för yrket. Berättelsen för fram andra individers agerande och blir mer 
trovärdig med ingrediensen motstånd. Motståndet innebär en möjlighet att beskriva att 
det även funnits de som arbetat för ens sak, det blev ”en ganska stor utredning” och 
”man hade många möten”. Berättelsen fyller här en funktion av att framhäva att det 
fanns de som tyckte att hon var en kompetent skolledare och som agerade för att hon 
skulle bli skolledare. Motståndet i berättelsen blir till en fördel för berättaren, andra 
agerade för hennes sak och hon har med tiden visat sig vara en duglig skolledare. 
Tiden eller historien har visat att hon dög. 
 
Genomgående i Barbros berättelse är att hon framställer det som om det inte är hon 
själv som är upphov till de goda omdömena, det blir inte hennes eget tyckande som 
hon framför utan andras uttalanden. Självkategoriseringen görs genom att beskriva 
andras handlande och uttalanden, vilket kan ses som en metod att ta avstånd från att 
beskriva sig själv i direkta egna uttalanden. De goda omdömena förs fram indirekt 
genom att beskrivas som uttalanden gjorda av andra.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att den skolledare som Barbro beskriver sig stå för, 
framträder tydligt i ljuset av de kontrasteringar hon gör. Kategoriparet chef och 
anställd framträder här som något negativt och Barbro tar i berättelsen avstånd ifrån 
den ’gamle traditionelle rektorn’. Dessa negativa kategorier ställs i kontrast mot den 
’rätt tänkande’ skolledaren som kan beskrivas som en eldsjäl och som arbetar 
projektinriktat för visionerna och målen. I framställandet och markerandet av de 
kontrasteringar som Barbro gör används tid på ett produktivt sätt. Olika 
tidsdimensioner har stor betydelse för hur kategorierna framställs och hur de ställs 
mot varandra. ’Det gamla’ och ’det nya’ i skola och skolledning får stå mot varandra 
och används som retoriska metoder för att framställa den moderne, nytänkande 
skolledaren. 

Förändrare kontra ”stofiler”, ”gammalt läroverk”  
och ”gammalt lektorstänk” 
Motstånd och motsättningar mellan ’gammalt’ och ’nytt’ kan även beskrivas i Peters 
berättelse om det som sker i det dagliga arbetet som skolledare.  
 
Samtalsutdrag 4 (Peter; 05.55-06.45) 
 1 Anita Hur var den första tiden som skolledare ra? 
 2  (0.9) 
 3 Peter t: (0.7) jaaa det va  
 4  (1.1) 
 5  den här skolan är ju: li:te föråldrad eller 
 6   man kan säga så här, den stod lite stilla i  
 7  alla fall när jag kom hit va, det hände inte  
 8  speciellt mycket (0.8) li::te för mycket 
 9   gammalt lä:roverk va och dom eleverna harnte 
10  vi idag va 
11  (1.1) 
12  så att det- det- nu ja efter två år så har vi  
13  förändrat attityden bland lärarna (0.7) så  
14  det var lite tufft (0.3) o hehe komma hehe in  
15  i hehe dom här (0.5.) lite stofiler o (0.4)  
16  lite gammal  lektorstänkande och så där 
17  (1.4) 
18  så att de de de var väl lite spännande men då  
19  var vi vi (.) en ledningsgrupp då (.) så jag  
20  fick ju stöd av ledningsgruppen=  

 
Skolledningen, ’vi’ (rad 12 och 19), kontrasteras mot kategorin skola som tillskrivs 
attribut som ”l::ite föråldrad (rad 5), som ”stod lite stilla” (rad 6), ”li::te för mycket 
gammalt lä:roverk” (rad 8-9). ’Vi’ kontrasteras också mot de ’gamla’ lärarna som ges 
tillskrivningar som ”stofiler” och ”gammalt lektorstänkande”. ”Stofiler” ger 
associationer till gammalt original med förlegade idéer och som inte vill se 
förändring. Peter förstärker också det föråldrade med läroverkstänkandet genom att 
beskriva eleverna som förändrade i förhållande till läroverkstiden: ”dom eleverna 
harnte vi idag”, dvs de elever som studerade på läroverkstiden har man inte i dag på 
den gymnasieskola där Peter är skolledare. Peter berättar hur han under två års tid 
arbetat för förändring, ”efter två år har vi förändrat attityden”, men det har inte varit 
en lätt uppgift ”det var lite tufft”.  
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I citatets inledning använder Peter ”lite” vid två tillfällen; ”li::te föråldrad” och ”li::te 
för mycket gammalt läroverk”. Det finns en betoning och utdragning på i:et vilket kan 
tolkas som ironisering. Detta gör att ”lite” bör tolkas som motsatsen: lite är inte så lite 
utan mycket. Potter (1996) beskriver ironi som ett vanligt sätt att underminera den 
litterära betydelsen av orden. Denna tolkning får stöd i uttalandena där ”lite” kopplas 
samman med ”föråldrad”, ”för mycket gammalt läroverk”, ”stofiler” och ”gammal 
lektorstänk”.  
 
Att det ”stod lite stilla” ger en bild av att inga förändringar sker. ”Lite gammal 
lektorstänkande” för tankarna till en äldre tiders skola, trots att lektorstjänst 
fortfarande finns i gymnasieskolan. Det är sammanhanget och hur det sägs som ger 
betydelsen för lyssnaren. Att tillskriva skolan attribut som ”föråldrad”, ”för mycket 
gammalt läroverk”, och att kategorisera lärarna som ”stofiler” osv görs för att 
understryka argumenten och ge associationer till en negativ historia, till en gammal, 
förlegad skola. Börjesson (2003, 1997) skriver om detta sätt att använda historien i 
argumentation som att ta spjärn mot den fasansfulla historien. Man tar spjärn från en 
definierad brist eller orättvisa och formulerar något nytt. Den gamla skolan 
kontrasteras, i intervjun med Peter, mot en ny skola som Peter arbetat för och i 
berättelsen beskriver han hur han tillsammans med övriga i skolledningen förändrat 
attityden bland lärarna.  
 
Men det är inte bara skolan som framställs som ’ny’, även Peters skolledarskap 
presenteras som något ’nytt’ genom kontrasteringarna mot lärarnas ’attityd’, som de 
berättas ha varit när Peter blev skolledare. Genom kontrastering mot det gamla och 
genom motståndet från ’de gamla’ lärarna framställs här en skolledare som är 
nytänkande och förändrande. 

Att kontrastera mot otidsenligt lärarskap 
I både Kristers och Peters berättelser i samtalsutdrag 1 och 2 framhåller de sin 
bakgrund som studievägledare, vilket också används som ett sätt att framställa sig 
som förnyare och förändrare av skolan. De presenterar sig som lämpliga och 
kompetenta skolledare genom att bl.a. föra fram sin okunskap om det som de 
tillskriver det ’gamla’ lärarskapet. Identitet i ’det nya’ konstrueras i att inte dela ’de 
gamla’ lärarnas tidigare erfarenheter kring USKen (se samtalsutdrag 5 nedan) – dvs 
den undervisningsskyldighet som fanns inskrivet i tidigare avtal och som var olika för 
olika kategorier av lärare. Båda nämner USKen som något som vissa lärare ställer 
frågor kring och som lever kvar i skolan trots att det inte finns i nuvarande avtal (jag 
visar dock endast citat från IP1 nedan). Peter nämner att ’usken’ har skapat konflikt i 
skolan eftersom nyexaminerade lärare och vissa av de ’gamla’ lärarna accepterat det 
nya avtalet. Vi skall i nedanstående samtalsutdrag se hur Peter använder tid för att 
framställa olika lärarkategorier. Kategoriseringar som bl.a. görs som stöd för den 
förändringsinriktade skolledaren. 
 
Före nedanstående citat har Peter beskrivit att en grupp lärare saknas i skolan, en 
mellangrupp: lärare födda på 50-talet. Varpå följer intervjuarens fråga: 
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Samtalsutdrag 5 (Peter; 8.02-) 
 1     Anita  Vad beror det på de-? 
 2 Peter  .hh Ja ja tror de hmm (.) jaa tror det är 
 3   generellt alltså man- man försvann från skolan  
 4   (0.5) i samband med kommunaliseringen i början 
 5   på 90-talet, dom som då var (1.2) t: ja drygt  
 6   30 va  
 7 Anita  mm 
 8 Peter  dom sökte andra jobb (0.7) 
 9 Anita ja 
10  (0.9) 
11 Peter och så var det en del kvar då (.) som är lite  
12  bi:tt:ra (0.3) och så kommer det nya lärare som  
13  i::nte har varit med om det här statliga (1.0)  
14  förvaltningen och (.) 
15 Anita mm 
16 Peter kommunaliseringen och Göran Persson och  
17  alltihopa det här va=  
18 Anita mm 
19 Peter =och och dom dom ser ju på skolan på ett  
20  annorlunda sätt va  
21  (1.1) 
22  som inte har kvar det här USK-tänkandet o::  
23  (0.6) lediga på sommaren, att det är det 
24  viktiga och är beredd att ta på sig andra  
25  uppgifter i skolan idag, det är inte bara  
26  undervisningen det är så mycket annat.            
27 Anita mm 

 
Peter berättar om en kategori lärare, som på 90-talet var drygt 30 år. De tillskrivs 
aktiviteterna att de ”försvann från skolan” och ”sökte andra jobb”. Den kategori lärare 
som sedan var kvar, var de ”bi:ttr:a”. Efter detta har ”nya lärare” tillkommit som inte 
varit ’med om det här nya statliga förvaltningen och kommunaliseringen och Göran 
Persson191, och alltihopa det här’. De ”nya lärarna” ser på skolan på ett annorlunda 
sätt, de har inte kvar USK-tänkandet, de tycker inte att det viktigaste är att vara lediga 
på sommaren och de är beredda att ta på sig andra arbetsuppgifter i skolan – eftersom 
det inte är bara undervisning i skolan utan även ”så mycket annat”. De ’bittra lärarna’ 
har i berättelsen varit med om ”kommunaliseringen” och ”Göran Persson” och 
framställs också ha ett ”usk-tänkande”. I jämförandet med de ’nya lärarna’ beskrivs 
de ’bittra’ som att de ser det som viktigt är att vara lediga på sommaren. På olika sätt 
kontrasteras kategorierna de ’nya’ och de ’bittra’ lärarna både explicit och implicit, 
med hjälp av tid. Kategorin de ”nya lärarna” får stå för den ’nya’ tiden, det som passar 
i den skola som Peter beskriver sig stå för som skolledare. De ’bittra’ lärarna får 
representera den gamla tiden och får stå för det som inte passar in i dagens skola. I 
beskrivningarna av de ’bittra’ och de ’nya’ lärarna framställs implicit även Peter själv 
som skolledare. Att lyfta fram den tidigare yrkesrollen som SYO-konsulent passar bra 
in i sammanhanget. Som SYO-konsulent är han inte belastad med alla ’gamla’ 
lärarerfarenheter och kunskaper som de ’bittra’ besitter. Peters tidigare erfarenheter 
kan användas som argument för kategorin den ’nye’ skolledaren som står för den nya 
skolan, en som ser på skolan på ett annorlunda sätt, som inte är belastad med USK-
tänkande och som är beredd att ta på sin andra arbetsuppgifter. Tidsbeskrivningarna 

                                                 
191 Göran Persson var skolminister och genomförde skolans kommunalisering som ledde fram till det nya skolavtalet 1994 där 
usken inte längre finns kvar på samma sätt som i tidigare avtal. 
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gör ett viktigt arbete i framställandet av kategorierna och av olika skolledare som får 
stå för det nya – inte belastade av ’gammalt’ lärarskap. 

Diskussion  
Jag har med olika exempel visat hur skolledare berättar om sin väg till skolledartjänst 
genom att lyfta fram det kategoriseringsarbete som de intervjuade gör för att bl.a. 
bygga upp sina berättelser som trovärdiga med hjälp av olika beskrivningar av tid. Tid 
har i berättelserna varit en av de för deltagarna tillgängliga metoder för att skapa 
trovärdiga berättelser och göra framställningar om lämplighet och kompetens som 
skolledare. Tid har också använts för att använda och konstruera kategorier, skapa 
identifikation med eller förkasta kategorier samt de aktiviteter, attribut och 
karaktäristik som brukar associeras med dessa kategorier. Tid har därmed inte enbart 
använts som ram eller grund för historiernas handling.  
 
Exempelvis byggs skolledarskap upp i berättelser om tidigare erfarenheter och 
kompetens. Tid beskrivs då i termer av personliga erfarenheter. Peter berättar om de 
år som han arbetat med skolverksamhet 5, 10 och 20 år och alla de stadier i skolans 
verksamhet som han hunnit arbeta inom och, som han framställer det, därmed fått 
lämplig kompetens för att arbeta som skolledare (samtalsutdrag 1). Den historiska 
tiden beskrivs som skapande av något positivt, som givit intervjupersonen ’goda’ 
erfarenheter inför skolledarskap. Den historiska tiden görs till något som utvecklar 
positiva erfarenheter och kompetens för skolledarskap.  
 
Men historisk tid används även på ett annat sätt när den egna rollen som 
förändrare/förnyare förstärks. Den historiska tiden används då som negativ och den 
’gamla’ tiden står emot ’det nya’ som skolledaren arbetar för att utveckla. De ”gamla 
stofilerna” och ”lite gammal lektorstänkande” ställs mot ledningsgruppen där den 
intervjuade skolledaren, Peter, framställer sig som representant för det ’nya’, 
’förändrande’ ledarskapet. Det är ’det gamla’ som skall förändras och berättaren står 
för ’det nya’. Peter och Krister presenterar sig inte heller som bärare av de ’gamla’ 
kunskaper och traditioner som lärare blir förknippade med. Genom sina tidigare 
arbeten som studievägledare tillskrivs de i berättelserna mer generella kunskaper om 
skolan och framställs som sådana inte vara bärare av ”usk-tänkande”. Även Barbro 
står för det ’nya’ när hon i sin berättelse kontrasterar ”en gammal traditionell rektor” 
mot ”en som har rätt tänkande”, där Barbro själv står för ”rätt tänkande”. ’Den gamle 
traditionelle rektorn’ framställs som en motbild mot en ’nytänkande’ ledare, där den 
senare inte arbetar utifrån det ”gamla klassiska chef och anställd”. Barbro använder 
också kategoriparet chef/anställd som något ’gammaldags’ för att kontrastera mot sitt 
eget ledarskap. Dessa sätt att beskriva skolledarskap som en utveckling mot något 
nytt, beskrivs också i en studie av Börjesson (2005). Rektorer presenterar där sina 
skolor på skolornas internethemsidor. Presentationerna är ofta historier om en god 
utveckling eller med andra ord framgångshistorier, där kategorier från det ’gamla’ 
används som en kontrast för att framställa den nya skolan eller den ’nye’ skolledaren. 
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I intervjun med Peter används också uttalanden om att förändra när han berättar om de 
’gamla’ och de ’nya’ lärarna. Peter framställer sig i berättelsen som något av en hjälte 
när han var med och förändrade attityden hos lärarna, vilket blir ett sätt att gestalta en 
lämplighet som ledare. Ytterligare ett sätt att berätta en trovärdig historia är Barbros 
berättelse om motgångar som ledde till seger. I en studie presenterad av Olsson (2002) 
har hon funnit att ledare i sina självpresentationer konstruerar ledarskapet som om de 
hade sina förebilder i legendariska hjältar som bl.a. Odysseues, Zeus och Superman 
för att främja bilden av ledaren som en heroisk och förändrande ledare. Det 
förändrande ledarskapet skulle kunna beskrivas med ett annat uttryck som använts i 
ledarskapsforskning under senare år: ’kreativt ledarskap’. Att vara kreativ tolkar jag 
som att vara nyskapande och förändringsinriktad. Ericsson (2001) har studerat antalet 
artiklar, seminarier, böcker mm som han funnit i olika databaser mellan åren 1993 och 
1998 om kreativt ledarskap. Han skriver att antalet artiklar med detta tema fördubblats 
under perioden. Hans slutsats var att begreppet kreativt ledarskap blivit ett modeord i 
ledarskapsdiskursen i Sverige. Kreativt ledarskap har blivit ett huvudtema på ledares 
dagordning och ledare har själva börjat beskriva sig som kreativa ledare. De historier 
som här berättas av skolledarna är i linje med detta sätt att beskriva det egna 
ledarskapet som kreativt och förändrande. 
 
En annan reflektion kring de tre skolledarnas självpresentationer är att ingen av de tre 
intervjuade skolledarna säger att de väldigt gärna velat bli skolledare, eller att de sett 
skolledarskap som en del i sin karriär som lärare. De uttrycker, mer eller mindre, att 
det var en tillfällighet att de blev skolledare, vilket kan betraktas som ett möjligt sätt 
att berätta om ingången till skolledarskap. Ett annat sätt att berätta historien skulle 
kunna vara i likhet med den ledare som Thomas & Linstead (2002) presenterar. En 
intervjuad ”team leader” för UtilityCo, som arbetat 27 år i organisationen beskriver 
hur han lyckats nå en relativt hög status genom hårt arbete: ”I worked hard to get to 
the position where I wanted to be, if you like … I ran a specialist unit, about 20 
people, and I had my little empire and I´d made it.” (Ibid, sid 79). Detta är ett 
uttalande som kan beskrivas som beslutsamhet, vilja och möjlighet att genomföra sina 
planer – ett trovärdighetsskapande uttalande. UtilityCo är ett företag i södra Wales, 
England, vilket innebär att de kulturella förutsättningarna inte är desamma som i de 
svenska skolledarintervjuerna. Men jag visar teamledarens uttalande som en kontrast 
till skolledarnas uttalanden, för att åskådliggöra skolledarnas lokalt och kulturellt 
producerade sätt att framställa vägen till skolledarskap. Att, som exempelvis Krister 
gör, berätta att det var tillfälligheter som ledde till att han blev tillfrågad om att 
vikariera som biträdande rektor är ett sätt att bygga upp en trovärdig berättelse om sin 
lämplighet som skolledare. Det var inte något medvetet val från Kristers sida, han har 
inte själv sökt sig till ledande befattning utan fick en förfrågan därför att andra ansåg 
honom kompetent.  
 
Berättelser är alltid lokalt förankrade i det pågående samtalet192. Likaväl som olika 
berättelser kan skapas av en händelse, kan delar av händelser betraktas som möjliga 
att berätta – de blir ’berättelsebara’ historier (Ibid. 1995, del II). Att beskriva det 

                                                 
192 Sacks (1995) del II. 
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slumpartade och att man inte direkt strävat efter eller arbetat hårt för att bli skolledare, 
är ’berättelsebara’ historier vid de intervjutillfällen som här redovisats. Analysen har 
visat hur skolledarna orienterar sitt berättande mot vissa lokala omständigheter, dvs 
den aktuella intervjusituationen samt mot en rad förgivettagna sociala konventioner. 
Att bli ombedd att redogöra för sin framgång leder lätt till att man talar väl om sig 
själv, vilket tycks vara ett ganska kontroversiellt samtalsprojekt. Jag har lyft fram 
olika diskursiva och retoriska tekniker genom vilka skolledarna förtäljer sina 
berättelser på ett socialt smidigt sätt.  
 
Skolledarnas berättelser ger skildringar av yrkesidentitet. De berättande placerar sig 
själva i en grupp som inte är ’makthungriga’ eller som strävar efter högre positioner. I 
denna retorik framställs de i stället som ’utvalda’ av andra, vilket i sig kan betraktas 
som en trovärdig framställning av en ledare i den tid och kulturkrets intervjuare och 
intervjuad befinner sig i och tillhör. De berättelser som berättas är godtagbara i den 
epok de berättas.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie har visat att tid används som en slags 
diskursiv, retorisk resurs eller metod för att konstruera olika kategorier och för att 
etablera relationer dem emellan. Det är just genom kategoriseringsarbetet som 
skolledarna bygger upp trovärdiga, lokalt förankrade, socialt smidiga och samtidigt 
retoriskt slagkraftiga berättelser om hur de blev skolledare. Tid används för att 
beskriva och bygga upp den egna karriären i berättelserna, och tiden har medverkat 
till att de intervjuade ’blev’ skolledare. Tid och med tiden vunna erfarenheter har visat 
att de dög som skolledare. Tid används också för att beskriva det egna ledarskapet 
genom att kontrastera ’gammalt’ och ’nytt’ mot varandra och genom att ställa olika 
typer av skolledarskap mot varandra. De olika skolledaridentiteter som framställs i 
intervjuerna görs till något ’nytt’ och ’annorlunda’ i kontrast mot en ’gammal’ skola, 
’gamla’ ledare och ’gamla’ lärare. De intervjuade använder aktivt olika tidsbegrepp i 
konstruerandet av kategorierna för att ge stöd åt kategorin nyskapande, nytänkande 
och förändrande skolledare. Tid blir ett viktigt redskap i identitetsarbetet. 

Bilaga 1 

TRANSKRIPTIONSSYMBOLER 

 
Nedanstående transkriptionssymboler är hämtade ur Potter (1996) och Hutchby & 
Wooffitt (2003) med min översättning och tolkning till svenska.  
 
(1.2) Paus som anges i sekunder och tiondels sekunder, denna paus 1,2 sekunder. 
↑↓ Uppåt eller nedåtgående pil markerar ökande eller fallande intonation 
också Understrykning markerar betonad stavelse 
°kan jag få° Gradtecken visar noterbart lägre tal än omkringliggande tal 
[hostar] Hakparentes visar samtidigt eller överlappande tal 
ju: Kolon markerar förlängning av ljudet strax före. 
<långsamt> Mindre än eller större än markerar tal som är snabbare eller  
>snabbt< långsammare omgivande tal. 
arb-  Bindestreck markerar ett snabbt avslut på talet 
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= Likhetstecken markerar tal som hänger ihop 
(ord) Ord i parentes markerar osäker transkription 
(   ) Ohörbart tal eller missljud 
((dörrknackning))  Dubbelparantes markerar transkriberarens noteringar. 
.hhh Inandning 
hhh Utandning 
 
Upprepade symboler, t ex :::, hhhh, betyder ytterligare förlängning, längre utandning osv. 
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Sveriges bästa skolkommun – om en 
utmärkelse och tre pristagare 

LARS SVEDBERG 
 

Vi befinner oss på Stora Essingen i Stockholm i Lärarförbundets konferenssal. Stora fönster 
vetter ut mot Essingefjärden. Möbleringen och den blomsterdekorerade scenen med tidsenliga 
cafébord i ståhöjd bidrar till att ge en stilfull inramning. Lärarförbundet har bjudit in press samt 
representanter för de fem kommuner som snart skall få utmärkelsen Årets skolkommun. Vilken 
plats kommunerna hamnat på vet deras representanter ännu inte när Lärarförbundets press-
ombudsman går upp på den blomsterdekorerade scenen. När teknikern väl kommit tillrätta med 
den trilskande Power Point presentationen inleder pressombudsmannen ceremonin med att tala 
om varför Lärarförbundet inrättat priset och fortsätter sedan med att berätta om vilka kriterier 
som valts. Själva prisutdelningen förrättas därefter av Lärarförbundets ordförande Eva-Lis 
Preisz som förtydligar Lärarförbundets intentioner och förhoppningar. Efter en skolpolitiskt 
präglad inledning fortsätter hon att från plats femton och uppåt att räkna upp de bästa 
skolkommunerna. Samtidigt kommenterar hon kommunernas olika förtjänster och brister så 
som hon menar att de framträder igenom de olika kriterierna.  

När ordföranden kommer till femte plats bjuds kommunernas nämndrepresentanter en efter en 
upp på scenen. Blommor och diplom delas ut allt medan kamerorna blixtrar och publiken 
applåderar – allt ljudligare ju närmare förstaplatsen hon kommer. Efter förrättad prisutdelning 
vidtar en frågestund ledd av pressombudsmannen. Inspirerad av TV-mediets konfrontativa 
debattstil ställs frågor om hur mycket kommunerna framgent avser satsa på skolan och på 
lärares löner. Ceremonin avslutas med att förbundsordföranden än en gång understryker vikten 
att kommunerna tar sitt ansvar och skapar attraktiva arbetsförhållanden. Detta i syfte att kunna 
attrahera nya lärare, behålla gamla och locka tillbaka sådana som valt andra yrkesvägar. 
Publiken bjuds därefter att ta för sig av den framdukade buffén och vinet, gästerna minglar och 
några av dem tas avsides av pressen för ytterligare frågor och fotograferande.  

Språk och anspråk – ett diskursanalytiskt inspirerat perspektiv 
Denna artikel handlar om Sveriges bästa skolkommun – en utmärkelse instiftad av 
Lärarförbundet år 2002. I anslutning till detta har jag också valt att studera hur 
skolcheferna i de tre kommuner som kom främst år 2002 talar om sina goda 
placeringar, sig själva och vilken betydelse utmärkelsen tillmäts lokalt. Jag vill 
klargöra att de tre skolcheferna inte är valda med syfte att undersöka vad som 
verkligen är eller kan vara ”framgångsrikt” i essentialistisk bemärkelse i respektive 
kommun.  

 
En utgångspunkt i den här artikeln är att det inte finns en verklighet, vilket vi ofta 
utgår ifrån i vardagligt tal när vi t.ex. gör åtskillnad mellan myt och verklighet, fakta 
och fantasi, teori och praktik etc.. Världen och samhället är inte en logisk skapelse 
som låter sig förstås genom en uppsättning entydiga perspektiv och principer. Ett 
diskursanalytiskt perspektiv innebär ett brott mot ett sådant alldagligt förnufts-
tänkande. En diskurs har ett sanningsanspråk i det att den förmedlar vad som är 
legitimt och giltigt inom ett visst område. Diskursen anger vad som anses vara 
normalt och inte, vad som bedöms som rätt eller fel, vad som är tillåtet och vad som i 
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olika grader är oacceptabelt eller förbjudet.230 Min användning av diskursbegreppet är 
främst inspirerat av Potter (1996), vilket är något snävare än Foucaults sätt att förstå 
en diskurs som en uppsättning utsagor som formulerar objekt och subjekt. Potter 
fokuserar mer på text och tal menar att diskursen innebär att ”the concern is with talk 
and texts as part of social practices”231. Sett utifrån denna position används inte språk 
för att skapa realistiska representationer av omvärlden, utan språk har anspråk och 
används för att åstadkomma eller uppnå något. Istället för att tänka sig att en teori 
avspeglas i språket och i texten så skapas teorin här. Det kommer att betyda att 
skapandet av subjekt och identiteter är en social process i kontrast till traditionella 
essentialistiska föreställningar om människor och mänskligt varande.232 Det finns 
inget ”innersta jag” som är mer sant och äkta än något annat jag. Jag betraktar i denna 
anda organisationer som diskursiva – de är inte på förhand givna utan skapas, 
förhandlas och transformeras i det vardagliga samspelet. Därmed inte sagt att de är 
ständigt nyskapade. Jag intresserar mig således för hur underförstådda föreställningar 
kontinuerligt konstrueras i en social praktik och dess diskurser.  

 
Inom en diskurs förs förhandlingar och kamper för att bevara och stärka individuella 
och kollektiva identiteter.233 Eftersom begreppet identitet är vida använt kan det här 
vara på sin plats att nämna hur jag valt att förstå och använda begreppet. Utvecklings-
psykologins grand old man Homburger Erikson beskriver identitet som ett konti-
nuerligt, enhetligt men samtidigt föränderligt fenomen: 
 

Känslan av jag-identitet utgörs av den ackumulerade tilltron till att den enhetlighet och 
kontinuitet som man besitter i andras ögon motsvaras av en förmåga att upprätthålla en inre 
enhet och kontinuitet.234 

 
En postmodernist skulle se på begreppet annorlunda och beskriva identitet som ett 
tveklöst mer mångfaldigt, flytande och processuellt fenomen. Ett mer tidsenligt 
tolkningsförslag av identitetsbegreppet får här exemplifieras av Castells (1999): 
 

Med identitet förstår jag den process genom vilken en social aktör primärt uppfattar sig och 
bygger upp mening på basis av ett eller flera givna kulturella attribut, utan bredare referens till 
andra sociala strukturer.235 

 
Jag uppfattar Castells respektive Eriksons förståelse av identitetsbegreppet som två 
speglingar av en i vissa avseenden likartad tankefigur men formulerade i två olika 
tidssammanhang. Den poäng jag förmodar Castells vill göra är att människans 
förmåga till organisering, integration och meningsbyggande i ett högteknologisk nät-
verkssamhälle visserligen ökar, men samtidigt undergrävs föreställningen om männi-
skan som ett separat och självständigt subjekt. Identiteter tenderar att fragmenteras. 

                                                 
230 Foucault (1980). 
231 Potter (1996) s. 105. 
232 Alvesson (2003). 
233 Alvesson (2003). 
234 Erikson (1980) s. 107. 
235 Castells (1999) s. 35. 
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Människor ställs därför idag inför att få ihop sin inre berättelse med allt mindre stöd i 
det yttre – i ett psykologiskt landskap tömt på tydliga auktoriteter och livskraftig 
gemenskap. Oavsett hur man ställer sig i denna fråga är nog de flesta samhällsvetare 
tämligen överens om att identiteter i det moderna samhället ofta är sköra och något 
man måste förhandla, omförhandla och inte så sällan också kämpa för. Därför är det 
rimligt att anta att många nutida personalkategorier (som t.ex. skolchefer) kan vara 
särskilt sårbara på grund av ett mångskiftande arbetsinnehåll, motstridiga 
förväntningar och höga prestationskrav.236 

 
Jag avser således i avsnittet om skolcheferna rikta min uppmärksamhet på hur vi 
genom berättelser/narrativ konstruerar våra identiteter och roller inom ramen för ett 
organisatoriskt sammanhang. Lieblich et al (1998) går så långt att de sätter 
likhetstecken mellan narrativ och identitet: 
 

People are storytellers by nature. Stories provide coherence and continuity to one’s experience 
and have a central role in our communication with others.  (…) …personal narratives, in both 
facets of content and form, are people’s identities.237 

 
Denna språkburna process brukar i postmodern teori benämnas subjektifiering – ett 
begrepp hämtat från Foucault (1980). I den sociala praktikens vardagliga berättelser, 
anekdoter och episoder skapas alltså berättarens identitet och subjektiva verklighet. 
Betoningen ligger på livserfarenheternas uttrycksformer, snarare än att de skulle 
spegla någon slags faktiskt verklighet.238 Berättandet ger således identitet – berättelser 
skapas, omformas och återberättas genom hela livet. Genom att studera och tolka 
dessa kan man få tillträde till, inte bara identiteten och dess meningssystem, utan 
också berättarens kulturella och sociala värld.239 Jag är således inspirerad av den del 
av berättelseforskningen som uppmärksammar ”berättelsers psykologiska, kulturella 
och sociala sammanhang och de funktioner de fyller”240. Efter att ha redogjort för 
dessa mina utgångspunkter övergår jag nu till att rikta uppmärksamheten mot 
utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun och dess innebörder. 

Utmärkelsen  
År 2002 instiftade Lärarförbundet utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun.241 
Bedömningsförfarandet bygger på tre slags kriterier: resurskriterier, resultatkriterier 
och mer lärarspecifika kriterier såsom löner och arbetsvillkor. Dataunderlaget samlas 
in främst från Skolverkets årliga statistik, medan två kriterier (lärares inflytande och 
trivsel resp. löner för lärare) bygger på uppgifter från Lärarförbundets egna 
undersökningar och statistik. Det främsta syftet med utmärkelsen sägs vara att 
stimulera till skolutveckling genom benchmarking (se s. X i denna antologi). Det 
                                                 
236 Augoustinos (2001), Mats Alvesson (2003). 
237 Lieblich et al (1998) s. 7. 
238 Börjesson (2003). 
239 Lieblich (1998). 
240 Mishler (1997) s. 63. 
241 Uppgifterna i detta avsnitt kommer från en intervju den 14/10 2003 med Lärarförbundets ombudsman Magnus 
Wallerå som arbetar med utmärkelsen.  
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handlar enligt den ombudsman på Lärarförbundet som särskilt arbetat med 
framtagningen av utmärkelsen och dess kriterier om att lyfta fram de goda exemplen: 
 

Benchmarkingen är framför allt intressant för våra lokalavdelningar – de får ju reda på den egna 
kommunens resultat. De förfogar själva över det att använda i sitt lokala arbete. Vissa 
lokalavdelningar väljer att gå ut i pressen för att skapa opinion. Vi märker att det startar en 
diskussion på kommunalpolitisk nivå. Det finns ett stort tryck från kommunala företrädare om att 
få reda på hur man ligger till. 

 
Lärarförbundet vill alltså att kommunerna och media ska fokusera på förbättringar i 
stället för på position på listan. Denna ambition tydliggjordes år 2004 i och med 
utdelningen av priset Årets skolförbättrare som tilldelades den kommun som 
förbättrat sig mest sedan föregående år.242 Man vill även att utmärkelsen sätter fokus 
mer på kommunernas ansvar och mindre på statens ansvar. De reaktioner från 
omvärlden som Lärarförbundet har fått på utmärkelsen handlar om att det är positivt 
med benchmarking. De fåtaliga negativa reaktionerna vänder sig emot ”topp-
listeresonemang” och att inte listan i sin helhet offentliggörs. Påfallande många är 
nämligen intresserade av vilka som ligger längst ned på listan – dvs. de sämsta 
kommunerna eller ”tio-i-bott” – allt enligt den intervjuade ombudsmannen.  

Kommunerna tävlar 

ETT SYMBOLISKT KAPITAL 

Kapital är i detta sammanhang ett relationellt begrepp som avser fånga den auktoritet 
som ger rätten att bedöma vad som karaktäriserar en god praktik. Ett sådant kapital är 
en eftertraktad och värdefull tillgång inom ett socialt eller kulturellt fält där 
organisationer och institutioner kämpar kring något de har gemensamt och som är 
centralt i och för deras verksamhet.243 Det symbolrika arrangemang som beskrevs i 
inledningen ger en social laddning och bidrar till den auktoritet som Lärarförbundet 
strävar efter att befästa inom fältet för att utmärkelsen ska kunna få avsedd dignitet. 

 
Vilket värde tillmäter då de tre intervjuade skolcheferna utmärkelsen Årets svenska 
skolkommun? Mest entusiastisk är Söderslätts skolchef (min benämning) som kom på 
första plats år 2002: 

 

Jag blev både förvånad, stolt och glad.  (…) Speciellt för mig i och med att man gjort sin 
”värnplikt” med 40 år i den svenska skolan (skratt) var det ju otroligt roligt. När man sen fick se 
kriterierna och såg att vi hade 543 poäng och tvåan 736 så ser ju jag att vi i skolan tillsammans 
med politikernas vilja att satsa medel har ju gett resultat.244 

 
Det värde utmärkelsen symboliserar tar kommunerna också tillvara. I Söderslätt 
kommuns kvalitetsredovisning från år 2003 uppmärksammas sålunda utmärkelsen och 
tas till intäkt för att kommunens skolor har hög kvalitet. Den innebär även en 

                                                 
242 www.lararforbundet.se 
243 Bourdieu et al (1996). 
244 Intervju med skolchefen i Söderslätt den 26/2 2003. 
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marknadsföringsfördel, enligt samme skolchef, särskilt som kommunen inte har så 
stor inflyttning. Därför har han låtit producera en broschyr som berättar om 
kommunens fördelar och på vägen mot Söderslätt fanns under några månader en 
banderoll med texten ”Söderslätt – Sveriges bästa skolkommun”. 

 
Även skolcheferna i kommunerna som kom på andra och tredje plats (Norrberga och 
Bruksbo – mina benämningar) har valt att uppmärksamma utmärkelsen. Här har man 
t.ex. ramat in diplomet och satt upp ett exemplar på kommunkontoren och ett på varje 
skolenhet. Till detta kommer uppmärksamhet i riks- och lokalpressen med positiva 
rubriker som ”Söderslätt är Sveriges bästa skolkommun”245, ”Skolan får 
toppbetyg”246, ”Söderslätt tog hem segern, men Norrberga blev tvåa”247, ”Trea, 
femma och sjua. När Lärarförbundet rankade Sveriges bästa skolkommuner fick 
Västerbotten in tre skolor bland de tio främsta”248. Sådana ljuva rubriker är självfallet 
av värde för lokala politiker och chefstjänstemän. 

 
Det är långt ifrån alltid som en arbetsgivarpart till synes utan vidare anammar en 
arbetstagarparts definition och förståelse av vad som är rätt och riktigt i skolan. 
Emellertid har ingen av de tre skolcheferna i samband med intervjuerna uttryckt några 
invändningar mot de kriterier på vilka utmärkelsen grundar sig. Än mindre har någon 
kommun avstått från eller rent av vägrat ta emot utmärkelsen. Denna frånvaro av 
ifrågasättande eller kritik får väl tolkas som ett stilla men underförstått samtycke med 
de kategorier för förståelse av skola som utmärkelsen uttrycker. En kompletterande 
tolkning kan vara att man gärna solar sig i utmärkelsens glans och därför för stunden 
undertrycker eventuell oenighet. Oavsett vilken tolkning vi väljer att luta oss emot 
accepterar uppenbarligen pristagarna det symboliska kapital utmärkelsen tillhanda-
håller. Det förvaltas sedan lokalt genom kommunernas villighet att identifiera sig med 
ett av Lärarförbundet utsett elitskikt bland vårt lands kommuner.  

 
I detta kommunala elitskikt verkar som sagt den traditionella motsättningen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare att vara nedtonad. Detta till skillnad från i listans 
bottenskikt, där tonläget är annorlunda. Gapet till elitskiktet erbjuder en stark position 
utifrån vilken man kan rikta kritik mot sin arbetsgivare. En av Lärarförbundets 
lokalavdelningar vädrar på detta sätt sitt missnöje i Helsingborgs Dagblad (7/10 2003) 
under rubriken ”Helsingborg sjunker som skolkommun. Enligt Lärarförbundet har 
Helsingborg den 20:e sämsta skolan i landet.  (…) På ett år har Helsingborg sjunkit 25 
placeringar.” Ett liknande exempel är hämtat från Dagens Nyheter (7/4 2004): 
”Samtliga länets Lärarförbundsordförande: Stockholms skolor ligger sämst i landet.  
(…) Sigtuna finns på plats 288. I Botkyrka och Haninge är det nästan lika illa.” Och 
slutligen i Kristianstadbladet (12/10 2004) kan vi läsa denna harmsna undran: ”När 
blir Kristianstad Sveriges sämsta skolkommun?” Bland ”förlorarna” anslås således 
näst intill katastroftoner – kommunen ”sjunker” eller man ligger ”sämst till i landet” – 

                                                 
245 Dagens Nyheters nätupplaga 12/9 2002. 
246 Barometerns nätupplaga 13/9 2002. 
247 Västerbottens folkblads nätupplaga 13/9 2002. 
248 Norra Västerbottens nätupplaga 12/9 2002. 



 84 

uttalanden som indirekt understryker och bekräftar värdet av utmärkelsens symboliska 
kapital. 

TÄVLANDETS METAFORIK – UTMÄRKELSE ELLER PRIS 

Utmärkelser till goda lärare, framgångsrika projekt och excellenta universitet har 
sedan länge delats ut inom utbildningsvärlden.249 En sådan utmärkelse karaktäriseras 
vanligen av ett erkännande av goda prestationer snarare än ett traditionellt pris som 
erhållits efter att i tävlingens form ha besegrat sina medtävlare/konkurrenter. Även om 
Sveriges bästa skolkommun benämns som en utmärkelse behandlas den som framgått 
i föregående avsnitt som en pristävling – ett slags kommunal tio-kamp. Uppmärksam-
heten fokuseras på Segrarna medan Förlorarna döljs. ”Reaktionerna på priset (min 
kursivering) hade nog varit annorlunda om vi fokuserat på tio-i-bott”250, säger en 
ombudsman på Lärarförbundet. Förbundets representanter verkar alltså vara inför-
stådda med den underliggande tävlingsmetaforen i det att de talar om tio-i-topp 
respektive ”tio-i-bott”. Denna uppfattning om prisets karaktär framgår även av 
tidigare kommenterade tidningsartiklar med rubriker formulerade i ett tonläge man 
känner igen från sportjournalistiken. Det förefaller alltså som om Lärarförbundet valt 
Tävlingen som underförstådd och bärande metafor för att driva sina frågor. Hur 
berättigas då detta sätt att bedriva skolpolitik? 

 
För att legitimera och motivera utmärkelsen tar Lärarförbundet avstamp i anförda 
missförhållanden, dvs. en berättelse om de bristfälliga förhållanden som lett fram till 
problem som sägs genomsyra nuet. För att konstruera en berättelse behöver delarna 
ordnas i ett för syftet övertygande kausalt mönster. I Lärarförbundets fall sker detta 
utifrån en uppfattning att media i gemen framställer en deprimerande och problem-
tyngd bild av skola och utbildning: 
 

Anledningen till att vi gör det här är att det många gånger har pratats ganska mörkt om skolan. 
Nu tycker vi att här har vi en möjlighet att lyfta fram de kommuner som ger elever, lärare och 
skolledare goda förutsättningar för att lyckas med uppdraget och förmera de kommuner som kan 
visa upp goda resultat.251  

 

Vi vill skapa ett medieintresse också för de goda exemplen. Det finns nämligen en vana att bara 
skriva om dåliga resultat för att sedan försöka trycka upp systemet nedifrån.252 

 
Medias förkärlek för ”mörka” berättelser behöver alltså bemötas. Denna dystra 
position vill man ta avstånd ifrån – det behövs också goda exempel. Men det är inte 

                                                 
249 Se t.ex. Wedlin (2004). Några svenska exempel är Kommunförbundet som sedan år 1995 delar ut priset 
Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola vart annat åt efter ett examinationsförfarande inom ramen för ett 
kvalitetsprogram, Sveriges Förskollärares Yrkesförening delar ut utmärkelsen Årets förskolekommun sedan år 
1992 med uppehåll åren 1996-1998  (www.sfy.se) och BRIS började år 2004 att rangordna de svenska 
kommunerna efter barnvänlighet (www.bris.se). 
250 Intervju den 14.10.03 med Lärarförbundets ombudsman Magnus Wallerå. 
251 Citatet kommer från Lärarförbundets pressombudsman Alf Galvensjö vid inledningen till ceremonin vid 
utdelandet av Årets skolkommun 2003 den 1/10 2003. 
252 Intervju den 14/10 2003 med Lärarförbundets ombudsman Magnus Wallerå. 
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bara media som brister. Vissa kommuner behandlar skolan på ett sämre sätt än andra, 
dvs. tämligen styvmoderligt. Orsaken till detta sägs vara bristande vilja och mod samt 
otillräckliga insikter om vilka som är framtidens skattebetalare: 
 

Visst är det så att många kommuner lever i en svår och bister ekonomisk verklighet. Det gäller 
faktiskt också de fem kommuner vi tänker belöna här idag. Men i ett sånt här läge då gäller det 
att våga prioritera framtiden och våga se bortanför nästa års budget. Våga satsa när andra skär 
ner. Det gäller att satsa på de elever som faktiskt ska bli skattebetalare i framtiden. Det är de som 
ska vara med och generera och skapa tillväxt och välfärd.253 

 

Att vi i år har stor geografisk spridning visar att bra skolförutsättningar går att åstadkomma bara 
viljan finns.254 

 
Det finns alltså två slags kommunala kategorier i detta moraliska landskap. I den 
första kategorin finns de som trots en bister ekonomisk situation har modet och viljan 
att satsa på skolan. De får så småningom skattebetalare som kan generera tillväxt och 
välfärd. I den andra kategorin finns kommuner som underförstått är fega, saknar den 
rätta viljan och skär ned på skolan. De riskerar att stå utan skattebetalare en vacker 
dag. Och vem vill det? Vid sidan av att uppvisa ett kommunalt kurage består alltså 
”den självklara” lösningen enligt Lärarförbundets ordförande i en traditionell facklig 
medicin. Den innebär att kommunerna tillför skolan större ekonomiska resurser som 
kommer lärarna tillgodo: 
 

Då gäller det att våga skapa bra arbetsförutsättningar för Sveriges lärare. Vi ger faktiskt pris för 
historiska prestationer. Det här handlar om uppgifter som mäter året som har gått. Vi vet att 
nästa år kan läget vara annorlunda. Läget kan vara annorlunda just nu. I några av kommunerna 
som är här idag så vet jag att det pågår diskussioner om att skära ned på skolan. Och om det sker 
så är det väl ganska troligt att vi inte ses under så här trevliga förhållanden nästa år /skratt/.255  

 
Medveten om utmärkelsens symboliska kapital och lokalpolitiska betydelse pekar 
Lärarförbundets ordförande på att man faktiskt kan rasa i listan om man inte har 
modet att acceptera hennes ordination. Morotens princip har här hamnat i skymundan 
och skrattet från publiken blir kvittot på giltigheten i hennes något galghumoristiska 
konstaterande. Om denna piskans effekt vittnar även ombudsmannen: ”De som varit 
med i toppen vill vara kvar – det sätter ett tryck på kommunerna.”256 Om ett sådant 
exempel kan vi läsa i Värmlands folkblad (7/10 2003). Där har tre fackombud på detta 
sätt försökt nyttja utmärkelsens politiska tyngd i en insändare med rubriken: 
”Förödande för skolan. Bruksbo raserar den verksamhet som gett en topplacering 
bland Sveriges alla kommuner.” Låt oss nu vända uppmärksamheten från Lärar-
förbundets tjänstemän och medierösterna och lyssna till tre pristagare. 

                                                 
253 Förbundsordförande Eva-Lis Preisz den 1/10 2003. 
254 Förbundsordförande Eva-Lis Preisz på www.lararforbundet.se oktober 2004. 
255 Förbundsordförande Eva-Lis Preisz den 1/10 2003. 
256 Intervju den 14/10 2003 med Lärarförbundets ombudsman Magnus Wallerå. 
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Röster från prispallen 
I följande avsnitt berättar tre skolchefer om den egna kommunens framgångar och om 
sig själva i ljuset av Lärarförbundets utmärkelse. Mina huvudfrågor i intervjuerna är 
dels varför just deras kommun fick utmärkelsen, dels hur de uppfattar villkoren för sitt 
arbete samt det egna ledarskapet. Denna sekvensering av frågeområden bibehålles i 
stort i den kommande redovisningen av de tre skolchefsintervjuerna. Innan jag 
presenterar och diskuterar de olika berättelserna om framgång vill jag peka på några 
förhållanden i intervjusituationen. För det första har utmärkelsen uppmärksammats av 
lokalpressen i de tre aktuella orterna liksom av kommunerna själva. I detta avseende 
har således Lärarförbundets förhoppning om en mer positiv uppmärksamhet från 
media infriats. Det är alltså allmänt känt i de tre aktuella kommunerna att man 
utmärkt sig på ett positivt sätt vad gäller skolan. Detta bidrar naturligtvis till 
etablerandet av en självbild som framgångsrik. För det andra närs detta förhållande 
ytterligare av att en forskare inom fältet utbildningsledning nu kommer tillresande 
med flyg och hyrbil för att få veta mer om dessa framgångar. Den långväga 
resenärens närvaro och uppmärksamhet innebär således en implicit förväntan på att 
kunna leverera en intressant och övertygande story om kommunens framgångar. 
Genom att tala och lyssna, skämta, nicka och utbyta blickar skapar intervjuaren och 
informatören tillsammans en berättelse. Intervjuaren å sin sida behöver vara överens 
om att lyssna till berättelsen, avstå från att avbryta och på olika sätt ge kvitto på att 
hon eller han förstått budskapet eller poängen.257  

 
Emellertid betraktar jag som inledningsvis nämnts inte intervjuutsagorna som en 
entydig avspegling av intervjupersonernas autentiska upplevelser och åsikter. Jag 
antar att (tjänstemän i allmänhet och) chefstjänstemän i synnerhet sannolikt är 
återhållna när det t.ex. gäller allvarlig kritik av den egna huvudmannen eller när det 
gäller brister och tillkortakommanden hos den egna personalen. Intervjupersonernas 
berättelser är därför subjektiva, anpassade efter situationen och dessutom uppbyggda 
av till del omedvetna förmodanden och tolkningar. Det finns i detta perspektiv ”ingen 
upphöjd eller opartisk platå för studier av enskilda människors liv”258. Intervju-
personerna antas således vara politiskt medvetna och politiskt motiverade aktörer, 
vilket naturligtvis inte med nödvändighet betyder att de far med osanning eller bedrar. 
Ärlighet och politik står inte i självklar motsättning till varandra. Tillmötesgående 
intervjupersoner kan ”mycket väl berätta (den partiella) sanningen, men så att det 
gynnar dem eller den grupp de tillhör”259. Mitt fokus ligger inte på aktörerna som 
personer utan mer på de meningserbjudanden och ordnande principer (diskurser) som 
är verksamma i konstituerandet av subjektet/identiteten. Jag betraktar därför organisa-
tionen som språkligt konstruerad i vilken ett vidmakthållande och skapande av 
mening och identitet är ständigt pågående. 
 

                                                 
257 De transkriberade intervjuerna har lästs och godkänts av de tre skolcheferna. I ett fall har vissa formuleringar 
strukits enligt önskemål. 
258 Börjesson (2003) s. 76. 
259 Alvesson (2003) s. 99. 
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Genom att närma sig en organisation som en sammanhängande text kan forskaren studera hur 
berättelser och ”stories” som berättas om organisatoriska aktiviteter används som individuella 
försök till att skapa mening i en komplex, mångfacetterad verklighet260. 

 
Ambitionen är således att lyssna på hur informanterna själva använder sig av olika 
typer av retoriska positioner och strategier för att framstå som övertygande och 
trovärdiga. Ett sådant meningsskapande historieberättande inom ramen för ett samtal 
syftar ofta till att ”framhäva en poäng – överföra ett budskap som ofta är någon form 
av moralisk värdering eller kritisk bedömning som rör den värld berättaren delar med 
andra”261. Jag vill i och med detta få en bild av hur de skapar sin egen identitet som 
skolchefer utifrån den berättelse om framgång som presenteras. 

Vad gör en framgångsrik skolkommun? 

SÖDERSLÄTT 

Skolchefen i Söderslätt ser utmärkelsen som en frukt av åtskilliga års arbete i 
kommunen.262 Inledningsvis berättar han om sina många år i skolans värld och att han 
snart gjort sin ”värnplikt”, dvs. pensioneras. Ordvalet värnplikt antyder att 
skolchefsarbetet inte enbart varit ett arbete för brödfödan utan att han också anser sig 
ha tjänat en god sak. I och med detta tilldelar han sig en position vilande på lång 
erfarenhet och inordnar sig i ett moraliskt meningssammanhang – i samhällets tjänst.  
Hans berättelse om den kommunala framgången spinner kring fyra orsaksteman. För 
det första har ”vi i skolan tillsammans med politikernas vilja att satsa medel ju gett 
resultat.” Skolverksamhet ska således inte bara passivt finansieras, utan det handlar 
om att kommunen ska sträcka sig lite extra och satsa medel – det har givit utdelning 
enligt skolchefen. En förutsättning för detta är enligt egen utsago att skolchefen sköter 
ekonomin i skolan väl. Genom att alltid ha hållit budgeten anser han sig ha vunnit 
politikernas förtroende och legitimitet i kommunen:  
 

Det är jobbigt ibland med besparingar – men vi har igen det om vi håller budgeten.  (…) man vet 
alltid vad man får för de pengar som satsas på skolan 

 
Han menar därför att hans ord väger tungt i skolfrågor och anser att skolan med sin 
välskötta ekonomi intar en särställning i kommunen. Att ”hålla budgeten” är alltså 
inte bara en ekonomisk fråga. Den är samtidigt en fråga om att erövra legitimitet i den 
kommunalpolitiska sfären – och det tar lång tid att bygga upp ett sådant förtroende 
och goodwill. Emellertid präglas relationen till huvudmannen av en viss kluvenhet. 
De lokala politikerna karaktäriseras som inte alla gånger så kunniga även om de 
beskrivs som välvilliga. Den relativt sett korta mandatperioden på fyra år kan i detta 
avseende utgöra ett hinder för långsiktigt arbete, menar skolchefen. Ett sådant 
exempel är det minskande elevantalet och friskolefrågan: 
 

                                                 
260 Styhre (2003) s. 64. Text avser här inte endast en skriven text utan åsyftar en generell modell för hur man 
utifrån tal och text kan analysera sociala konstruktioner som t.ex. en organisation. 
261 Polanyi (1985) s. 187. 
262 Innehållet i detta avsnitt baseras på en intervju med skolchefen i Söderslätt den 26/2 2003. 
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Jag tycker inte att man tar det här [minskande elevantalet] på riktigt allvar om man säger så – 
politiker. Dom sitter ju på fyra år och det blir lite framförhållning och man har lite svårt att ta 
svåra beslut. 

I och med det nya valet har det blivit rätt så mycket grupperingar som inte är så bra för 
styrningen. Många tycker hit och dit och då kan man inte få beskedet. Vi har fått en friskoledebatt 
och den är ideologiskt betingad. Det kostar ju kulor och det vill man ju inte riktigt acceptera. Vi 
har en moderat som verkar för att det ska finnas friskolor. Det blir kollision av det här. 

 
Berättelsen tar alltså sitt avstamp i att skildra ett gemensamt arbete – politikerna och 
skolans personal har tillsammans bäddat för kommunens framgång. Även om en viss 
oro har trängt sig på vad gäller politikernas förmåga till framförhållning och 
ekonomiska konsekvenser av friskolor. Fram träder således en ambivalent bild av 
huvudmannen som hanteras genom att ge sig själv en kunskapsmässigt överordnad 
position. 

 
Vidare är skolchefen tillfreds med resultaten vad avser kriterierna ”fullföljt till 
gymnasieskolan”, ”andel högskolebehöriga” samt ”övergång till högskolan” (dvs. 
utmärkelsens kriterier nr 8-10):  
 

Av dom här kriterierna som finns är jag ju mest glad för 8:an, 9:an och 10:an. Där har vi vårt 
resultat av vårt slit. Vi har inte särskilt många avhopp, vi har väldigt få elever i individuella 
programmet, mycket få – och det betyder att betygen och undervisning här håller. Och det är jag 
mest stolt för.  (…) Annars hade det inte varit mycket värt med priset. 

 
Skälet till denna andra orsak till framgången är enligt skolchefen att kommunen under 
lång tid systematiskt satsat på elever med särskilda behov: 
 

Vi har satsat på barn med särskilda behov – det är bra för dom här barnen – men det ger också 
en sekundäreffekt i dom andra klasserna.  (…) Vi har Oasen som är en lugn miljö där elever går 
ifrån och får hjälp och normalklasserna kan köra på i sin takt.  (…) Dom är inne på rätt spår 
direkt. 

 
Denna satsning på elever med särskilda behov kommer således enligt skolchefen även 
alla andra elever till godo. Omfattningen av denna kommunens prioritering framträder 
enligt honom vid en jämförelse med vad Länsskolnämnderna delade ut på sin tid för 
specialundervisning:  
 

Då var det 0,3 vtr/elev. Efter det att länsskolnämnderna las ner avskaffade många kommuner helt 
det särskilda stödet till svagpresterande elever under det krisdrabbade 90-talet. I Söderslätt 
ökades det i stället till ca 0,5 vtr/elev. Genom att vi satsar på specialundervisning i baskunskaper 
i kärnämnena svenska, matematik och engelska får 96% av alla elever fullständiga betyg.  

 
Här exemplifierar skolchefen en strategi att övertyga med hjälp av siffror – numbers 
count.263 Att kunna ange för till synes exakta siffror – hårddata – ger en annan tyngd 
och nimbus än mer svepande och ungefärliga uppgifter. Kring denna prioritering av 

                                                 
263 Potter (1996) s. 188ff. 



 89 

elever med särskilda behov har det rått politisk enighet i nämnden, men inte alla 
gånger bland lärarna: 
 

Jag har fått slagits för resurserna i det här. Lärarkåren har inte alltid förstått det här med att den 
sociala biten och kunskapsbiten går hand i hand. Lärare förr – särskilt de som gått på 
universitetet – hade inte den här synen på att de hörde ihop. Utan man har mer sagt att det är 
ämnet som gäller. Det är ingen lätt process men nu är den accepterad här.  

 
I detta sammanhang säger sig skolchefen att ha arbetat långsiktigt under skiftande 
politiska nämnder med att ”få ordning på” gymnasieskolan i den närbelägna större 
staden – många elever hoppade förr av: 

 

Jag har jagat dom med blåslampa om byggnationer och innehållet i deras undervisning. Det har 
ju blivit bättre. 

 
Genom att i sin berättelse välja metaforen ”jaga med blåslampa” signalerar skolchefen 
en intensitet i sitt engagemang i frågan. Val av kategoriord vilar på kulturella 
överenskommelser och styr uppmärksamheten. De har betydelse för den verklighet 
som växer fram, vilka aktörerna är, hur aktörer står i relation till varandra och så 
vidare.264 Ur skolchefens perspektiv verkar det finnas två huvudkategorier av elever – 
”normalklassen” och ”elever med särskilda behov”. Den underförstådda normen 
uttrycker att de ”normala” eleverna får fullständiga betyg, går vidare på gymnasiet 
och fortsätter därefter till högskolan. De elever som sviktar härvidlag, i synnerhet i 
början av sin väg genom skolsystemet får komma till Oasen, dels för att ”komma på 
rätt spår”, dels för att inte störa andra elever. En framgångsrik kamp har förts av 
skolchefen mot adjunktskollektivet i frågan. Deras uppfattning om att ”det är ämnet 
som gäller” och underförstått att det är upp till eleverna att se till att de får betyg, har 
fått stryka på foten. Övertygelsen om att elever utan betyg innebär ett kommunalt 
misslyckande förefaller således att ha varit ledsagande för skolchefen i Söderslätt.  

 
En tredje orsak till framgången har varit ”en medveten kompetensutveckling”, menar 
skolchefen. En sådan har under hans tid bedrivits på tre nivåer:  
 

Först är det sånt som kommer uppifrån och som vi måste göra. Sen är det sånt som vi från 
förvaltningens sida menar att dom måste gå in på t.ex. värdegrunden, sen får dom önska själva 
den sista delen av pengarna. Då är det mycket sånt som har med deras egna ämnen att göra.  

 
Uppenbarligen uppfattar skolchefen kompetensutveckling som ett betydelsefullt 
styrmedel vars inriktning definieras i hierarkisk ordning från stat, via kommun till 
lärarnas egna önskemål. Även här har adjunktskollektivet än en gång visat sig 
motsträviga, men skolchefen säger sig nu ha dem på sin sida. 
En fjärde och sista orsak till Söderslätts framgångar är den ”ekonomiska fostran” som 
skolchefen har bedrivit, inspirerad av erfarenheter från unga år:  
 

                                                 
264 Börjesson (2003). 
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När det gäller ekonomiska frågor är jag väldigt tydlig.  (…) Jag hade en mamma som lärde mig 
sköta pengar – ska man sköta samhällets pengar ska man hushålla med det man får.  (…) Jag har 
ekonomiska resonemang uppe på varje månatlig rektorskonferens – sen får dom sköta det vidare 
med lärare och elever. 

 
Skolchefen understryker vidare vikten av att decentralisera de ekonomiska medlen, 
varför också förmågan att sköta budgeten blir ett starkt kriterium vid den individuella 
lönesättningen av rektorerna: 

 

Det började jag faktiskt med 1978 efter oljekrisens dagar. Innan dess hade jag hand om alla 
pengar.  (…) Nu har vi decentraliserat alla pengar – vi har mycket lite centralt. Så säger jag – 
sköter ni inte mandatet så drar jag in det. Men hittills har jag aldrig behövt göra det. Dom håller 
sin budget – det tycker jag är bra. En ekonomi i svajning i en förvaltning – då går det åt helsike. 

 
Att i detta sammanhang välja begreppet fostran (till skillnad från t.ex. information 
eller utbildning) pekar på att handhavandet av pengar är en allvarlig fråga. De rektorer 
som sköter sig belönas vid lönesättningen, de som missköter sig kan få mandatet 
indraget. Genom att ge frågan denna dignitet signalerar den ett kommunalt 
tjänstemannaethos som knappast går att ifrågasätta. Den blir därför ett existentiellt 
nav kring vilket den kommunala förvaltningen ska fungera – annars ”går det åt 
helsike”. Att avvika från budgeten pga. av oförutsedda händelser eller angelägna krav 
skulle strida mot denna hållning. Att hålla budgeten är inte bara en ekonomisk fråga 
utan också moralisk – ett enligt skolchefen själv småländskt arv och en hederskod 
med rötter i den egna uppfostran.  

 
I en framgångsberättelse finns vanligen onda krafter att bemöta och kamper som 
behöver utkämpas. Som vi sett har adjunktskollektivet bjudit motstånd på nära håll. I 
kontrast till deras ”ämnestänkande” och oförståelse för ”att den sociala biten och 
kunskapsbiten går hand i hand” framställer skolchefen sig själv i en mer progressiv 
och modern dager. Från längre håll utövas den statliga styrningen som skolchefen 
betraktar med viss skepsis. Skolverket inser t.ex. inte de ekonomiska konsekvenserna 
för kommunerna när friskolor allt för lättvindigt beviljas tillstånd och hanteringen 
upplevs av skolchefen som nonchalant:  

 

Det är hopplöst  (…) det är liksom att det är bestämt i förväg. Jag fick känslan av de inte ens läst 
våra papper. Budgeten påverkas – vi får ju betala. Vi fyller inte våra lokaler och eleverna 
minskar i antal.  (…) Det är inte problemfritt det här. Nu är ju ett beslut taget och då får man lära 
sig att gilla det läget. Ur ekonomisk synvinkel är det inte så bra. 

 
Hans kommentar vad gäller Skolverkets agerande andas således besvikelse och viss 
indignation, inte bara på ekonomiska grunder. Det rubbar dock inte hans 
grundhållning som lojal tjänsteman – är ett beslut taget ”får man lära sig att gilla 
läget”. Han menar vidare att målstyrningen har tagit tid från den pedagogiska 
utvecklingen i skolorna och undrar kring… 
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alla dessa planer som man kan ställa sig frågande till om dom inte är levande – men det har ju 
varit tvång väldigt mycket. Det är ju det Skolverket kollar när dom varit här – om vi har planer på 
allt. Det har tagit mycket tid som man kunde ha gjort annat med. 

 
För skolchefen handlar målstyrning om att ”gilla läget” och skriva planer för att 
kunna visa utåt. Trots uttalad skepsis mot skolplaner ser skolchefen ändå vissa 
poänger med målstyrningen: 

 

Jag har ju skrivit fyra skolplaner – dom har jag skrivit själv. Det är nämndens tankar jag omsatt i 
ord. Nu är det lite i gungning det här med skolplaner. Vi vill ändå göra en liten skolplan. Den har 
inte varit oanvänd. Det finns tjugo ställen i den om vad vi ska göra vilket funnits medel för i 
budgeten. Vår utvecklingsledare utvärderar utifrån den i kvalitetsredovisningen till Skolverket. 
Om det är något som är positivt så är det att vi kan visa vad vi gör och hur resultaten blir. 
Politikerna ska få se vad dom får för pengarna. 

 
Utvärderingarna motiveras således främst utifrån en önskan att redovisa 
medelsanvändningen inför den lokala skolnämnden. I en för givet tagen hierarkisk 
ordning ifrågasätts inte den statliga styrningen i sig, men den pareras genom att 
fokusera mer på form och mindre på innehåll. Den framställs också att stå i 
motsatsställning till t.ex. pedagogisk utveckling eftersom det tar tid. Vidare ondgör 
sig skolchefen över massmedias tendentiösa sätt att skriva om skolan: 
 

Man ska vara stolt över att arbeta i skolan. Vi ska inte behöva stå i skamvrån. Man får så mycket 
skit i pressen. Man gör det så generellt att hela skolsamhället är i kris. Vi känner inte igen oss i 
småkommuner. Det är svårt att få ut det positiva. Jag åkte in till lokaltidningen och påpekade 
detta. Även lärarpressens journalister skriver gärna om det negativa och gör skolan till en 
hackkyckling.  

 
Detta missnöje över att hela skolan placerats i ”skamvrån” omsätter skolchefen i 
handling och försöker genom sitt personliga inflytande råda bot på saken. Skolchefen 
framställer däremot rektorerna som bundsförvanter: 
  

Vid rektorskonferenserna är det högt i tak inåt – enig utåt. Det är mer klipp i de kvinnliga 
skolledarna – särskilt de från barnomsorgen är mer idérika, vilket jag först inte trodde.  

 
Sammanfattningsvis innebär den berättelse om framgång att ansträngningarna från 
skolans personal och kommunens politiker burit frukt vilket meriterat Söderslätt för 
utmärkelsen. Genom att tidigt ha satsat på ”svaga” elever kommer flera att fortsätta på 
gymnasiet för att sedan gå till högskolan. Söderslätts fortbildningsstrategi har givit 
resultat liksom den ekonomiska fostran skolchefen själv stått för. De hinder som 
nämnts är att vissa lärare (adjunkter) har varit bromsande, Skolverkets handhavande 
av friskolefrågan och deras benägenhet att ”fråga efter planer” samt massmedias 
negativa skolrapportering. 

 
Den tråd som löper genom samtalet mellan intervjuaren och skolchefen är att berätta 
om vad som givit framgång i Söderslätt. Argumentationen illustreras genom att olika 
episoder ofta inleds med en beskrivning av en problematisk situation eller konflikt. 
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Därefter agerar någon på ett konstruktivt sätt (eller motsatt) och i situationens 
upplösning görs en poäng som bekräftar giltigheten i den anförda ståndpunkten. 
Poängen är moralisk – i likhet med allt normativt managementtänkande – och på så 
sätt illustrerar den vad som kan anses vara sant och riktigt. I denna text, detta ständigt 
pågående samtal, varav intervjun är en del, pågår som tidigare nämnts konstruktionen 
av den egna identiteten.265 Nedan har jag valt några utsagor för att ytterligare peka på 
detta identitetsarbete som samtidigt finns invävt i ett till synes innehållsrelaterat tal: 

 

Jag har försökt att vara tydlig och inte backa för svårigheter. Jag har inte varit rädd för att gå in 
i benhögen vare sig när det gäller personal eller elever.  (…) Jag gick in på högstadiet och sa att 
ni är för mycket charterresenärer här. Och nu ska ni ha klart för er att nu väntar en annan 
tingens ordning, det var ju så beslutat – och jag såg hur många vitnade. I efterhand har många 
tyckt att det var en bra uppsträckning. Jag har också sagt till lärare vilken effekt en negativ 
gnällig attityd har. Det har gett bra resultat.  

 
I denna episod finner vi skolchefen i rollen som en rättfram och tydlig ledare som inte 
väjer för svårigheter och konflikter. Situationen är att personalgruppen (ovan 
benämnd ”benhögen”) antas ha regredierat till osjälvständiga ”charterresenärer”. 
Skolchefen gör entré och har ett till synes kontroversiellt och magstarkt budskap – 
lärarna ”vitnar”. Noteras kan att lärarnas närmaste chef (skolans rektor) inte är 
närvarande i denna episod. I efterhand anser sig skolchefen ha fått kvitto på det giltiga 
i sitt agerande – många tyckte enligt hans utsago att det var en ”bra uppsträckning”. I 
kontrast till mer ”mjuka” managementideal tonar här identiteten fram av en fostrande 
fadersfigur som ger lärarskaran en uppsträckning. Ett liknande förhållningssätt 
illustreras i nästa episod: 

 

Nu är betygssättningen på högstadiet aktuell – man är dålig på att sätta VG och MVG i särskilt 
NO-ämnen. Vi ligger på 5%, länet på 17% och riket på 19%. Lärarna håller av tradition igen – vi 
är inte sämre. Men det påverkar elevernas förstahandsval. Allt det här kan man se på Internet – 
och då kan man inte säga att vi är bäst när det gått ner senaste året. Orkar rektorerna inte med 
den här argumentationen då kommer jag. 

 
Situationen är här att lärarnas traditionellt suveräna rätt, eller snarare förmåg, att sätta 
rättvisande betyg i NO-ämnen, är satt under fråga av skolchefen. Av denna förmodade 
betygssnålhet ser han negativa konsekvenser – ”då kan man inte säga att vi är bäst” – 
och vill därför att rektorerna ska ta itu med denna fråga. Men frågan är känslig inser 
skolchefen – att utmana lärarnas professionella omdöme kräver ”ork”. Sviktar 
drivkraften, denna ”ork”, i rektorsleden finns skolchefen själv i bakgrunden som hot 
eller som möjlighet för att personligen ta itu med eventuellt tredskande lärare. 
Skolchefen i Söderslätt beskriver sig själv som en annorlunda skolchef. Den långa 
sammanhängande perioden på nästan 40 år på skolchefsposten i Söderslätt varit en 
betydande fördel anser han, liksom att ha haft medarbetare som arbetat med honom 
sedan 60-talet. Likaså att själv vara bosatt på orten är en annan fördel som han menar 
att många andra skolchefer inte inser:  
 

                                                 
265 Lieblich et al (1998). 
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Jag är rotad i bygden här och deltar mycket i bygdens aktiviteter. Jag bor här, mina kolleger bor 
sällan i den kommun dom verkar i. Jag tror att det är ett väldigt viktigt måste att man som chef 
måste bo i den bygd man verkar. Man kommer i kontakt med folk och deras problem och framför 
allt med politikerna har man ett bättre samarbete. Det är ju inte alls samma syn bland mina 
skolchefskolleger. Förr var det ju det, men inte nu. Många pratar om att 4-5 år räcker sen ska 
man inte sitta längre. Jag har suttit här i snart i 40 år.  

 

Jag sitter mitt i ett högstadieområde. Mitt i en skola. Jag har ingen kollega som sitter på en skola 
nu. Sitter man inte i verksamheten så vet man inte vad som rör sig där. Här har jag ständigt folk 
inne som springer som vill ha snabba besked – och det får dom. Det är ju naturligtvis en jobbig 
sits att sitta mitt i gröten – men jag skulle inte vilja byta.  

 

Många nya skolchefer saknar intresse för pedagogik – istället intresserar man sig för 
organisationsfrågor och pengar. Man sitter på ett kommunkontor någonstans och vet knappt vad 
en elev är. Och man säger att det inte är så viktigt att en skolchef har en pedagogisk grundsyn – 
och det är galet. 

 
Två kategorier av skolchefer är underförstådda i dessa episoder. Det är de ”många nya 
skolcheferna” som inte ”deltar i bygdens aktiviteter” och som inte ”kommer i kontakt 
med folk och deras problem”. I stället sitter de på ett ”kommunkontor någonstans och 
vet knappt vad en elev är”. De intresserar sig ”för organisationsfrågor och pengar”, 
”saknar intresse för pedagogik” och flyttar vidare efter 4-5 år. Denna första kategori 
tillhandahåller en motbild vad gäller konstruktionen av den egna identiteten. Den 
andra kategorin skolchefer, med vilken skolchefen identifierar sig är ”rotad i bygden”, 
blir sin bygd trogen under många år, sitter inte isolerad på ett kommunkontor utan 
återfinns ”mitt i gröten” och har ett pedagogiskt intresse och grundsyn. På detta sätt 
kan skolchefen i Söderslätt sägas vara mer förankrad i lokalsamhället än i tidsandan. 
Behovet av distans och av att dra gränser mellan ett offentligt jag och ett privat jag är 
inte alls uttalat eller ens efterfrågat. Denna psykologiska närhet till arbetet färgar 
månne föreställningarna om den förestående pensioneringen, dvs. över att ”mucka” 
från den fyrtioåriga ”värnplikten” i skolan: 

 

Det är viktigt att hitta någon som kan fortsätta det här arbetet, så att det inte blir konflikt med 
alla på en gång och göra en stor organisationsförändring som många nya gör för att visa sig 
stark. 

 
Underförstått är här att skolpersonalen står enad bakom skolchefen. Den nya 
chefspersonens uppgift är att förvalta den avgående skolchefens arv, snarare än att 
”visa sig stark” och hitta på något nytt, kanske som en de ”många nya skolcheferna”. 

NORRBERGA  

Även skolchefen i Norrberga ser kommunens framgångar först och främst som ett 
resultat av att kommunens politiker satsat på skolan. De har ”prioriterat goda resurser 
för förskola och skola”.266 Denna prioritering har i sin tur givit förutsättningar för en 
hög lärartäthet i kombination med hög andel behöriga lärare, menar skolchefen. Att 

                                                 
266 Innehållet i detta avsnitt kommer från en intervju med skolchefen i Norrberga den 12/6 2003. 
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denna satsning har varit lyckad har visat sig i att en stor andel elever lämnar 
grundskolan med fullständiga betyg: 
 

Genom att det finns så goda resurser så har dom använts av lärarna till att se till att de flesta 
elever klarar nivån för godkänt och de flesta går vidare till högre studier.  

 
Genom lärarnas förnuftiga användning av kommunala resurser når alltså de flesta 
elever godkända betyg för att sedan fortsätta sina studier. För att nå dithän säger sig 
även skolchefen i Norrberga att prioritera svagpresterande elever. Härvidlag tillmäts 
också kommunens pedagogiska profil betydelse: 

 

Vår pedagogiska profil ligger i att man har en tradition av att jobba intensivt med de elever eller 
barn som inte når målen. På lite olika sätt förstås. Men ändå att man gör det. Sen finns det ju en 
del andra pedagogiska profiler – men på de flesta enheter satsar man t.ex. på olika 
hälsofrämjande aktiviteter. Då efter det salutogena tänkandet efter Antonovskis teorier om att 
lyfta fram det positiva. Man har t.ex. alltid minst en halvtimmes fysiska aktiviteter per dag. De 
flesta skolor gör också hälsoprofiler på eleverna – individuellt och klassvis. 

 
Tankefiguren goda resurser – hög lärartäthet – hög andel behöriga lärare – godkända 
betyg – fortsättning till högre studier – ansluter till de av Lärarförbundet uppsatta 
kriterierna för att ringa in framgång. De låga värdena i Lärarförbundets rankning vad 
gäller ”lärares inflytande och trivsel” kommenterar och förklarar skolchefen med att 
ledningsorganisationen centraliserades i slutet av 1990-talet. Det kom att medföra en 
viss oordning ute på de olika skolorna. Men det säger han sig nu hålla på att förändra 
så att det ska bli flera rektorer och därmed ett mindre ledningsspann. Varje lärare ska 
på så sätt få bättre förutsättningar för en god arbetsrelation till sin chef. 

 
Samarbetet med huvudmannen karaktäriserar skolchefen som gott. I nämnden är man 
enig över partigränserna vad gäller skolfrågor, möjligen med undantag av situationer 
då någon byskola står inför eventuell nedläggning. Därför menar skolchefen att de 
ofta förekommande majoritetsskiftena i kommunstyrelsen egentligen inte påverkat 
skolpolitiken. Den politiska styrningen i Norrberga karaktäriseras enligt skolchefen av 
att… 

 

man är mån om att få täta signaler från verksamheten via sina fadderbesök, via redovisning av 
enkäter. Man var tidigare missnöjd med att man saknade ett enhetligt uppföljningssystem, men nu 
har vi genomfört en enkät med elever, lärare och föräldrar som vi kommer att stämma av en gång 
per år.  (…) Man jobbar mer med principbeslut kring budget och attester och organisation och 
aktualisering av politiska målbeskrivningar som ska genomsyra verksamheten. Jag tycker INTE 
att man går in i detaljer. 

 
I institutionella sammanhang är det angeläget att aktörer gör anspråk på neutralitet – 
en legitimerande retorisk hållning som också är i samklang med ett klassiskt 
weberianskt tjänstemannaethos. I det ovanstående och det föregående citatet används 
pronomet man vid ett flertal tillfällen – ”man har en tradition”, ”man gör det”, ”man 
är mån”, ”man jobbar” etc. Detta kategorival tyder på en förskjutning från en 
subjektsposition till en annan, dvs. en omskrivning till en tredjepersonsform som 
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genom sitt opersonliga representantskap skapar en formaliserad distans, en tämligen 
riskfri anonymisering av lärare och politiker. En sådan distanserande språklig 
procedur avpersonifierar också ansvarsfrågan.267 

 
Samtidigt finns här en underförstådd påbjudande princip – man gör så här helt enkelt, 
igår, idag och sannolikt också imorgon. Majoritetsskiften spelar egentligen ingen roll 
för utfallet av skolpolitiken – ”man jobbar med principbeslut” och ”man går inte in i 
detaljer” oavsett vem som håller i klubban i nämnden. Och de problem som funnits 
med t.ex. den centraliserade ledningen och med uppföljningssystemet är nu historia – 
dem har man kommit till rätta med. I och med det frekventa användandet av 
pronomenet man konstrueras således en utsides front av enighet. 

 
Däremot är skolchefen skeptisk till skolchefer som av ”humanitära skäl” överskrider 
sin budget. Det är destruktivt på längre sikt och undergräver förtroendet inför politi-
kerna och förvaltningen, menar skolchefen: 
  

Det jag inte har någon förståelse för är ledare som av ”humanitära skäl” själva tar på sig 
ansvaret att förbruka mer av kommunmedborgarnas pengar än vad de erhållit. 

 
Att hålla budgeten blir därför, liksom för skolchefen i Söderslätt, ett imperativ som 
måste följas – en ordnande princip av moralisk styrka: Det är förkastligt att självs-
våldigt göra av med mer medel än man fått av kommunmedborgarna. Skolchefen i 
Norrberga är vidare på det hela taget positiv till statens styrning av skolan. Han ser 
knappast någon konflikt mellan den centrala politiska styrningen och tillsynen från 
Skolverket och den kommunala styrningen: 
  

Jag har inte märkt den konflikten [mellan lokal och central politisk styrning] särskilt ofta. Den är 
klart överdriven. Kommunförbundet överdriver problemen med det här dubbla ledarskapet. Jag 
har knappast upplevt några sådana konflikter.  (…) Det dom flesta är förbannade på är 
Wernerssonpengarnas öronmärkning. Och visst kan jag ibland irritera mig lite grand på det. Men 
samtidigt så har dom genom det fått fokus på personaltäthetsresonemang som aldrig hade funnits 
om man inte hade haft den här lite byråkratiska kopplingen.  (…) Hos oss där vi inte haft några 
problem med att redovisa det här, har den här konflikten inte uppmärksammats alls egentligen. 
Man förstorar upp. 

 
Vad gäller förhållandet mellan den politiska nämndens styrning och den statliga 
styrningen ser alltså skolchefen inte heller här några allvarliga konflikter eller 
problem. Genom att i citatet ovan framställa att andra aktörer ”överdriver” och 
”förstorar upp” görs ett retoriskt arbete – en motbild tonar fram. Den egna identiteten 
skapas i kontrast till denna såsom varande mer balanserad och saklig – ”vi har inte 
haft några problem”. Denna uppfattning gäller även de egna rektorerna. 
Ledningsgruppen beskrivs av skolchefen som ett konstruktivt samarbetsforum för 
övergripande frågor. Här bestäms hur kommunens övergripande fortbildning ska 
bedrivas. Det enda som bekymrar skolchefen är att arbetstidsavtalet inte helt slagit 

                                                 
267 Potter (1996), Winther Jørgensen & Philips (1999) 
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igenom, dvs. hur lärare tänker om och använder sin tid. Många sägs fortfarande vara 
fångar i ett förlegat ”usk-tänkande”. 

 
Skolchefen i Norrberga ser alltså inte särskilt många störningar eller problem i att 
styra skolan. Majoritetsskiften i kommunen påverkar inte dess skolpolitik. Nämnden 
sköter sig väl och lägger sig inte i skolchefens beslutsdomän, den ledningsgrupp han 
har med rektorerna fungerar väl och den kommunala och statliga styrningen är på det 
hela taget i samklang. Och de problem som varit har kommunen kommit till rätta 
med, med undantag av ”usk-tänkandet”. I berättelsen förmedlas en bild av ett 
skolsystem i balans utan ambivalenta spänningar, där den egna skolchefsrollen är 
nedtonad, bl.a. genom betoningen av att arbeta genom ledningsgrupp och hälsoteam. I 
detta finns en tjänstemannaidentitet som bärs upp av förmågan att vara neutral och 
inte skylta med eventuella svårigheter eller konflikter utåt. Harmoniinriktade 
uttalanden av denna art kan fungera som besvärjelser såväl utåt som inåt – de jagar 
bort hoten med verbala medel. 

 
Genom talet om vänskap, goda relationer och ett positivt klimat riktar man… 

 

 uppmärksamheten mot arbetets positiva aspekter…  (…) Uttalandena ingår som ett viktigt 
element i skapandet och reproducerandet av den något idealiserade bilden av den egna 
verksamheten eller branschen som man vill framhäva.268 

 
När styrsystemet framställs som självklart och harmoniskt, blir också skolchefsrollen 
mer given och ”naturlig”. Neutraliteten stödjer på så sätt trovärdigheten och 
legitimiteten och ger i detta fall vägledning om diskursens ortodoxi, dvs. förmågan att 
tala och handla på ett korrekt sätt. Jag vill här understryka att jag inte försöker uttala 
mig om hur det ”egentligen är eller förhåller sig” i Norrberga, utan här 
uppmärksammar det retoriska arbete som uträttas i vardagligt tal och berättande. 
Hur ser då skolchefen på sin egen roll? Skolchefens rum är inte längre beläget ute på 
en skolenhet utan ligger numera vägg i vägg med kommunchefens:  

 

Det är nog en medveten strategi från kommunledningen att dom vill ha ett nära samarbete med 
skolchefen. Tidigare satt jag mer ute verksamheten, på ett skolområde, sen flyttade man in 
skolchefen i kommunhuset.  (…) Det har både fördelar och nackdelar, men fördelen är ju att det 
blir ett närmare samarbete med politiker som är heltidspolitiker och med kommunchefen. 

  
Även här kommer den neutrala tjänstemannaidentiteten till uttryck – placeringen i 
rummet intill kommunchefen har ”både för och nackdelar”. Han beskriver vidare sitt 
eget ledarskap indirekt och menar att medarbetare i hans omgivning skulle 
karakterisera honom som ”engagerad, drivande och strukturerad”. Som exempel på 
detta nämner skolchefen hur han driver frågor rörande de elever som har det svårast i 
skolan. Han säger sig hävda betydelsen av att dokumentera elevvårdsarbete, elev- och 
personalinflytande liksom systematiska utvärderingar och uppföljningar av betyg.  

 

                                                 
268 Alvesson (2003) s. 73. 
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Detta med att arbeta på en liten ort har emellertid sina sidor anser skolchefen i 
Norrberga, särskilt som ensamstående förälder med sina rötter i en storstad. Han anser 
att det inte utan vidare går att lämna skolchefsrollen för att t.ex. … 

 

gå ut och ta en öl. Jag kan aldrig gå ut vara någon annan än skolchefen. Man kan inte gå ut och 
tro att man är privat. Det är helt omöjligt. Jag har aldrig upplevt det vara ett problem. Skulle jag 
vara beroende av att känna mig privat, då skulle det vara ett reellt bekymmer. Ett par andra 
förvaltningschefer som är uppväxta här sedan barnsben och då tror sig folk veta hur dom är. Och 
då har dom skaffat sig mer en acceptans för ett privat utrymme. Privat inom citationstecken – för 
dom är ju också väldigt iakttagna – men dom har på något vis en lite bredare sfär. 

 
Han har enligt egen uppgift heller inget större privat umgänge, vilket gör det lättare 
för honom att arbeta övertid: ”Det finns många att prata med under dagtid men när de 
gått hem kan jag arbeta ostört.” Däremot deltar han i föreningslivet i Norrberga 
genom att vara ordförande i hockeyföreningen och styrelseledamot i en lokal PR-
förening med syfte att stärka kommunens ställning och det lokala näringslivet. 

 
I kontrast till skolchefen i Söderslätt är distansen till medborgarna central för 
skolchefen i Norrberga. Han har ”inte skaffat sig acceptans för ett privat utrymme”, 
men är inte heller ”beroende av att känna sig privat”. Konsekvenserna av den neutrala 
tjänstemannahållningen (en institutionell persona) följer med efter arbetstidens slut – 
identiteten som skolchef förefaller vara överordnad identiteten som privatperson. 

BRUKSBO 

Skolchefen i Bruksbo menar att kommunens framgångar beror på flera samverkande 
faktorer.269 Framförallt är det lätt att rekrytera lärare från lärarutbildningen liksom att 
behörighetsgraden hos lärarna i Bruksbo är näst intill hundraprocentig. Enligt 
Lärarförbundets statistik trivs lärarna väl med sitt arbete, men de har låg lön i 
jämförelse med rikets övriga kommuner. Han kommenterar den låga lönenivån på 
följande sätt: 
 

Det här är en spännande kombination. Jag uppfattar också att man trivs jättebra 
– men ändå har en begränsad betalning. Betydligt högre lön inne i Bruksstad (min benämning).I 

mitt jobb ingår att pressa kostnaderna och vi får lärare hit även om vi inte betalar lika hög lön 
därför att man trivs bra.  (…) Ett medvetet och kvalificerat elevvårdsarbete gör att eleverna mår 
bra och då kommer också personalen att må bra.  

 
Ur ett fackligt perspektiv kanske detta låga löneläge inte skulle beskrivas som en 
”spännande kombination”. Skolchefen förefaller anse att själva lönen i sig inte har en 
avgörande betydelse för lärares trivsel. Pengarna gör i stället dubbel nytta om de 
satsas på elevvårdsarbete – ”eleverna mår bra och då kommer också personalen att må 
bra”. (Huruvida detta arbetsgivarresonemang också är giltigt för rektorernas löner och 
vidare högre upp i organisationen framkom inte.) Också i Bruksbo har man valt att 
tidigt uppmärksamma barn i behov av extra insatser, enligt skolchefen. Han leder 
själv kommunens elevhälsoteam och han bedömer att resurserna är väl tilltagna. De 

                                                 
269 Innehållet i detta avsnitt kommer från en intervju med skolchefen i Bruksbo den 24/9 2003. 
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ekonomiska konsekvenserna av denna satsning på elevvård möter viss kritik från 
högstadiets lärare, som i sin tur bemöts av skolchefen med att kommunens elever 
faktiskt har höga betyg. All elevvårdpersonal är direkt underställd skolchefen vilket 
han menar har sina fördelar: 

 

Det ökar styrbarheten. Politikerna förstår vikten av tidiga satsningar långt ner i åldrarna.  (…) 
Det här har präglat vårt budskap ut i verksamheten, dvs. det är viktigt att ta tag i problem tidigt 
för att åtgärda tidigt och så – för säkerhets skull inom citationstecken – få ut en ”vinst” tidigt 
också så att barnen/eleverna mår bra och att dom fungerar. 

 
Genom att prata om vinst ”för säkerhets skull inom citationstecken” gör skolchefen en 
språklig manöver kring ett moraliskt dilemma. Ur ett skolchefsperspektiv handlar det 
om att ”öka styrbarheten”. Samtidigt vill han se sig själv som en god humanist som 
inte låter penningen gå före människan, dvs. i kontrast till en hårdför ekonom. Det är 
visserligen viktigt att hålla budgeten, vilket skolchefen säger sig ha gjort genom åren, 
men inte till vilket pris som helst:  

 

Det måste ju vara ordning och reda i kommunens ekonomi. Men jag tvekar inte en sekund om det 
är så att ett barn eller en grupp bevisligen behöver resurser – då ordnar vi det. Punkt och slut. 
Men då gör vi det utifrån en bedömning med hjälp av elevhälsoteamet och då vet jag att det blir 
professionellt genomfört. Då slipper vi kostnaden att skicka barn in till Bruksstad där varje 
undersökning kostar i storleksordningen 20 000 kr. 

 
Vi ser här hur skolchefen strävar efter att harmoniera två intressen. Genom att 
obönhörligen – ”punkt och slut” – ordna resurser till barn som ”bevisligen behöver” 
så slipper kommunen en kostnad. Den potentiella konflikten mellan å ena sidan 
önskvärd elevvård och å andra sidan en kommunalekonomisk rationalitet med en 
budget i balans har här än en gång desarmerats. (Jämför med resonemanget på 
föregående sida där lärarlöner ställdes mot trivsel – om ”eleverna mår bra och då 
kommer också personalen att må bra”.) Det har skett genom ett ekonomiskt grundat 
resonemang vilket i sin tur bidrar till att ge skolchefen en humanistisk framtoning och 
elevvårdsvänlig identitet – en positionering i ett moraliskt meningssammanhang. Och 
hittills har tydligen denna strategi inte kullkastats i det att skolchefen säger sig ha 
hållit budgeten. 

 
Den partipolitiska tillhörigheten bedömer skolchefen spela mindre roll i skolfrågor: 

 

I arbetsutskottet är det egentligen ett ganska märkligt förhållande. Här sitter en s-märkt, en v-
märkt och en moderatmärkt ledamot och dom har oerhört likartad syn på skolspecifika frågor. 
Vilket jag tycker är väldigt intressant.  (…) Vi har ett kanonbra samarbete med politikerna i 
nämnden. Framförallt i arbetsutskottet. Dom är kloka människor – har stor kunskap om 
verksamheten. Och där är också kontinuitet. 

 
Nämnden har under innevarande mandatperiod prioriterat att genomföra en kvalitets-
policy som behandlar kommunens värde- och kunskapsgrund. Varje enskild med-
arbetare förväntas känna till och arbeta efter denna. Viss fortbildning för skolledare 
och lärare är relaterad till denna kvalitetspolicy. I övrigt genomförs fortbildning till 
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större delen lokalt men en viss del initieras centralt i kommunen efter inrådan från 
SKUT-gruppen (skolutvecklingsgruppen) och chefsgruppen, allt enligt skolchefen. 
Vad gäller eleverna säger han sig ha satsat på inflytandefrågor: 

 

I ett elevråd på mellanstadiet är det mest köttbullsfrågor. Dom kanske som sitter ordförande i ett 
elevråd i sexan och i nian då är dom ordförande i en organisation. Jag menar med det att man 
får aldrig underskatta dom små barnens tänk. För så småningom sitter dom som beslutande i 
någon form någonstans. För mig har det varit viktigt att få till stånd en demokratisk skola där 
personalen och dom vuxna tar barn och elever på största allvar. 

 
Skolchefen vill också peka på samarbetet med näringslivet. Genom initiativ såsom 
Snilleblixten (uppfinnartävling för elever) vill han stimulera till nytänkande: ”Vi 
pekar på att initiativkraft, entreprenörskap, det är viktigt att tänka nytt och fritt.” Från 
en s.k. sökkonferens år 2001 med ett tvärsnitt av kommunens medborgare har man 
tagit fram angelägna utvecklingsområden. För något år sedan följdes arbetet upp. 
Näringslivet ansåg att samarbetet kunde förbättras, inflytandefrågor likaså. Dessa 
frågeområden har man tagit fasta på genom att inrätta enhetsråd med brukar-
representanter. Föräldrarna vill enligt skolchefen gärna samråda men ej ha delega-
tionsrätt. Vid varje enhetsråd deltar en politiker – inte som representant för sitt eget 
politiska parti utan som representant för nämnden och dess beslut. Nämnden lägger ut 
frågor till brukarråden som man vill ha synpunkter på. Sedan några år har man även 
regelbundna träffar mellan representanter från näringslivet och skolan. Bruksbo deltar 
även i ett regionalt nätverk på samma tema. I detta har skolchefen signalerat en 
demokratisk ambition, inte bara i skolan utan också dess förgreningar ut i det lokala 
samhället. 

 
Skolchefen har en ledningsgrupp. Förutom rektorerna i Bruksbo ingår även sedan 
något år en centralt placerad utvecklingsledare som arbetar med information, mål-
formulering men framför allt med kvalitetsfrågor och uppföljningar: 

 

Den här rektorsgruppen har varit väldigt intakt. Och jag har lärt mej att det är viktigt att det 
finns kontinuitet när det gäller rektorsjobbet. Vi har en grupp som är sammansatt av människor 
med olika styrkor och karaktärer och det är en oerhörd fördel vill jag påstå med kontinuitet.  (…) 
Dom har varit väldigt lojala. En rektor hoppade av för några år sen, men efter det har vi haft 
gruppen intakt. Det är en oerhörd fördel. 

 

Här har vi lagt ner mycket kraft och jobb för att kunna arbeta med det vi kallar ständiga 
förbättringar.  (…) Det är alltså rektorerna som är de pedagogiska ledarna. Deras roll är 
jätteviktig. Jag vet att dom jobbar, dom sliter, dom tar initiativ. För att går inte dom i spetsen för 
en pedagogik som dom tror på – som fortplantar politikernas önskemål och mina önskemål då 
funkar det inte. Det finns ju olika former att få fram det här budskapet beroende på hur 
situationen ser ut på respektive skola. 

 
Emellertid anser skolchefen att Bruksbo har för många medarbetare per rektor (28-65 
st) och ligger i jämförelse lågt vad gäller antal skolassistenter. Risken att alltför 
mycket administration tar tid och kraft på bekostnad av ett pedagogiskt ledarskap 
bekymrar honom, men han funderar på en ny organisation. Här finner vi ett andra 
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exempel på när skolchefen blir tvungen att manövrera kring ett besvärligt dilemma. 
Rektorerna ska gå i ”spetsen för en pedagogik som dom tror på – som fortplantar 
politikernas önskemål och mina (skolchefens, min anm.) önskemål” och förväntas att 
arbeta med ”ständiga förbättringar” (min kursivering). Detta trots att de har ett för 
stort ledningsspann och för få skolassistenter i en organisation som behöver ändras 
eftersom förutsättningarna för ett önskvärt pedagogiskt ledarskap är bristfälliga. 
Dilemmat hanteras med verbala medel genom att lovorda rektorerna och bedyra deras 
kompetens, deras lojalitet och att de arbetar länge i kommunen så att ledningsgruppen 
blir intakt, dvs. inte söker andra arbeten: ”Deras roll är jätteviktig. Jag vet att dom 
jobbar, dom sliter, dom tar initiativ.” Genom talet om kompetens, goda relationer, 
lojalitet och ett gott klimat riktas sålunda uppmärksamheten mot arbetets positiva 
aspekter.270 

 
Det som nu oroar skolchefen är de förestående nedskärningarna som ”hänger som ett 
spöke över kommunen”. I kraft av denna metafor är det inte kommunen själv som 
utifrån ekonomiska överväganden fattar beslut, utan den framställs såsom hemsökt av 
en osynlig och anonym kraft – ett spöke. Genom att på detta sätt växla retorisk 
position i samband med kontroversiella frågor kan orsakssamband regisseras och 
eventuell kritik mot den kommunala huvudmannen avväpnas. Skolchefen ställer sig 
härigenom vid sidan om och framställer sig vara i handen på anonyma och 
okontrollerbara omständigheter. 

 
Hur ser då skolchefen på sin egen roll? Den retoriska position skolchefen tar innebär 
att signalera närhet till nämnden med vilka han har ett ”kanonbra” samarbete: ”Dom 
är kloka människor, de har stor kunskap om verksamheten”. Denna närhet gäller även 
till rektorer och lärare med undantag av vissa högstadielärare som ogillar satsningar 
på tidigare årskurser. Den statliga styrningen ses också mer njuggt eftersom den 
”slagit undan fötterna” för kommunen och det är ”ursvagt” att de inte bemöter hans 
synpunkter. När skolchefen vänder blicken mot sig själv talar han om sina 
kommunikativa förmågor och nödvändigheten av att finna en balans mellan fallen-
heten att lyssna och samtidigt leda: 

 

Jag har jobbat i skolan i hela mitt liv.  (…) Jag försöker jobba med väldigt mycket kontakter. Med 
breda kontakter. Jag finns med i elevhälsoteamet, jag finns med i SKUT-gruppen, jag finns med i 
samverkansgruppen, jag leder chefsgruppen. De här olika delarna är viktiga för mig – att dels ha 
angett färdriktningen men också informerat varför jag tycker om saker och ting. Som ledare kan 
man åstadkomma väldigt mycket bra färdriktning genom att finnas med där och förklara bakom-
liggande faktorer och motivera. I organisationen finns det många oerhört kloka människor som 
jag bestämt mig för att försöka lyssna på och ta hänsyn till. Men i det läget jag inte kan ta hänsyn 
till allt och alla måste jag ta ett eget beslut och göra det snabbt och effektivt. Och det gör jag. Det 
kanske låter som en enkel filosofi det här men på nåt sätt är min viktiga uppgift är att utnyttja 
organisationens kapacitet så mycket som det överhuvudtaget går. Jag lägger mycket ansvar på 
rektorerna och litar på vad de gör.  (…) Jag tror alltså inte att jag själv kan åstadkomma 
underverk utan det måste ske genom mina medarbetare.  

 

                                                 
270 Alvesson (2003). 
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Genom att finnas med i många olika grupper och ”jobba med väldigt mycket 
kontakter” vill skolchefen ”åstadkomma väldigt mycket bra färdriktning genom att 
finnas med där och förklara bakomliggande faktorer och motivera”. I dessa 
formuleringar liksom i de tidigare uttryckta ambitionerna vad gäller elevinflytande 
tonar en grupporienterad ledaridentitet fram där den egna insatsen försiktigt uttrycks 
som att ”åstadkomma färdriktning”. Men när det inte längre går att lyssna till ”många 
oerhört kloka människor” i organisationen måste skolchefen själv ”ta ett eget beslut 
och göra det snabbt och effektivt. Och det gör jag.” När detta beslut väl är fattat blir 
genomförandet en fråga om tillit – skolchefen menar att han inte själv kan 
åstadkomma några ”underverk”. 

 
Skolchefen i Bruksbo behöver således hantera ambivalensen mellan att å ena sidan 
empatiskt lyssna in och förstå och att å andra sidan driva en politisk linje och visa 
egen handlingskraft i enligheten med en mer hierarkiskt definierad ledaridentitet. 
Genom att kategorisera många medarbetare inte bara som kloka, utan som ”oerhört” 
kloka, som han bestämt sig för att ”försöka lyssna på” (min kursivering) markerar han 
en lovvärd välvilja som dock inte är förpliktigande. Han ser i stället sin främsta 
uppgift som att 

 

översätta politikernas önskemål om färdriktning till en pedagogisk översättning via rektorerna.  
(…) Det är min roll att lyssna på politikerna, ta hänsyn till deras beslut och sen försöka att få det 
här ut i verksamheten – längst ut i verksamheten. Vilket är väldigt svårt 

. 
För skolchefen är således den politiska styrningen inte enkel – den är komplex och det 
är ”väldigt svårt” att få den att verka ända ”längst ut i verksamheten”. De något milda 
ordvalen ”önskemål om färdriktning” och ”ta hänsyn till deras beslut” (mina 
kursiveringar) gör ett retoriskt arbete i det att de markerar och mutar in ett 
beslutsutrymme för skolchefen själv. Han vill inte se sig blott och bart se sig som 
politikernas förlängda arm. För att hantera ambivalensen mellan en grupporienterad 
ledningsdiskurs och en hierarkisk kommunal målstyrningsdiskurs krävs således ett 
retoriskt arbete.  

 
I likhet med skolchefen i Norrberga ser Bruksbos skolchef det som en klar fördel att 
inte vara bosatt på orten: 

 

Att inte själv bo på orten ser jag enbart som en fördel. Jag märker hur politikerna har det. Jag 
har väldigt mycket kontakt med ortsborna i alla fall på luncherna osv. – men då i rollen som 
skolchef.  

 
Att också leva som privatperson i samma kommun man verkar är inte något 
skolchefen önskar sig: ”Jag märker hur politikerna har det.” Identiteten som skolchef 
förutsätter en distans, även på luncherna. Under arbetstid förefaller denna distans 
kunna kontrolleras, men att så är fallet efter arbetet som privatperson är inte givet – 
skolchef är man tjugofyra timmar om dygnet. Detta förhållande kanske inte är 
problematiskt för skolchefen i Bruksbo eftersom han har valt att bosätta sig i en annan 
kommun. Sammanfattningsvis förefaller skolchefens identitet vara mindre förankrad i 



 102 

bygden och mer förankrad i tidsandan genom att erkänna komplexiteten i en 
kommunal organisation och försöka hantera dess olika demokratiska dilemman. 

Framgångskategorier och identitet  
I berättelserna ovan har vi sett vilka kategorier för förståelse skolcheferna använt och 
några exempel på hur de samtidigt skapat sina identiteter i intervjusituationen. I vissa 
fall har skolcheferna använt sig av samma kategorier som Lärarförbundet använt 
(kursiverade nedan), i andra fall av andra kategorier: Förutom att skolcheferna varit 
belåtna med den glans och det symboliska kapital utmärkelsen inneburit har alla tre 
uttalat sig positivt om resurserna till skolan så som de varit, liksom understrukit att de 
haft ett gott samarbete med nämndpolitikerna/huvudmannen. De har alla behandlat 
kriteriet betyg i årskurs 9, men i stället formulerat sig som att det är en fråga om att 
stödja elever med särskilda behov så att de får ett fullständigt betyg i årskurs 9 och 
kan fortsätta sina gymnasiestudier. Alla har vidare kommenterat elevernas 
socioekonomiska förutsättningar (Salsa-värde). De båda skolcheferna i Norrberga och 
Bruksbo har också lyft fram att de har hög andel utbildad personal, skolchefen i 
Norrberga har pekat på en hög lärartäthet. De kategorier som nämnts men som inte 
finns med i Lärarförbundets kriterier är t.ex. kompetensutveckling (i alla tre kom-
muner), pedagogisk utveckling (Söderslätt), prioritering av hälsofrågor/pedagogiskt 
profileringsarbete (Norrberga) samt bra lokaler, demokratiska ambitioner, lärare som 
trivs och nätverk med det lokala näringslivet (Bruksbo). Detta arbete och dessa 
förhållanden är inte direkt synliggjorda i Lärarförbundets kategorier. Däremot kan de 
förstås vara indirekt uttryckta eller ha sin återspegling i andra kriterier.  

SJÄLVFRAMSTÄLLNING OCH IDENTITET I OSÄKERHETENS TIDEVARV 

Hur kan vi då tolka intervjuerna och val användning av förståelsekategorier i relation 
till skolchefernas identitetsarbete? Vilken betydelse kan olika typer av kvantifierbara 
data ha, av vilka Lärarförbundets kriterier är ett exempel på? (Nyckel- och jämförelse-
tal är ju för övrigt ett vanligt förekommande inslag i samband med målstyrning som 
ett mått på olika aspekter av offentlig verksamhet i t.ex. kommunala verksamhets-
berättelser och statliga rapporter.) Man kan inte bortse ifrån att detta slags hårddata 
kan vara eftertraktade och politiskt gångbara signaler vars ambition är att spegla och 
synliggöra resultatet av kommunens skolverksamhet. De tillhandahåller i sin illuso-
riska exakthet en objektiv position byggd på sifferretorik – eller numbers count som 
Potter (1996) uttrycker det. Sådana tunga signaler motar bort och tystar ned osäkerhet, 
ambivalens och ångest. De har också en uppenbar tyngd för ”förlorarna”, men med 
andra förtecken: I det goda fallet kan de bli ett incitament till en konstruktiv intern 
kritik eller i det mindre lyckliga fallet ett kvitto på vanmakt och en negativ självbild.  
Hargreaves (1998) för i detta sammanhang ett resonemang kring lärare som jag anser 
även har bäring på skolchefer: Genom att vara klämd mellan bristfälliga eller 
hämmande yttre villkor och en stark önskan att utföra arbetet på ett gott och hedervärt 
sätt, uppstår dilemman som på sikt personifieras och betalas med skuldkänslor. Dessa 
skuldfällor med samhälleliga förgreningar är lokaliserade till skärningspunkten mellan 
fyra dimensioner av arbetet. De uppstår mellan förpliktelsen att se till elevernas/lärar-
nas/rektorernas välmåga; arbetets oavslutade karaktär; trycket från resultatansvar och 
intensifiering; samt sist men inte minst kraven från en perfektionismens persona. 
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Dessa potentiella skuldfällor behöver hanteras och pareras genom ett identitetsarbete, 
enligt Hargreaves. Det är emellertid mindre komplext för andra som arbetar med 
produktion av materiella ting att konstruera och vidmakthålla en identitet och få ihop 
sin inre berättelse. (Å andra sidan kanske deras status är lägre i ett kunskapssamhälle, 
vilket i så fall medför andra identitetsproblem med tillhörande kompensations-
manövrer.) Signaler som vittnar om kompetens, effektivitet och resultat är här 
tydligare än när uppgifterna handlar om att leda människor i en politiskt styrd 
organisation som dessutom bedriver en ”mjuk” verksamhet. Skolchefer är på detta sätt 
mer uppenbart i skottgluggen och föremål för ständiga och godtyckliga bedömningar 
från kolleger, från alla som vill ha valuta för sina skattepengar och från omvärlden i 
övrigt. I sin roll i ett senmodernt samhälle behöver de enligt Hargreaves (2003) 
hantera tre konkurrerande uppsättningar av intressen och krav från sin omgivning. 
Hon eller han ska (i likhet med lärare) vara katalysator för kunskapssamhället och alla 
dess möjligheter och utfästelser, motvikt till dess hot mot jämlikhet, demokrati och 
trygghet samt riskera bli ett offer när stigande förväntningar på utbildning besvaras 
med nedskärningar och standardiserade lösningar som tillhandahålls till en minimi-
kostnad. Dessa förhållanden accentuerar behovet av en retorisk moteld för att före-
bygga och försvara en potentiell uppluckring och infiltration av den egna identiteten. 
Därför blir flitigt gjorda uttalanden om egna och andras personliga egenskaper och 
förmågor, betonandet av enighet och positiva aspekter, en överlevnadsstrategi och i 
någon bemärkelse en nödvändighet för att motverka osäkerhet och härbärgera 
ambivalens. Dessutom har som tidigare nämnts chefstjänstemän i allmänhet en 
utvecklad medvetenhet om vad som är politiskt korrekt att skylta med utåt och vad 
som man lämpligen lägger locket på. Självframställningar i denna anda blir ett 
legitimerande inslag i identitetsarbetet271, vilket vi kunnat se när skolcheferna berättat 
om politikerna i nämnden, rektorerna och om sig själva. 

STRUKTURERING AV ETT FÄLT 

Vi har också kunnat se att utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun inneburit ett 
åtråvärt symboliskt kapital för skolcheferna i Söderslätt, Norrberga och Bruksbo. De 
har alla på sätt eller annat förhållit sig till de framgångskategorier Lärarförbundet 
tillhandahållit, men också kompletterat med egna. Men vad kan det innebära när 
tävlandet börjar accepteras som en drivkraft i skolutveckling? 

 
Om nu någon skolkommun kan anses vara bäst, ligger följdfrågan – ”för vem?” – nära 
till hands. Genom att närmare granska kriterierna för Sveriges bästa skolkommun 
framgår vilken typ av förståelse som konstrueras: I denna ”den bästa skolan” är det 
viktigaste att lärarna är utbildade och att lärartätheten är hög (vilket understryks av att 
dessa kriterier givits dubbel vikt vid sammanräkningen). Denna skola återfinns i en 
kommun där man ger goda ekonomiska resurser och där en stor andel barn går i 
förskola. Vidare har här lärarna ett gott inflytande, de trivs, är sjukskrivna i mindre 
omfattning och har jämförelsevis hög lön. Resultaten av deras arbete kan avläsas i 
elevernas betyg och huruvida de går vidare i utbildningssystemet, först till gymnasiet 
och sedan till högskolestudier. Detta betygsmått försöker man i någon mån att 
balansera genom att ta med det s.k. Salsa-värdet – elevers genomsnittliga studie-
                                                 
271 Alvesson (2003). 
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förutsättningar varierar och antas ha betydelse för utfallet i betygshänseende. 
(Tänkandet vad gäller detta senare värde är inte helt olikt användningen av 
handikappsystemet inom golf.) Vidare ligger det förstås i sakens natur att ett 
lärarperspektiv på skolan blir tongivande i ett pris som delas ut av Lärarförbundet. 
Kriterierna hade sannolikt varit annorlunda om någon annan intresseorganisation eller 
part formulerat kriterierna för vad som karaktäriserar den bästa skolkommunen. 

 
Utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun har emellertid en identitet med flera bottnar. 
I och med att den benämns som just utmärkelse handlar den om att premiera 
förtjänstfulla insatser definierade utifrån Lärarförbundets kriterier. Samtidigt 
framhåller Lärarförbundets representanter att det handlar om en benchmarking-
process, dvs. där man lär av varandra genom jämförelser. Emellertid iscensätts den 
rent praktiskt av Lärarförbundet som en tävling med segrare och förlorare – inte som 
en lärprocess. I det här fallet är det en tävling där alla kommuner deltar – men till 
vilken ingen egentligen har anmält sig. Det är här värt att notera att begreppet 
benchmarking importerats från affärsdrivande verksamhet vilket också framgår av hur 
Nationalencyklopedien beskriver begreppet: benchmarking (av eng. bench mark 
'referensmärke', 'norm') innebär en jämförelse av en produkt eller tjänst med den bästa 
tillgängliga. Men det går inte att utan vidare importera ett begrepp utan att på köpet 
också få med den i det här fallet positivistiska ideologi som ligger bakom.272 

 
Den underliggande metaforen i utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun innebär att 
input i form av ekonomiska resurser, utbildade lärare, god lön och hög lärartäthet ska 
ge önskvärd output i form av höga betyg och studiemotiverade elever som fortsätter 
att läsa. Visserligen ska lärarna trivas, vara friska och utöva inflytande, men vad som i 
övrigt händer och sker mellan input och output lämnas därhän. Det mätbara (som 
passar in i ett benchmarking-förfarande) blir tongivande och kommer att i enlighet 
med denna positivistiska metafor konstituera de betydelsekategorier utifrån vilka 
föreställningar om kommunal skolframgång konstrueras.  

 
Genom utmärkelsen dras gränser som särskiljer de goda kommunerna från de mindre 
goda kommunerna – en placering på tio-i-topplistan innebär att ha kvalat in i 
elitskiktet. Elitskiktets upphöjdhet förutsätter per definition förekomsten av ett 
bottenskikt. De kriterier på vilka utmärkelsen grundas konstruerar kategorier och 
innebär således en strukturering av fältet.273 Utmärkelsen tillför ett symboliskt kapital 
vars karaktär och iscensättande definierats av prisutdelarna och som sedan förstärks i 
hur det förvaltas lokalt. I och med att kommunerna är med och spelar spelet ger de 
samtidigt (utan medveten avsikt) Lärarförbundet den auktoritet de eftersträvar. 

TÄVLINGSMETAFORENS RÖRLIGA GRÄNS 

Vi tävlar i simning, aktieplaceringar, kunskap och skönhet – men inte i religiositet, 
vänskap, solidaritet och ödmjukhet. Prestationer mäts och ordnas hierarkiskt – någon 
kommer först, någon kommer sist. Berättelser, anekdoter och myter produceras för att 
framställa och kasta ljus över Segraren – många vill veta hur ”det gick till”, vilka de 

                                                 
272 Se t. ex. Wijkström & af Malmborg (2005). 
273 Se t. ex Wedlin (2004). 
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vinnande koncepten var etc. Berättandet handlar om hjältens väg till framgången, 
övervunna vedermödor och vinnande karaktärsdrag. Med ”facit-i-hand” konstrueras 
en framgångsberättelse där alla delar och inslag läggs på plats för att skapa ett för 
åhöraren trovärdigt och förklarande mönster. Det som inte passar in i, komplicerar 
eller stör helheten riskerar att inte uppmärksammas eller lämnas helt enkelt därhän, 
t.ex. genom en särkoppling mellan prat och handling. Det diskursiva fältets norme-
rande gränser mellan bra och dåligt, mellan giltigt och ogiltigt etc. blir samtidigt 
dragna. 

 
Däremot tävlar vi inte i ansvar, solidaritet, kritiskt självständigt tänkande eller 
demokrati – det som skolan ytterst ska handla om enligt våra styrdokument. 
Uppmärksamheten vänds bort från dessa mjuka aspekter, det man inte anser sig kunna 
eller avstår från att operationalisera och mäta. Hur t.ex. lärares individuella och 
gemensamma kompetens nyttjas, hur kommunens anslag disponeras och prioriteras 
eller på vilket sätt demokratiska värden kommer till uttryck i verksamheten hamnar 
utanför uppmärksamhetens fokus när utbildning karaktäriseras genom en uppsättning 
hårda nyckeltal och inordnas i en tävlingsmetafor. När marknadstänkandet i tävling-
ens form vidgar sina anspråk anser kritikerna att utbildning förtingligas, medan 
anhängarna gläds över ett stadigt underlag för ett inledande politiskt samtal om 
skolans lokala villkor och frågan om utbildningsväsendets likvärdighet. Poängen är 
här att berättelserna inom en viss diskurs samtidigt drar gränserna för vad som anses 
vara mätbart och inte. 
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”Barn i behov” som villkorad förhandling  

– ledningsgruppers samtal på förvaltningsnivå 

BO NESTOR 

 

Inledning 
I föreliggande studie beskriver och analyserar jag vardagstalet om ”barn i behov” i 
skolan som villkorad förhandling i ledningsgruppers möten på förvaltningsnivå. 
Fokus i analysen ligger på talet och interaktionen i de förhandlingsturer som uppstår 
mellan mötesdeltagarna – särskilt skolchef och rektorer – i en kontinuerlig 
förhandling från uppdagade problem till administrativa beslut. Genom referat och 
analys av samtalsutsnitt visar jag hur förhandlingsturerna uppstår och hur 
mötesdeltagarna processar, förhandlar och omförhandlar vad man talar om, vad som 
skall göras till sakfråga samt innebörden i denna. I det tal man producerar tillsammans 
och i förhandlingsturerna skapas ordning, mening och sammanhang i mötes-
deltagarnas verklighet. Studien är en delstudie i forskningsprojektet ”Skolans styrning 
och ledning som diskurs och diskursiv praktik – de ledande orden” som syftar till att 
undersöka betydelsen av språket som verktyg för skolans styrning och ledning såväl 
på den politiska som den administrativa arenan.274 
 
Samtal och interaktion i institutionella miljöer har varit föremål för ett ökat 
forskningsintresse under de senaste åren. Ett exempel på detta är Mäkitalos studie av 
yrkesvägledningssamtal för arbetssökande.275 Ett annat exempel är Nordzell & 
Börjesson som i sin undersökning av arbetslagsledares vardagssamtal i grundskolan 
konstaterar att forskningen om tal och interaktion är tämligen outvecklad kring 
skoladminstration. Särskilt inom området skolledare i skolorganisationer finns endast 
ett fåtal studier.276 Bland dessa vill jag nämna Hjörnes avhandling om hur 
diagnosticerade elever i behov av särskilt stöd av rektorer och elevvårdspersonal i 
samtal beskrivs och kategoriseras.277 Gemensamt för nämnda studier är att en av 
utgångspunkterna för analysen är de kategorier som mötesdeltagarna gemensamt 
förhandlar fram för att skapa mening åt det man ser och hör.278 Även internationellt 
menar Nordzell & Börjesson att endast ett fåtal studier har presenterats som är 
inriktade på kategorianalys i tal som producerats av skolledare.279 Säwes studie om 
hur föräldrar och skolledning samtalar med varandra vid olika möten på en dövskola i 
syfte att prata sig samman, är ett annat exempel på denna typ av forskning där 

                                                 
274 Sundgren (2001). 
275 Mäkitalo (2002). 
276 Nordzell & Börjesson (2004). 
277 Hjörne (2004). 
278 Sacks (1995). 
279 Se Lepper, (2000), Baker (2000). 
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skolledares tal och interaktion med föräldrarna analyseras.280 Studier inriktade på 
skolchefers och rektorers vardagssamtal på förvaltningsnivå är inte så vanligt 
förekommande. Däremot är forskningen om rektorer generellt tämligen omfattande281 
- medan antalet studier om skolchefer är betydligt mer begränsat.282 
 

Några utgångspunkter 
I min studie som har fokus på talet på den kommunala skoladministrativa arenan har 
jag, till skillnad från de ovan nämnda studierna om tal och interaktion, i första hand 
fokuserat analysen på förhandlingsturerna i samtalet. Med förhandlingstur menar jag 
här avgränsade delar i samtalet som innehåller någondera av vad som kan tolkas som 
utspel/förslag/bud, motbud/ifrågasättande/alternativ, överläggning och avslut/be-
slut.283 I förhandlingsturerna har jag även inriktat analysen på mötesdeltagarnas tal 
vad gäller positionering och allianser samt legitimering, retoriska grepp och vill-
korande av förhandlingen. Med det sistnämnda menar jag en överläggning med inre 
och yttre förbehåll eller inskränkningar som sätter gränser för vad som är förhand-
lingsbart. Som exempel på detta kan nämnas förhandlingar enligt medbestämmande-
lagen där överenskommelser inte kan träffas om verksamhetens mål och inriktning. 
Ett annat exempel på förbehåll är att det inte föreligger något krav på enighet i MBL-
förhandlingar. Även vid oenighet fattar arbetsgivaren beslut.284 I andra hand uppmärk-
sammar jag i studien de kategorier som mötesdeltagarna skapar i vissa förhandlings-
turer. Man kan säga att jag här har inspirerats av kategorianalys men att jag inte 
tillämpar den fullt ut utan mera ser den som exempel på meningsskapande – som 
former för att förstå hur världen och människorna är och ser ut.285 
 
Min teoretiska utgångspunkt är diskursanalytiskt inspirerad vilket innebär att tal och 
text ses som en del i den sociala praktiken där språket används för att uträtta eller 
åstadkomma något. I det vardagstal människor producerar tillsammans och i inter-
aktionen skapas ordning, mening och sammanhang i människornas verklighet. Genom 
vardagssamtal konstrueras världen gemensamt vilket även har betydelse för hur 
världen kan förstås av de enskilda människorna.286 Analysens utgångspunkt är således 
talet som interaktion och handling. Vad gäller metod kan den beskrivas som en 
kvalitativ ansats287 där jag hämtat verktyg från diskursanalysen. Jag är medveten om 
detta är en metod av flera möjliga som visar på vissa perspektiv men samtidigt kan 
begränsa andra. Min tolkning är således endast en bland flera möjliga tolkningar där 
jag ser diskursanalysen som en potential som bidrar till att skapa nya tankar och 
perspektiv. 
                                                 
280 Säwe (2004). 
281 Se t. ex. Stålhammar, (1985), Svedberg (2000). 
282 Cregård (1996), Nihlfors (2003). 
283 Bjurström & Nestor (1985). 
284 SFS 1976:580. 
285 Börjesson (2003). 
286 Potter (1996). 
287 Min metod kan sägas vara hermeneutiskt orienterad bl. a genom att en förförståelse, grundad i en egen 
erfarenhet som rektor och skolchef, har varit vägledande för urval av tema i studien samt mina tolkningar. 
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Mitt empiriska material består av tre inspelade möten med olika ledningsgrupper på 
förvaltningsnivå i en kommun:  
- Ledningsgrupp med kommunchef, förvaltningschefer (inkl. skolchef) och expert-
funktioner 
- Planeringsgrupp med skolchef och rektorer samt handläggare. 
- Chefsmöte med skolchef, rektorer och förskolechefer samt handläggare. 

 
I den studerade kommunen är skolchefen relativt nyanställd vid en nyligen omorgani-
serad förvaltning som innefattar alla verksamhetsdelar med inriktning på barn- och 
ungdomar upp till 16 år. Särskola och en ”specialenhet”288 lyder under annan 
förvaltning och nämnd. Som en förutsättning för medverkan i studien har anonymitet 
och konfidentialitet utlovats både vad gäller kommun och mötesdeltagare. Kommunen 
har varit mycket tillmötesgående och låtit mig få tillgång till både dagordning och 
minnesanteckningar från resp. möte i den mån dessa upprättats. Samtliga möten som 
varade ca 2,5 timmar inspelades på band. Jag var själv diskret närvarande, skötte 
bandspelaren, observerade och förde egna anteckningar men deltog inte i samtalet. 
Banden har transkriberats. 

 
För att avgränsa arbetet har jag efter upprepade läsningar av utskrifterna av 
mötessamtalen valt ut ett område som återkommer i alla samtalen – ”barn i behov” av 
särskilt stöd – och följer detta i alla tre mötena. Uttrycket ”barn i behov” förekommer 
inte som officiellt begrepp i de statliga styrdokumenten Lpo 94, Lpfö 98, Skollagen 
eller i kommunens skolplan. Istället talas det bl.a om ”elever i behov av särskilt stöd”, 
”elever med särskilda behov”, ”barn med behov av särskilt stöd” och ”elever i särskild 
undervisningsgrupp.” Skolverket konstaterar att det inte finns någon närmare 
definition på vad som menas med ”särskilda behov eller svårigheter” men att det finns 
en skillnad i sättet att se på ”i behov” och ”med behov.” Det förstnämnda skall 
relateras till en likvärdig utbildning med en ”ovillkorlig rätt” att få särskilt stöd, 
medan det sistnämnda fokuserar på de individuella problemen. Skolverket menar att 
det skett en successiv förskjutning i användningen av begreppen från ”med behov” till 
”i behov”.289 Mot bakgrund av detta synes begreppet ”barn i behov” vara en lokalt 
samlingsuttryck för läroplanens skrivning ”elever i behov av särskilt stöd” och/eller 
skollagens skrivning ”elever med behov av särskilt stöd”. Området är enligt min 
uppfattning intressant därför att det är både en tydlig statlig uppgift för skolan och 
rektor enligt skollagen och läroplanen och en prioriterad fråga i den undersökta 
kommunens skolplan. 
 
De inspelade banden från de tre mötena har skrivits ut ordagrant med pauser, ljud, 
upprepningar och betoningar. Samtalet om ”barn i behov” beskrivs och analyseras 
med hjälp av referat och samtalsutsnitt. Redovisade samtalsutsnitt i denna artikel är 
redigerade på så sätt att upprepningar, vissa ljud och ord samt kortare pauser är 

                                                 
288 I kommunen finns möjlighet till specialundervisning för elever i behov av särskilt stöd på en särskild mindre 
skolenhet här kallad för ”specialenheten”. 
289 Skolverket (1998) s. 20-21. 
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borttagna.290 Utöver detta är namn och vissa ord utbytta. Redigeringen är gjord dels 
för att förbättra läsbarheten dels för att säkra anonymitet för kommun, skolor och 
deltagare. Av samma skäl benämnes alla deltagare med fingerade namn och med 
”hon” oavsett kön. Orsaken till detta är att männen är i minoritet och skulle av det 
skälet kunna identifieras. Tolkning av texten görs utifrån perspektivet att den kan 
förstås som en del i en förhandling mellan de inblandade aktörerna. Frågan om ”barn i 
behov” skall därför ses som ett exempel på hur olika förhandlingsturer i en 
ledningsgrupp på denna nivå uppstår och kan förstås. Mötena redovisas i löpande text 
som beskriver upptakt och uppföljning till de förhandlingsturer som äger rum i det 
andra mötet mellan skolchef och rektorer. Föreliggande artikel är baserad på en 
arbetsrapport med en mer omfattande beskrivning och analys av de tre mötena.291 

Upptakt 
Upptakten till förhandlingsturerna kring ”barn i behov” sker i kommunens lednings-
grupp där problemet introduceras då ekonomichefen (Rut) gör ett utspel som handlar 
om att minska de höga kostnaderna för barn i behov i skolan genom att införa en 
annorlunda biståndsbedömning. Frågan finns inte med på dagordningen men 
uppkommer vid ett tillfälle under mötet. Delar av detta samtal på 5 minuter är särskilt 
intressant att analysera dels därför att det visar hur frågan om barn i behov 
introduceras, vad som är problemet och hur det principiellt skall lösas och dels därför 
att jag ser detta som en möjlig upptakt till det samtal om barn i behov som förs i 
planeringsgruppen med skolchef och rektorer ett par veckor senare. 
 
Vid behandlingen av punkt 2 ”tertialrapport 1 – sparåtgärder” konstaterar Rut att det i 
första hand är inom handikappomsorgen som det största underskottet finns. I samband 
med detta kommer gruppen in på möjliga åtgärder som på sikt kan leda till minskade 
utgifter. Rut menar att det måste ”ligga ett tryck på beställarsidan” för att ”det måste 
hända något där under året” och fortsätter: 

 

Rut … sen finns det ju faktiskt en annan fundering som vi måste ta tag i tills nästa års budget och 
det är ju det här med biståndsbedömningen överhuvudtaget. Inom barn och ungdomssidan så 
råder det ju faktiskt områden som är lite glidande inför det här att bestämma om barn är i behov 
av särskilt stöd ute på skolorna från lite mer allmänna insatser ända till det individuella beslutet 
om handikappstöd till barn och ungdom. Och här är det ju gränserna mellan de sociala 
insatserna för dom vuxna och äldreomsorgens biståndsbidrag. Där vi kan fundera på egentligen 
på det här med delegation till biståndshandläggare också och hur man verkligen får själva 
prövningen att bli en prövning som vi drar nytta av att vi har kunskaper från olika områden. Om 
man nu kan biståndsbedöma på ett bra sätt… 

 

Utsnittet kan med utgångspunkt i uttrycket ”finns det ju faktiskt en annan fundering” 
och ”överhuvudtaget” förstås som ett väl förberett förhandlingsutspel av Rut. Rut har 
                                                 
290 I samtalsutsnitten används följande transkriberingssymboler: 
…  Tre punkter markerar paus längre än ca tre sek. 
__ Understrykning markerar tydligt märkbar betoning av ord eller del av ord. 
(…) Tre punkter inom snedstreck markerar text som uteslutits. 
291 Nestor (2005a). 
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under beredningen av problemet med det stora underskottet inom handikappomsorgen 
jämfört med liknande problem inom området barn i behov av särskilt stöd inom 
skolan och konstaterat att orsakerna till de höga kostnaderna är ”glidande” 
bedömningar och bristfällig bedömarkompetens. Ett sätt att lösa problemet är att 
vidga området för biståndsbedömning generellt till att även gälla skolan samt att 
införa ett nytt och annorlunda bedömningssätt. En bedömning som handlar om nya 
kriterier, flera bedömare, nya beslutsfattare och större kontroll vad gäller vissa barn i 
behov av särskilt stöd – nämligen de som har de behov som är mest kostsamma. 
Syftet är att tydliggöra gränser mellan olika insatser och bidrag men också till skillnad 
från nuläget med slentrianmässiga beslut få till stånd en reell prövning (”prövningen 
att bli en prövning”) av insats eller placering vilket bör leda till minskade kostnader. 
Rut legitimerar sitt utspel med att detta är någonting som ”vi måste ta tag i tills nästa 
års budget” vilket andas samma beslutsamhet som de tidigare uttalandena om att 
”ligga ett tryck” och ”det måste hända något” – ett retoriskt grepp som ger ett intryck 
av ett ofrånkomligt tvång att det presenterade problemet måste lösas. Ruts avslutning 
”Om man nu kan biståndsbedöma på ett bra sätt…” är en uppmuntrande fråga som 
syftar till att få övriga i gruppen att reagera på förhandlingsutspelet. Reaktionen i 
gruppen på Ruts utspel blir en intern förhandlingstur om procedurerna kring själva 
beslutsfattandet vilket innebär att gruppen inte går in i själva sakfrågan om att utvidga 
biståndsbedömningen att även gälla skolan. I förhandlingsturen är skolchefen (Siv) 
noga med att som ansvarig för detta område betona vikten av att det skrivs in tydligt 
vilken befattningshavare som i så fall ”formellt” är ansvarig för besluten om stöd-
insatser.  
 
Kommunchefen (Åsa) som inte yttrat sig i frågan gör mot slutet av detta samtal en 
sammanfatting som jag tolkar som ett instämmande i problemet, dess orsaker och 
Ruts förslag till lösning innan hon kort därefter avslutar samtalet om barn i behov: 

 

Åsa  ja men det gäller ju att få till stånd ett kreativt tänkande också i samband med eller 
innan man fattar beslut där man binder upp sig för en lösning och väldigt höga kostnader … och 
det har ju biståndshandläggaren jobbat med inom äldreomsorgens grupp men man behöver vidga 
det så man får med dom här biståndsbedömarna på handikapp även då för barn med behov av 
särskilt stöd. (…) 

ska vi ta och runda av den diskussionen därför att biståndsbedömningen finns möjlighet att göra 
till ett väldigt roligt utvecklingsarbete som skulle kunna vara väldigt vitalt för ekonomin. 

 
Med utgångspunkt i Åsa:s betoning på ”innan” och ”väldigt höga kostnader” kan 
utsnittet förstås som en kritik mot nuvarande sätt att fatta beslut om stödinsatser till 
elever i behov av särskilt stöd i skolan. Handläggare och beslutsfattare har inte i 
förväg tagit reda på kostnaderna för insatserna och därför behövs ett nytänkande med 
andra rutiner där biståndshandläggarna får en viktig roll – ett förtydligande av Ruts 
problembeskrivning och ett stöd för Ruts förslag till lösning i stort. När det gäller hur 
frågan skall hanteras i fortsättningen menar Åsa i den avslutande utsagan att det inte 
finns anledning att diskutera längre i detta forum därför att det finns möjlighet för 
skolchefen Siv att fortsätta med frågan som ett utvecklingsarbete. Åsas sätt att 
uttrycka sig om detta som ”väldigt roligt” och ”väldigt vitalt för ekonomin” är en 
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uppmaning till Siv att starta detta utvecklingsarbete av barn i behov av särskilt stöd i 
skolan. 

Förhandlingen 
Samtalet om barn i behov fortsätter senare i planeringsgruppen med skolchef och 
rektorer. Jag kommer att i detta avsnitt beskriva och analysera delar av detta möte. För 
att kunna följa samtalet har jag benämnt deltagarna enligt följande: 
 
Ann (ej närvarande), Boel, Disa, Eva, Frida, Gun: Rektorer för respektive A-skolan, B 
och C-skolan, D- skolan, E-skolan, F- skolan, G-skolan. 
Siv: Skolchef/chef för barn och ungdomsförvaltningen 
Kim: Samordnare av barn i behov av särskilt stöd 
Pia: Handläggare planeringsfrågor 

 
I analysen kommer jag att beskriva och analysera de olika förhandlingsturer som 
uppstår om: 
- introduktion av frågan om barn i behov 
- probleminventering, orsaker till problemen, förslag till lösningar och ev. beslut 
samt hur mötesdeltagarna i de olika förhandlingsturerna positionerar sig enskilt, i 
allianser och som företrädare för olika intressenter. Jag använder mig även av 
minnesanteckningarna för att visa hur dessa i vissa fall blir en del i en kontinuerlig 
förhandlingsprocess. Jag har i analysen delat upp samtalet i olika förhandlingsfaser 
som jag efter upprepade läsningar av utskrifterna bedömt som avgränsade förhand-
lingsturer i samtalet. Utifrån dessa kommer jag ett ge ett antal exempel från min 
analys.  

Barn i behov – plånboken rent ut sagt 
Frågan om barn i behov kommer in i mötet redan under punkt två i dagordningen och 
kommer sedan att dominera mötet under ca 55 minuter. Detta sker då en av rektorerna 
(Boel), i samband med att Siv går igenom minnesanteckningarna från tidigare möte, 
tar upp att politikerna borde vara intresserade av att komma till gruppens möten för att 
lyssna på rektorerna innan viktiga beslut fattas. Som exempel tar Boel resursfördel-
ningssystemets negativa effekter på en enskild skola när det gäller barn i behov av 
särskilt stöd. Orsaken är de mycket stora kostnader som skolan har för vissa av dessa 
barn: 

 

Boel för det är ju en massa saker som vi ju faktiskt behöver kommunicera till politikerna 
tycker jag och kanske både kortsiktigt och långsiktigt som gäller resursfördelningssystemet… t.ex. 
har ju vi, tycker jag, mer kunskap kanske än vad hon (nämndordföranden) har kring hur det ser ut 
i en enskild skola kring det här med behoven alltså socioekonomiska faktorer och fördelning 
omfördelning av dom kontra det här med barn i behov. Många av dom har ju t.ex. olika 
neurologiska skador… plånboken rent ut sagt…Där ligger ju väldigt stora kostnader och skjuter 
man över eller omfördelar det utifrån dom här faktorerna då kommer dom barnen få det svårt o 
jag tror att redan …Vi kan börja se såna tendenser vad jag förstår. 
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Min tolkning av detta är att på samma sätt som Rut gjorde i föregående möte för Boel 
in frågan om barn i behov helt apropå utanför dagordningen som ett problem som 
handlar om ”väldigt stora kostnader”. Boels sätt att uttrycka sig påminner härvid om 
Åsa som talade om ”väldigt höga kostnader”. Metaforen ”plånboken” är ett starkt 
förtydligande om vad problemet handlar om – pengar. I kombination med ”rent ut 
sagt” kan Boels uttalande förstås så att hon är medveten om att det är känsligt att tala 
om pengar i samband med barn i behov men anser problemet så allvarligt att hon 
dristar sig till att tala i klartext utan förskönande omskrivningar. Orsaken till 
problemet är felaktigheter i resursfördelningssystemet och lösningen är att om 
rektorerna personligen får möjlighet att informera ansvariga politiker så kommer de 
att lösa problemet. För att legitimera detta förhandlingsutspel hänvisar Boel till 
obestämda svårigheter för eleverna som hon tror sig se, ”vad jag förstår”. 
 
Siv tar med anledning av detta in frågan om barn i behov på dagordningen och 
sammanför den med frågan om organisation och lokaler för de kommunövergripande 
särskilda undervisningsgrupperna som redan finns med på dagordningen som punkt 6. 
Siv legitimerar detta genom att hänvisa till en kommunal revisionsrapport om barn i 
behov som gruppen skall ge remissvar på. Denna inledande förhandlingstur kan 
sammanfattningsvis ses som dels en första probleminventering där gruppen 
formulerat problemet i stort för barn i behov av särskilt stöd, och dels som en 
positionering där skolchefen legitimerar sig som förhandlingsledare i gruppen genom 
att hänvisa till ”att det ingår… ju i min roll”. 

Barn i behov – inte bara en kostnadsfråga 
Nästa förhandlingsfas som omfattar ca 6 minuter kan sammanfattningsvis ses som en 
breddad och fördjupad probleminventering som omfattar inte bara ekonomifrågor och 
praktiska frågor utan även sociala frågor kring elever och lärare. Härvid framträder en 
av mötesdeltagarna skapad kategorisering av elever i de ”de svåraste” som inte går att 
integrera och ”övriga elever” som går att integrera.  
 
Ett exempel på det förstnämnda är en förhandlingstur mellan Boel och Siv, där Siv 
som svar på en fråga från Boel svarar att orsaken till att de kommunövergripande 
särskilda undervisningsgrupperna ökar är att det är för dyrt att placera elever i behov 
på t. ex specialenheten. Boel instämmer delvis i detta men menar att det inte bara är 
en kostnadsfråga utan även har betydelse för elevens fritid och sociala sammanhang. 
Det är också en fråga om kvalitet vilket framgår av följande utsnitt: 
 

Boel mmm okej…det är inte bara en kostnadsfråga det är också en fråga att få ett 
sammanhang. Man rycks ur sitt sammanhang sin fritid sitt sociala sammanhang så det är inte 
bara en kostnadsfråga. Det är…en kvalitetsfråga (…) alltså vad fick man för pengarna? 

 
Utsnittet kan förstås så att Boel vill göra en komplettering till sitt tidigare kategoriska 
uttalande om ”plånboken” genom att påpeka att problemet med barn i behov inte bara 
handlar om kostnader utan även om att eleven tar skada av att förlora sitt 
sammanhang vad gäller fritid och klasskamrater. Boel framför dessutom att kvalitén 
på specialenhetens verksamhet är tveksam i förhållande till uppnådda reslutat dvs. låg 



 114 

effektivitet. Jag ser detta som det första tillfället där en av rektorerna gör sig till tolk 
för eleverna och företräder dessa. Boel gör detta samtidigt som hon också företräder 
rektorsfunktionen när hon riktar kritik mot kvaliteten. 
 
Ett annat exempel är när Kim svarar på Boels inlägg med att dom barn som ska gå i 
specialenheten ”är de allra allra svåraste. Helt omöjligt att klara (…) men dom andra, 
ja dom ska vi kunna klara här”. Ett uttalande som kan förstås som ett förtydligande av 
problemet med syfte att underlätta problemlösningen genom dela upp eleverna i två 
kategorier: de svåraste med de mest omfattande och kostsamma behoven och övriga 
elever med stora behov av särskilt stöd. Den sistnämnda gruppen skall hanteras i 
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper och att det är denna grupp av 
elever som samtalet bör inriktas mot i första hand. Men Eva fortsätter med att ta upp 
lokaltillgången som en ”till syvende och sist” avgörande faktor med hänvisning till att 
Siv tidigare framfört att samtalet bör inriktas på ”lokalfrågor” för de särskilda 
undervisningsgrupperna. Detta blir inledningen till en diskussion om det kommunala 
fastighetsbolagets hyreskriterier, hyresfördelning, och antal kvadratmeter per elev. 
Flera anser detta vara ett orättvist system då det påverkar hyreskostnaden negativt 
särskilt då man tvingas betala för breda korridorer, vind och källare – ytor som man 
tvingas ha men som inte går att nyttja effektivt. Kim, Siv, Pia och Boel kommer även 
in på ökade kostnader för taxiresor.  
 
I en förhandlingstur om det skall vara en eller flera särskilda undervisningsgrupper på 
en skola framkommer fördelar som synergieffekter, samordningsvinster och 
pedagogiska vinster vilket medför att gruppen kommer fram till ett delbeslut om att 
det bör vara mer än en särskild undervisningsgrupp på en skola. I de olika förhand-
lingsturerna finns tecken på att aktörernas formering i de olika problembeskriv-
ningarna kan ses som en början till allianser.  
 
Hur de olika förhandlingsturerna i denna fas av mötet relateras till de olika aktörerna 
och de frågor de lyft fram i probleminventeringen framgår av nedanstående samman-
ställning: 
 
Aktör  Problemområde kopplat till barn i behov 
 
Boel elevens sociala situation, samordningsvinster, synnergieffekter, taxiresor, en 

eller flera grupper 
Disa hyresfördelning 
Eva lokaltillgång, hyreskriterier 
Frida  ensamma elevers och lärares sociala situation, pedagogiska vinster, samord-

ningsvinster, en eller flera grupper 
Gun – 
Siv lokaler, personalfrågor, arbetsledning, ansvarsfördelning, kompetensutveck-

ling, samarbete, kostnader, en eller flera grupper, skolskjutsar 
Kim  de allra allra svåraste – de andra eleverna, en eller flera grupper, taxiresor 
Pia taxiresor 
Alla hyreskostnader, hyreskriterier 



 115 

Delar av sammanställningen kan även förstås som en av mötesdeltagarna skapad 
kategorisering av eleverna i ”de svåraste” som inte går att integrera och ”övriga 
elever” som går att integrera. Även kategorin ”de ensamma eleverna” förkommer och 
beskriver en underkategori av integrerade elever som inte befinner sig i sitt normala 
sociala sammanhang. Syftet med kategoriseringarna är att vidga och fördjupa 
problembeskrivningen. 
 

Skolverket har ögonen på oss 
Förhandlingen fortsätter sedan in i en kartläggningsfas som är en förberedelse inför 
kommande lösning på problemet med organisation och lokaler för särskilda 
undervisningsgrupper. Förhandlingsturerna inriktas inledningsvis på de redan 
befintliga grupperna, för att sedan successivt övergå till förutsättningarna för att skapa 
en ny grupp. Denna fas kan förstås som en del i en förhandling där några av parterna 
positionerar sig i de olika förhandlingsturerna genom att inta olika roller där de 
företräder och argumenterar för olika intressenter och/eller organisationer. 
 
Ett exempel på detta är en förhandlingstur, om antalet kommunövergripande särskilda 
undervisningsgrupper, som slutar med att rektorerna enas om att det existerar fem 
grupper samt att det finns ett förslag att öppna en till på C-skolan. Pia tycker detta är 
märkligt eftersom ”vi ständigt fått veta” att det inte finns plats ”ens för att flytta in 
fritids” på C-skolan. Pia som här gör sig till tolk för fastighetsägaren kan däremot 
meddela att det finns gott om lokaler på A-skolan men företräder också Ann (rektor 
på A-skolan) genom att tillkännage att hon planerar för att ta emot tre särskilda 
undervisningsgrupper. Frida ser sig som talesman för eleverna när hon tar avstånd 
från detta med motiveringen att A-skolan ligger för långt bort för ”dom yngre barnen 
och det är dom vi talar om”. Boel med stöd av Disa å sin sida gör sig till talesmän för 
ett tidigare möte med biträdande rektorer, (som de själva inte varit med på men hört 
tals om) genom att hänvisa till att man där hade pratat om att inrätta en ny särskild 
undervisningsgrupp på C-skolan. Kim bekräftar detta och att hon fått ”i uppdrag att 
titta på en nolltrea” med cirka 8 – 10 barn vilket kan förstås som att även Kim anser 
sig företräda detta möte i verkställigheten av beslutet. 

 
Siv kommer nu in i diskussionen och talar om att hon hört talas om den nya gruppen 
men att sådana beslut inte kan fattas utan att det tas upp i planeringsgruppen. Sivs 
motivering är att berörda familjer är de som har svårast för förändringar och därför är 
beroende av långsiktiga beslut och inte ettårslösningar. Siv gör sig här till tolk för 
planeringsgruppen och för vissa familjer. Men Disa tycker inte att detta är fullt så 
enkelt och hänvisar till andra myndigheter och till rektors myndighetsutövning i dessa 
fall: 

 

Disa  och hur man nu tänker så måste man ju också koppla på dom andra myndigheterna 
också och för att få dom att inse att det här är inte så enkelt som det mötet vi hade då för där 
finns ju också då rektorer och biträdande rektorer som ändå har det mandatet där och samtidigt 
är jag då rektor här. Ni förstår ju (…) myndighetsutövningen 
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Utsnittet visar att Disa här intar positionen som företrädare för ”mandatet” dvs. staten, 
myndigheterna och rektorerna som myndighetsutövare. Disas betoning på ”inte så 
enkelt” är en påminnelse till Siv att inte glömma bort detta exklusiva överordnade 
uppdrag i förhållande till Siv och kommunen som rektorerna innehar. 
 
Frida talar om att hon är dåligt informerad och undrar om det inte är åtta barn. Kim 
upplyser om det är fyra barn som måste placeras på specialenheten ”om vi inte gör 
nånting. Dom kan inte vara kvar i klasserna, så är det:” Jag tolkar detta uttalande som 
att Kim här företräder lärare och skolledare på berörda skolor. Genom att säga ”kan 
inte” och ”så är det” ger Kim intrycket att uppdraget är entydigt och inte förhand-
lingsbart. För att ytterligare legitimera sitt klara ställningstagande påminner Kim om 
att det finns en myndighet (Skolverket) till vilken man kan bli anmäld och som 
ingriper om man inte uppfyller sina skyldigheter mot barn i behov: 

 

Kim  och vi har skol- vad heter det när man blir anmäld skol-… skolverket? (…) ja vi har 
fått en anmälan men vi har vunnit den men dom har ju ögonen på oss 

 
Kim intar här rollen som företrädare för den statliga tillsynsmyndigheten Skolverket. 
Genom att påminna om en tidigare anmälan som ”vi” visserligen ”vunnit” och 
samtidigt betona ”men dom har ju ögonen på oss” gör Kim ett retoriskt grepp som kan 
förstås som ett hot om vad som kan hända – en anmälan som säkert förloras med 
sanktioner som påföljd – om inte eleverna placeras enligt Kims förslag. 
 
Siv sammanfattar diskussionen om den nya särskilda undervisningsgruppen med att 
säga att beslutet skall ligga i planeringsgruppen. Åtagandet måste handla om minst tre 
år men helst längre på grund av att föräldrar och elever vill se ett länge perspektiv i 
skolgången. 
 
Pia återkommer i slutet av denna förhandlingsfas till frågan om lokaler på C-skolan 
och uppträder på nytt som fastighetsägarens företrädare genom deklarera att det inte 
går att hyra ett helt hus ”för en sån här särskild undervisningsgrupp”. Eva får här 
anledning att återuppta lokalfrågan och fokuserar nu på vilken skola som är ”minst 
attraktiv ur belägenhetssynpunkt” och konstaterar därvid att det är A-skolan därför 
”att vi tror att det är svårt att motivera föräldrar att sätta sina barn där om dom inte 
tillhör A-skolan från början”. Eva menar att föräldrarna hellre vill ha sina barn i C-
skolan och det passar bra eftersom ”vi” hellre vill behålla C-skolan än A-skolan. Eva 
gör sig här till tolk för planeringsgruppen genom att tala om ”vi” men samtidigt 
indirekt för föräldrarna för att på så sätt legitimera sin ståndpunkt. 

 
Med detta som utgångspunkt gör Eva ett konkret förhandlingsutspel genom att 
presentera ett förslag i stora drag på hur lokalfrågan ska lösas och grupperna 
organiseras. Eva kommer därvid tillbaka till att det är de höga hyrorna som är det 
avgörande problemet ”i slutändan ändå” och gör sig till språkrör för samtliga rektorer 
i deras egenskap som hyresgäster i det kommunala fastighetsbolaget. Evas hänvisning 
till den krassa ekonomin och förslaget till lokallösning med avyttrande av ett hus visar 
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att Eva här också gör sig till företrädare för fastighetsägaren och kommunens 
ekonomifunktion.  
 
Sammanfattningsvis visar exemplen ovan att kan denna fas förstås som en del av en 
förhandling där några av parterna positionerar sig i de olika förhandlingsturerna 
genom att inta olika roller där de företräder och argumenterar för särskilda 
intressenter och/eller organisationer/funktioner enligt följande: 
 
- Boel företräder bitr. rektorsgruppen samt ekonomifunktionen 
- Disa företräder staten/rektorsfunktionen/mandatet, andra myndigheter samt bitr. 
rektorsgruppen 
- Eva företräder gruppen skolchef – rektorer, föräldrarna, rektorerna som hyresgäster, 
fastighetsägaren samt ekonomifunktionen 
- Frida företräder de yngre barnen 
- Siv företräder elever, familjerna, gruppen skolchef – rektorer, förvaltningen samt 
långsiktigheten  
- Kim företräder Skolverket eller annan tillsynsmyndighet samt de lärare och 
skolledare som har elever som måste placeras utanför klassen samt bitr. rektors-
gruppen. 
- Pia företräder fastighetsägaren, kommunen samt rektor på A-skolan. 
 
Företrädarskapet kan även förstås som en av mötesdeltagarna skapad kategorisering i 
en organisation av intressenter som består av staten/andra myndigheter, kommu-
nen/fastighetsägaren, bitr. rektorsgruppen/planeringsgruppen, föräldrar/familjer och 
elever/de yngre.292 Fasen kan i det perspektivet även ses som ett exempel på hur mötet 
under 9 minuter fungerar som en imaginär organisation.293 

Var finns det lediga lokaler? 
I nästa fas av mötet som omfattar ca 18 minuter leder gruppens kartläggningen av 
lediga lokaler för den nya särskilda undervisningsgruppen till ett antal förhand-
lingsturer om bl. a ”den röda tråden”, samarbetet med särskolan och ett ifrågasättande 
av integrationstanken, vilket även kan ses som en kartläggning av eventuella problem 
som bör beaktas innan beslut fattas om en lösning av problemet. Här framträder ett 
tydligare mönster i förhandlingsturerna än tidigare, där gruppens olika medlemmar 
söker stöd hos varandra för sin ståndpunkt och bildar allianser/koalitioner i olika 
frågor med syftet att tillvarata egna intressen i spelet om var elever i särskolan och 
särskilda undervisningsgrupper skall placeras. Förhandlingsfasen avslutas med att Siv 
föreslår att den nya särskilda undervisningsgruppen placeras vid C-skolan, vilket 
accepteras av gruppen. Jag kommer att i analysen nedan fokusera på några av dessa 
allianser med hjälp av tre olika exempel på förhandlingsturer: 
 
En fråga från Eva om Disa har några lediga lokaler medför att D-skolan dras in i 
diskussionen om var de särskilda undervisningsgrupperna skall placeras. Disa svarar 
                                                 
292 Jfr Lepper (2000). 
293 Jfr Stenberg (1999). 
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med att omgående ta fram två andra faktorer som ytligt berörts tidigare i samtalet 
nämligen ”särskolans placering” samt ”den röda tråden” innan hon svarar att ”men 
som det ser ut nu så har jag inte lokaler”. Disas betoning på ”nu” kan förstås så att om 
särskoleproblematiken kan lösas skulle det vara möjligt att lediga lokaler kan skapas 
på D-skolan. Detta kan i så fall vara en förklaring till att samtalet nu kommer att 
inriktas på att diskutera särskoleklasser/grupper och integrerade särskolebarn och hur 
fria valet påverkar på olika sätt. I detta samtal deltar framför allt Disa, Boel samt Gun. 
I samtalet verkar Boel och Disa vara alltmer överens och bildar en allians i frågorna 
om särskolebarn och röda tråden när de inför de andra uppvisar en enighet som 
resulterar i något som kan tolkas som ett ultimatum. Detta visas i följande 
samtalsutsnitt: 
 

Boel  jag tänker utifrån dom aspekter vi pratade om tidigare när det gäller dom andra 
barnen så borde det egentligen vara samma tänk kring särskolebarn 

Disa absolut 

Boel även om dom integreras i klasser  

Disa visst 

Boel så borde det vara där dom andra klasserna är dit dom ska sen  

Disa det är det jag vill 

Boel det tycker jag är mycket smartare (…) 

Disa och utifrån den framtid som vi tänker att skolorna ska ha…var är dom bäst då att 
placera? Så att säga jag tycker att vi ska ha en röd tråd  

Boel ja det tycker jag 

Disa och inte…alltså så här ser det ut här och då är det lite grand take it or leave it  

 
Av samtalsutsnittet framgår att både Boel och framför allt Disa talar i jag och vi-form. 
Disa betonar särskilt ”vi” när det gäller placeringen och ”ska” beträffande röda tråden 
vilket betyder att ”vi” dvs Disa och Boel som båda tänker framtidsinriktat har den 
bestämda uppfattningen att det skall vara den röda tråden som avgör placeringen och 
det finns inga andra alternativ - ”take it or leave it”. Detta kan förstås så att Boel och 
Disa genom sin allians vill tillkännage ett motbud som är mer långsiktigt hållbart än 
Evas utspel i föregående förhandlingsfas och att detta inte är förhandlingsbart för 
deras del. Detta kommenteras dock inte av de andra i gruppen.  
 
Samtalet stimulerar Eva att berätta om ett tillfälle då samarbetet med särskolan inte 
fungerat tillfredställande och avslutar med att ifrågasätta principen om 
integreringstanken: 

 

Eva (…) så att deras ambition är oftast att integrera dom mer än vad det egentligen 
fungerar 

 
Jag tolkar detta inlägg av Eva om särskolans alltför höga ambition att integrera elever 
i grundskolan som en fortsättning på ett liknade utspel som Boel med stöd av Disa 
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initierat i ett tidigare skede av samtalet. Detta utspel handlade om särskilda 
undervisningsgrupper, betygsstatistik och integration men som då inte kommen-
terades av de andra. Följande utsnitt visar på detta samtal:  
 

Boel bara en tanke om man liksom skulle utöka att det blir (…) jäkligt sårbart för den 
skolan (…) eftersom det är en sån konsekvens som jag tycker är väldigt intressant. Vi får ju elever 
eller sidklasser vad det syns i våran statistik när det gäller betygskriterier eftersom dom nästan 
inte är godkända allihopa . 

Disa  m fl  mmm, mmm 

Boel det är rätt intressant och det slog mig helt plötsligt  

Disa mmm 

Boel för lite så blir det ju … ja också (ohörbart) rapporteras över och det finns massor 
med saker att tänka på … så det är inte bara så enkelt att man liksom bara integrerar … 

Disa mmm absolut mmm 

 
Samtalsutsnittet kan förstås så att Boel, som av en plötslig ingivelse, för in en ny 
aspekt i samtalet genom att påvisa negativa konsekvenser (”jäkligt sårbart”) för en 
skolas betygsstatistik om en skola tillförs flera särskilda undervisningsgrupper. Boels 
utspel kan på så sätt ses som ett exempel på vad som kan inträffa när man integrerar 
utan att tänka sig för två gånger. Disas sätt att två gånger säga ”mmm” och den sista 
gången säga ”absolut” visar att Disa stödjer Boel särskilt vad gäller utspelet om att 
integrering inte är ”så enkelt” och att detta är en tendens till en allians i denna fråga. 
Min tolkning av ovanstående utsnitt är att Boel gör ett förhandlingsutspel i 
integrationsfrågan och att Eva nu med sitt inlägg vill fortsätta denna förhandlingstur 
och ingå i alliansen. Detta stöds av att Boel instämmer i Evas inlägg vilket medför att 
Eva fortsätter med att redogöra för fler problem som kan uppstå med särskoleelever 
som t.ex. särskilda toaletter. Disa håller med om detta problem och ger ett exempel på 
ett liknande fall med en särskoleelev som fick andningsproblem i matsalen. Disa vill 
med detta visa på konflikten mellan att vara socialt integrerad elev och samtidigt ha så 
stora problem och fortsätter: 
 

Disa och det tycker jag också att vi ska ha en diskussion om vilken typ av elever som vi då 
kan ha i våra grundskolor (…) för vi har ju ingen specialistkunskap och handledning kan ju 
aldrig hjälpa en ledsagare annat till att klara en sån situation 

 
Utsnittet visar att Disa med detta exempel och med sin betoning av ”kan ha” att hon 
tydligt förenar sig med alliansen Boel och Eva och på det här sättet lyfter fram frågan 
om integrering av vissa elever i behov av särskilt stöd i grundskolan som ett problem 
som ytterligare behöver diskuteras. Siv svarar på detta med att säga ”mmm precis” 
och verkar ha upptäckt att man kommit från ämnet eller försöker samla ihop gruppen 
till någon form av beslut om den särskilda undervisningsgruppen genom att säga 
”men hörni vartåt lutar det?” vilket innebär att Siv talar om att hon hört diskussionen 
men att hon inte är intresserad av att fortsätta samtalet om integrering.  
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I den sista delen av denna fas återkommer Kim till de höga kostnaderna för 
placeringar på specialenheten och föreslår att bilda egna grupper genom att t ex. ”ta 
hem dyslexieleverna”. Denna gång får Kim stöd av Siv som påvisar ekonomiska 
fördelar, Boel som ser möjligheten att växla tillbaka resurserna, samt Pia och Gun 
som bedömer att det blir likvärdig kvalitet på sikt. I detta läge summerar Siv vad hon 
anser att gruppen kommit fram till.  

 
Denna förhandlingstur på ca 3 minuter visar på en hastigt uppkommen allians som 
snabbt bildas för att komma någonvart i det läge förhandlingen befunnit sig i.  
 
Sammanfattningsvis visar de exempel som jag redovisat i denna fas på följande 
allianser: 
 
- Boel och Disa i frågan om särskolegruppers placering och röda tråden 
- Eva, Boel och Disa i frågan om problem med särskolebarn och särskilda  
undervisningsgrupper och ifrågasättande av integrationstanken 
- Siv, Boel, Kim, Eva, Pia i frågan om att bilda egna grupper 
 
Det konsensusbeslut som fattats i gruppen att förlägga den nya undervisningsgruppen 
till C-skolan grundar sig enligt min uppfattning på den enighet som uppvisats i de 
olika allianserna i förhandlingsturerna. 
 
Förhandlingsfasen kan också förstås som koalitioner där mötesdeltagarna genom att 
företräda olika intressenter försöker skapa balans/harmoni mellan olika intressen.294 

Mixad grupp eller melting pot av ungar? 
Nästa del i förhandlingen är en konsekvens av beslutet i föregående fas där nu 
enskilda rektorer och skolchefen uppträder som reella parter som förhandlar mot 
varandra om villkoren för att verkställa beslutet om den nya gruppen. De frågor som 
förhandlas är om: totala antalet grupper, ansvaret för ev. övertalighet, intagnings-
kriterier/elevgruppens sammansättning och vilka elevvårdsresurser som är knutna till 
gruppen. I samband med detta skapar mötesdeltagarna kategorier kring de elever som 
kan vara aktuella att ingå i gruppen som: ”elever med språkstörningar” och ”de som 
har en diagnos åt Asperg.” Även kring gruppen skapas en kategori: ”dom som 
behöver en mindre grupp”. I förhandlingarna slutar de två första med att yrkandena 
från rektor avvisas, den tredje slutar med en kompromiss – en ”mixad grupp” och den 
sista om elevvårdsresurser ajourneras i avvaktan på en översyn av resursfördelnings-
systemet som skolchefen fattar beslut om att genomföra. Jag kommer i analysen 
nedan som exempel att fokusera på de två sista av dessa förhandlingar: hur de uppstår, 
vilka parter som uppträder, vad förhandlingen handlar om och vad de utmynnar i. 
 
När det gäller vilka intagningskriterier som gäller för den nyss beslutade gruppen 
undrar Frida hur de står i förhållande till en annan redan befintlig grupp i kommunen. 

                                                 
294 Jfr Rehnman (1967) samt Johansson (1999). 
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Boel instämmer i frågan och Kim svarar med att det är samma kriterier för båda 
grupperna:  
 

Frida det kommer alltså att vara två grupper till hösten (…) och då undrar jag vad kommer 
det att bli för skillnad för intagningskriterier till de här olika grupperna det är ju oerhört viktigt 
och att vi pratar också om den delen 

Boel mmm, mmm 

Kim som det ser ut idag var det precis som jag sa. Där är det språkstörningar och de 
flesta har en diagnos åt Asperg, inte Asperg utan autismliknande drag står det i diagnoserna  

Siv  inte Asperg utan 

 

Samtalsutsnittet kan förstås så att planeringsgruppen enligt Frida inte klargjort den 
viktigaste frågan, nämligen vilka kriterier som skall gälla för barnen i den nya 
gruppen, och att den frågan också måste redas ut. Kim svarar med att redovisa 
diagnoserna för barnen men påpekar samtidigt genom att säga ”precis som jag sa” att 
Frida inte uppmärksammat att hon tidigare informerat om detta. Att påvisa att Frida 
varit ouppmärksam är ett retoriskt grepp för att försöka avföra frågan från 
dagordningen. Sivs inlägg ”inte Asperg utan” är svårt att tolka eftersom det inte följs 
upp i samtalet. Det kan vara en upprepning av vad Kim säger men kan också vara ett 
tillrättaläggande att det inte är Asperg utan en annan diagnos dvs. Kim har fel. 
Frida låter sig dock inte nöjas med detta svar utan undrar om någon klarlagt vilka barn 
som skall placeras i den nya gruppen. Frida har nämligen en elev som ”jag får sätta 
heltidsassistent på …henne man kan inte klara”. Kim svarar att det är barn som 
behöver en mindre grupp, men säger i nästa andetag att det kan bli problem att blanda 
elever med olika behov. Detta svar öppnar möjligheten för Frida att nu vid sittande 
bord anmäla tidigare nämnda elev till den nya gruppen med motiveringen att den nya 
gruppen inte varit beslutad tidigare. Följande samtalsutsnitt visar en förhandlingstur 
hur Kim och Frida avslutningsvis resonerar om den nya gruppens sammansättning: 
 

Kim men det är den typen barn som inte kan klara en stor grupp. Dom behöver en mindre 
grupp och sen kanske vi biter oss i svansen att vi blandar det vet jag inte  

Frida för då skulle jag vilja annonsera att jag har ett barn till. Men eftersom den här 
tanken inte har varit beslutad så har jag inte drivit den vidare med föräldrar för det är ju kort om 
tid nu för att få acceptans från föräldrar 

Kim det här kommer att bli en mixad grupp. Det kommer det att bli! 

 
Utsnittet kan förstås så att Kim har här glidit i sin uppfattning om gruppens 
sammansättning från språkstörningar med autism över till barn som inte klarar en stor 
grupp för att slutligen hamna i en blandad grupp med olika typer av diagnoser/behov. 
En glidning som Kim själv är tveksam till men ändå bestämmer sig för: ”Det kommer 
det att bli!” vilket är ett slutbud. Frida svarar inte på detta vilket kan förstås så att hon 
har uppfattat slutbudet som inte förhandlingsbart och därför betraktar förhandlingen 
om gruppens sammansättning som avslutad. 
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Resultatet av denna förhandling får emellertid konsekvenser för Boel som just fått 
verksamhetsansvaret för gruppen. Hon inser att en särskild undervisningsgrupp med 
en sådan blandad sammansättning kräver elevvårdsresurser som hon inte räknat med: 
 

Boel men får jag fråga då…till den här gruppen eftersom det finns precis noll och intet av 
några som helst elevvårdsresurser på C-skolan. Det finns ingenting. Det finns noll (ohörbart) (…) 
Då blir det bara att stoppa in ett antal ungar i ett rum utan att kunna ge något stöd  

 
Kim svarar att vi har stöttat med dom enskilda elevassistenterna men Boel menar att 
det är andra resurser och expertis som behövs: 
 

Boel jo men jag menar det om det är en sån här melting pot rent ut sagt av ungar som man 
inte vet nånting om alls. Det behövs ju psykologresurser! 

 
Jag tolkar detta som att Boel med de nya förutsättningarna inleder en förhandling om 
specialistresurser för den nya gruppen. För att legitimera yrkandet att få 
psykologresurser anför Boel att det uppkommit en helt ny situation, att nuvarande 
resurser är ”noll” och att utan dessa tillskott kommer gruppens verksamhet inte handla 
om stöd utan snarare om förvaring – vilket kan förstås som låg kvalitet. Metaforen 
”melting pot rent ut sagt” kan jämföras med metaforen ”plånboken rent ut sagt” som 
Boel tidigare använt för att bl. a. markera att hon nu talar klartext. Melting pot som 
metafor för den mixade särskilda undervisningsgruppen kan i det här sammanhanget 
tolkas som en het flytande massa (elevgruppen) som endast kan kontrolleras därför att 
den är innesluten i ett eldfast kärl (klassrum med brandsäker dörr). Kims motbud om 
att använda befintliga elevassistenter avvisas av Boel som fel typ av stöd. Siv som 
inte deltagit i samtalet svarar på Boels yrkande om elevvårdsresurser genom att 
konstatera att hon inte riktigt hunnit sätta sig in i ersättningssystemet men finner ändå 
att det verkar finnas flera oklarheter vilket föranleder Siv att besluta att gruppen dvs. 
”vi” behöver utreda ”resursfördelningssystemet också.” Detta betyder att Siv 
ajournerar förhandlingen med Boel om extra elevvårdsresurser. Då Boel inte 
kommenterar detta betyder det att hon accepterar ajourneringen. 

Utspel om en ny fördelningsmodell 
Nästa förhandlingsfas uppkommer som en oplanerad fortsättning på Sivs beslut i 
tidigare fas att utreda resursfördelningssystemet. Beslutet leder omgående till ett 
förhandlingsutspel där Gun positionerar sig inför den kommande översynen, genom 
att påvisa de negativa ekonomiska konsekvenser som de särskilda undervisnings-
grupperna medför för G-skolan. Skolchefens svar på detta: ”vi kör grannkommuns-
modellen och slänger ut pengarna på skolorna (skrattar)” kan förstås som ett 
förhandlingsutspel om ny decentraliserad fördelningsmodell och en upptakt till 
kommande samtal/förhandlingar i gruppen om resursfördelningssystemet. Siv legiti-
merar utspelet med att även denna gång hänvisa till en annan revisionsrapport som 
hon tagit del av från en välkänd revisionsfirma där man studerat resursfördelnings-
systemet i en annan kommun. Sivs inlägg om grannkommunen och revisionsrapporten 



 123 

kan också tolkas som en ajournering av förhandlingsturen med Gun i avvaktan på den 
kommande utredningen.  

”Så måste jag bara släppa den här idén om dyslexi” 
Den sista förhandlingsturen i det här samtalet om barn i behov är ett exempel på en 
omförhandling i en fråga om dyslexielever som tidigare väckts av Kim men då inte 
fått önskat gehör av mötesdeltagarna. Denna gång lägger Kim med hjälp av ett antal 
retoriska grepp fram ett konkret förslag om att ta ”hem” dyslexibarnen som efter 
förhandling leder till ett konsensusbeslut om att utreda frågan vidare. Denna del i 
mötet är särskilt intressant eftersom den visar på förhandlingsturer där flertalet 
rektorer agerar som en samlad part mot Kim och där Siv hamnar på mellanhand. 
Förhandlingen fortsätter i minnesanteckningarna där ett modifierat beslut formuleras 
som innebär att en inventering skall genomföras av alla elever som är special-
placerade med syftet att ta tillbaka så många elever som möjligt – ett principbeslut 
som delvis ligger i linje med ekonomichefen Ruts tankar från första mötet. 
 
Förhandlingsturen inleds med att Kim framlägger ett komplett förslag som går ut på 
att dyslexibarnen skall samlas på en skola och där integreras i klasserna. Som expert 
anställs en specialpedagog som samtidigt skall vara resurs i klasserna men dit också 
barnen kan gå för att få extra stöd och hjälp: 

 

Kim innan jag går så måste jag bara släppa den här idén om dyslexi. Jag skulle vilja att 
vi tar hem dom här barnen som kostar så mycket och att man anställer en specialpedagog som 
kan det här med dyslexi att man har dom på en skola och att dom är integrerade i vanliga klasser 
och kan gå ifrån och få extra hjälp och den här specialpedagogen då skulle kunna gå ut och stötta 
upp i klassen 

 
Kim framlägger sitt förlag genom att säga ”så måste jag bara släppa” dvs. något som 
hon tänkt på länge men också som en ”idé” vilket ska förstås som ett genomarbetat 
förhandlingsbud som går att diskutera. När Kim sedan direkt fotsätter med ”Jag skulle 
vilja att” vill hon visa att förhandlingsutrymmet inte är så stort. Kim legitimerar sedan 
återigen frågans höga dignitet genom att använda sig av de retoriska greppen att dels 
påminna om att elevernas placeringar är dyra, och dels att de är borta till skillnad från 
hemma vilket skall förstås som att detta alltid är ett billigare alternativ. Metaforen ”ta 
hem” antyder även att barnen är borta mot sin vilja och mår bättre av att komma 
tillbaka till sin skola och sina kamrater. Genom att inleda med att tala om att hon 
måste lämna mötet inom kort ger Kim gruppen en signal om att frågan måste 
behandlas skyndsamt, vilket betyder att det enklaste för gruppen är att bifalla förslaget 
som helhet. Gruppens sätt att reagera på detta, på så sätt villkorade förhandlingsbud, 
visar att man inte känner igen att frågan varit uppe tidigare i samtalet eller att gruppen 
inte är beredd att acceptera förslaget: 
 

Pia men går det i verkligheten att ha dom på en skola det är väl många som har dyslexi 

Frida ja vilka åldrar? 

Boel jag visste inte att du hade ungar ute som har dyslexi 
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Frida men är det högre åldrarna i så fall då? 

Kim nej det är hela vägen… det är barn som står i kö 

Gun hur många? 

Siv  men ni måste väl veta om vilka ni har för det är väl ni som har varit med i dom 
placeringarna 

Flera  jaa, neej (ohörbart) 

Siv  var kommer dom ifrån då? 

Gun jaa? 

Frida  ja det undrar jag. Jag…. har haft ett par som går i sjuan nu då  

Boel  jag har massor med elever med dyslexi men  

Kim ett par stycken tre har nog flyttat in i alla fall  

 
Samtalsutsnittet visar att gruppen har svårt att hantera frågorna vilka elever det gäller, 
vem som beslutat om placeringarna och varför. Sivs frågor till gruppen som t ex. ”var 
kommer dom ifrån då?” kan förstås som förvånade utrop från en tämligen ny skolchef 
som inte varit medveten om detta eller hunnit sätta sig in i frågan tidigare. I brist på 
svar söker gruppen finna olika förklaringar. Gun föreslår att eleverna är 
”schablonplacerade” men Boel menar att det kan ha att göra med elever med grav 
dyslexi eller föräldrarnas agerande. Kim är till viss del benägen att hålla med Boel 
vilket föranleder Siv att markera hur allvarligt det är i så fall, vilket framgår av 
följande samtalsutsnitt: 
 

Gun dom kanske har varit nån annanstans och är schablonplacerade 

Boel får jag fråga dyslexi har vi väl till mans i nästan var enda klass integrerade 
ungar…Är det här speciellt grava elever eller speciellt påstridiga föräldrar (spridda skratt) eller 
vad beror 

Kim jag tror nog det är det senaste där… att dom inte kanske fått det stöd och hjälp dom 
har behövt i … skolan  

Siv  det som du pratar om nu är väldigt viktigt att vi får reda på hur många det rör sig om 
och var. vilken skola dom tillhör så att rektor vet om nånting här  

Flera rektor måste ju veta (ohörbart, upprörda röster, flera pratar i munnen på varandra) 

 
Utsnittet kan tolkas så att Kim, Siv och gruppen inser att ingen har riktigt kontroll på 
dyslexieleverna. Genom att som förklaring till detta antyda att det är skolornas 
bristande stöd till eleverna som gör att föräldrarna agerar för att placera sina barn, gör 
Kim problemet till en ansvarsfråga för rektor. Siv instämmer i detta genom att betona 
vikten av skoltillhörigheten ”så att rektor vet om nånting här.” Detta kan förstås som 
ett sätt att ge rektorerna en reprimand för att de inte har kontroll på dyslexibarnen, 
men en alternativ tolkning är att uttalandet istället är en kritik av Kim som initierat 
frågan och nu inte kan ge rektorerna ett klart besked om vilka elever det handlar om. 
Förhandlingen kan så här långt ses som en inledningsfas där förslaget eller 
förutsättningarna för utgångsbudet ifrågasatts, och att man nu söker förklaringar till 
att kontroll saknas över dyslexibarnen. I det dödläge som nu uppstått i förhandlingen 
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erbjuder sig Kim att ta reda på svaren på gruppens alla frågor genom att ”kolla alla 
placeringar”. Min tolkning av detta är att Kim menar alla placerade dyslexielever, och 
att detta liksom Sivs förslag på att göra en lista mottages tacksamt (”jaa, ja tack”), och 
med lättnad (skratt) av rektorerna. Kims erbjudande att ta reda på fakta blir ett sätt att 
skapa möjlighet för en naturlig ajournering av förhandlingen genom ett 
konsensusbeslut om att i varje fall ta reda på vilka, och var dyslexieleverna finns. 
 
Men Frida vill fortsätta förhandlingen och ifrågasätter den del av förslaget som 
handlar om att samla eleverna till särskilda klasser och skolor, och menar att särskilt 
stöd och hjälp kan ske på de skolor där barnen finns. Flera instämmer i detta. Boel och 
Pia menar att för att det skall vara särskilda undervisningsgrupper i dyslexi samlade 
till en skola så skall det i så fall vara frågan om ”extremt grava språkstörningar” eller 
”multiproblem och grav dyslexi”. Min tolkning av denna förhandlingstur är att Frida 
lägger fram ett motbud till Kims förslag och får ett visst gehör för detta hos de andra, 
men genom att Kim eller Siv inte kommenterar detta utan övergår till avslutnings-
procedurer för mötet kommer frågan egentligen inte till något avslut utan blir 
hängande i luften. 

 
De förhandlingsturer som sker i denna fas kan även förstås som att mötesdeltagarna 
skapar nya kategorier bland de berörda eleverna i en stigande femgradig skala: ”dom 
som har dyslexi”, ”elever med grav dyslexi”, ”speciellt grava elever”, ”elever med 
extremt grava språkstörningar” och ”elever med multiproblem och grav dyslexi.” 
Även kategorier av eleverna efter kostnad och föräldrar skapas: ”dom schablon-
placerade”, ”dom här barnen som kostar så mycket” och ”elever med speciellt 
påstridiga föräldrar.” Syftet synes vara att i organisationen kunna särskilja de elever 
som ska integreras eller placeras i särskild undervisningsgrupp.  
 
Kategoriseringen kan också ses som ett sätt för planeringsgruppen att motivera 
särarrangemangen av dyslexieleverna med hänsyn till barnens bästa och där skalan 
bidrar till en normgivande jämförelse av hur de särskilda dyslexibehoven skall kunna 
skiljas från varandra samtidigt som den genom diagnosuttrycken ger ett sken av 
vetenskaplighet och på så sätt legitimerar kommande beslut.295 
 
Siv avslutar nu samtalet om barn i behov och organisationen av särskilda undervis-
ningsgrupper, med att ge tidsplanen för uppdragen att ”kolla alla placeringar” 
respektive översynen av resursfördelningssystemet och barn i behov.  
 
Denna förhandlingsfas sammanfattades i minnesanteckningarna på följande sätt: 
 

Beslutades att alla specialplaceringar ska inventeras före sommaren i syfte att ta hem dem som vi 
själva kan klara, särskilt dyslektiker. De senare bör kunna undervisas i vanliga grupper med 
särskilt stöd. 

 

                                                 
295 Se Börjesson (1997) s. 25, 58. 
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Citatet visar att förhandlingen fortsätter i minnesanteckningarna där ett modifierat 
beslut formuleras som innebär att inventeringen skall genomföras och inte bara 
omfatta dyslexielever, utan alla elever som är specialplacerade. Syftet med 
inventeringen är att de elever som bedöms klara av att undervisas i grundskolorna 
skall ”tas tillbaka”. En särställning har här dyslektikerna som, om inte särskilda skäl 
föreligger, skall ingå i ordinarie undervisningsgrupper och få särskilt stöd. Det 
förstnämnda innebär att förhandlingen om att ”ta hem” placeringarna är avslutad, och 
ett principbeslut är fattat som delvis ligger i linje med Ruts tankar från första mötet. 
Beslutet om dyslektikerna är ett bifall till Fridas motbud som ju inte kom till något 
avslut i mötet. Denna tolkning av minnesanteckningarna utgör utgångspunkten när jag 
fortsätter att studera hur talet om barn i behov följs upp på det sista av de analyserade 
mötena med chefsgruppen med rektorer, förskolechefer och handläggare. 

Uppföljning 
Uppföljningen av förhandlingen ovan sker genom ett nytt förhandlingsutspel av Siv i 
den nämnda chefsgruppen ett par veckor senare. Utspelet handlar dels om en 
policyförklaring för den nya förvaltningen där ”barn i behov” lyfts fram som en 
central fråga kring vilken hela förvaltningen skall samverka, och dels om att starta ett 
utvecklingsområde kring barn i behov med skolchefen som ledare. Detta leder till tre 
förhandlingsturer som kan ses som exempel på villkorade förhandlingar där 
skolchefen avvisar motbudet i den första frågan om ”barn i behov” är en central eller 
perifer uppgift i skolans uppdrag, kompromissar i den andra om att samarbeta med 
särskolan och meddelar sitt beslut utan förhandling i den tredje frågan om vem som 
skall leda utvecklingsprojektet. I samtliga fall legitimerar skolchefen sina ställnings-
taganden med retoriska grepp och positionering. 
  
Den effektiva tiden som spelades in av chefsmötet var 160 minuter. Jag kommer att i 
nedanstående analys som exempel endast fokusera på de två förhandlingsturerna om 
policyförklaringen och vem som skall leda utvecklingsområdet ”barn i behov”. 
Förutom transkriberingen av samtalet använder jag mig även av mina egna obser-
vationer samt de overheadbilder som visades och kommenterades vid mötet. 
 

Barn i behov av särskilt stöd – en central eller perifer uppgift  
i skolans uppdrag? 
Upptakten är att Siv inleder chefsmötet med ett anförande där hon utvecklar sin syn 
på vad som skall känneteckna Barn – och ungdomsförvaltningens nya organisation 
och verksamhet. I början av anförandet visar Siv en overheadbild med ett antal cirklar 
som går i varandra och som skall representera de olika verksamheterna i förvalt-
ningen. I den cirkel som är placerad centralt i mitten av bilden finns texten ”barn i 
behov av särskilt stöd” och runt denna cirkel finns de övriga varav två med texten 
”förskolan” respektive ”skolan”. Siv kommenterar bilden med att säga att utgångs-
punkten för samtalet i chefsgruppen idag är att ”det ska märkas att Barn- och 
ungdomsförvaltningen har en helhetssyn på barn och ungdomar.” Cirkeln ”barn i 
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behov” kommenterar Siv med att det är ganska många barn just nu som har olika 
beslut om särskilda insatser för att ”man har en diagnos” och fortsätter: 
 

Siv  och det här sammantaget ska vi försöka hitta vägar till varandra vad kan vi hitta det 
optimala effektiva sättet att jobba ihop så att barn och unga inte hamnar mellan stolarna utan att 
hela organisationen samverkar och att bidrar till att deras vardag blir lika möjligheter till 
utveckling 

 
Utsnittet kan förstås som ett förhandlingsutspel där Siv tar upp en grupp av 
diagnosticerade elever i behov av särskilt stöd som ett centralt och viktigt område där 
en samverkan mellan förvaltningens olika enheter är en förutsättning för dessa elevers 
”lika möjligheter till utveckling.” Sivs sätt att uttrycka sig om ”att försöka hitta”, ”inte 
hamna mellan stolarna”, ”utan att samverka” kan tolkas så att detta inte har fungerat 
tillfredställande, och att det därför är nödvändigt med en förändring som skall baseras 
på samverkan och helhetssyn. Siv legitimerar detta med att antyda att förvaltningen 
inte lever upp till målet om en likvärdig utbildning för elever i behov av särskilt stöd. 
Målet ”lika möjligheter” för ”barn i behov” och sättet att åstadkomma detta på ”det 
optimala effektiva sättet” kan i det perspektivet förstås som att skapa en likvärdig 
skola/utbildning för dessa barn till lägsta möjliga kostnad. 
 
Sivs programförklaring kan också ses som ett exempel på det som Börjesson & 
Palmblad kallar samverkan som ”godhetsdiskurs” dvs. när barn med problem 
”riskerar att hamna mellan (de organisatoriska) stolarna”. Denna samverkansinrikt-
ning är idag ”högsta mode” och förespråkas av såväl politiker och de professionella 
som både framåtsyftande och human.296 
 
Då Siv efter ca åtta minuter avslutar sitt anförande med att återknyta till bilden med 
ringarna för att sammanfatta de gemensamma områdena där samverkan skall ske 
avbryter en av deltagarna (Maj) genom att ifrågasätta Sivs bild där cirkeln med ”barn i 
behov” är placerad i centrum. Maj undrar om detta är gjort med avsikt, vilket är 
inledningen till följande förhandlingstur: 
 

Maj nu måste jag fråga dig är det någon tanke med hur du har placerat dom där 
ringarna? 

Siv  nehej (skratt) det är ingen tanke  

Maj för att jag tänker att den där bilden skulle man kunna prata en del om därför för mig 
är det självklart att det borde vara förskolan och skolan som ligger mitt i. Resten är komplement 
när det inte fungerar så att säga på basnivå… Förskola och skola är hjärtat som jag ser det i alla 
fall.  

 
Samtalsutsnittet visar att Maj här lägger ett motbud på grundidén i Sivs utspel. 
Motbudet innebär att det är självklart att det är förskola och skola som basen 
(”hjärtat”) för verksamheten, och att ”barn i behov” är en stödfunktion, vilket i bilden 

                                                 
296 Börjesson & Palmblad (2003) s. 144. 
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borde åskådliggjorts med en annan mindre central placering. Siv prövar hållbarheten i 
detta genom att föra ett resonemang med sig själv vilket illustreras i följande utsnitt: 
 

Siv  jag vet inte om det var någon stor tanke men det är ju många delar här just här fast 
det är ju naturligtvis kring dom barn och ungdomar som behöver någonting alldeles extra det är 
där vi måste samla oss och det är där vår fulla kapacitet måste tas till vara … Så att om man 
skulle försöka göra tvärtom som du tänker då skulle man sätta förskola skola i ytterkanten för det 
är det obligatoriska och det är ju ramen kring det hela (…)… fast jag vet inte… Jag tänkte inte så 
heller jag bara tänkte tvärtom mot vad du gjorde 

 
Sivs förklaring av varför bilden blev som den blev visar att det finns en 
bakomliggande tanke då hon resonerar sig fram till att det faktiskt är kring barn i 
behov man måste samarbeta i organisationen, och att det därför är naturligt att det 
hamnar i mitten. Siv prövning av Majs tankar avslutas med ett konstaterande hon 
”tänkte tvärtom” vilket kan tolkas som dels en ytterligare bekräftelse på att 
placeringen av ”barn i behov” i bilden är medvetet gjord, och dels som ett budskap till 
gruppen att Siv och Maj inte är överens i den här frågan, och att därmed Majs motbud 
avvisas. I det sammanhanget påpekar Siv att förvaltningens uppdrag och verksamhet 
är mycket komplicerad genom att konstatera att ”det låter så enkelt när man säger 
grundskolan. Det är väl inte ett uppdrag som grundskolan har. Det är ju otroligt 
komplext det uppdraget i sig”. Detta kan förstås så att Siv genom att tala om att det 
”låter så enkelt” och att det är ett ”otroligt komplext” uppdrag legitimerar avvisningen 
av Majs motbud med att Maj inte riktigt förstått hela vidden i problematiken kring 
”barn i behov”. En alternativ tolkning är att Siv upplyser övriga i gruppen att eftersom 
frågan är så komplicerad kan bara en person med tillräcklig kunskap och överblick 
förstå hur det hela hänger ihop. Det sistnämnda kan ses som ett villkor för att man 
skall kunna ha en avvikande åsikt i den fortsatta förhandlingsprocessen. Båda 
tolkningarna kan förstås som en positionering av Siv men också som ett ifrågasättande 
av den tidigare nämnda godhetsdiskursen samverkan. Börjesson & Palmblad menar 
att denna diskurs är ”så självklar och rationell att bara de mörka krafterna kan föra 
fram några invändningar”.297 
 
Efter denna inledning följer en diskussion i grupper som skall ge förslag på områden i 
förvaltningens verksamhet som behöver utvecklas. Därefter sker återsamling och 
redovisning av de olika gruppernas förslag varav två utvecklingsområden av 17 
handlar om ”barn i behov”.  

Start för utvecklingsområdet barn i behov av särskilt stöd 
Mot slutet av denna del i mötet informerar Siv om hur arbetet skall bedrivas vidare 
med föreslagna utvecklingsområden. Avslutningen är intressant att studera eftersom 
här finns en kort förhandlingstur som dels är ett tydligt exempel på en villkorad 
förhandling som avstannar innan den påbörjats, på grund av att villkoren uppfattas 
som inte förhandlingsbara och dels för att avslutningen kan ses som en bekräftelse på 

                                                 
297 Börjesson & Palmblad (2003) s. 144. 
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att Siv här verkställer det uppdrag hon fått av kommunchefen Åsa i det första 
studerade mötet.  
Siv inleder fasen med att säga att hon har tänkt sig att rektorer och förskolechefer 
skall ingå i olika styrgrupper och/eller arbetsgrupper och att alla därför bör fundera 
över vilka grupper man vill ingå i. I samband med detta talar Siv om att hon själv har 
bestämt att vara med i de grupper som arbetar med ”barn i behov”. Detta föranleder 
en kommentar från Maj som medför att Siv försöker motivera sitt val vilket framgår 
av följande samtalsutsnitt: 
 

Maj (ohörbart) 

Siv  vad sa du? 

Maj är det därför du har ritat den i mitten? 

Siv  …där är ett område som greppar över alla verksamheter inom förvaltningen plus 
andra plus landstinget plus att det finns synpunkter på att man ska föra vidare på nästa nivå då så 
att säga. (…) För att det handlar också om en del övergripande frågor ihop då inte bara inom 
kommunala verksamheter utan där är det just mycket med andra intressenter och där är också 
kopplingar till bl. a arbete som då leds av nämndens ordförande… så där lite mer övergripande. 

 
Samtalsutsnittet kan förstås så att Siv personligen avser att fortsätta förhandlings-
processen och därmed leda utvecklingsarbetet kring ”barn i behov” och att Siv ser 
denna fråga som det högst prioriterade av alla de utvecklingsområden som fram-
kommit i gruppen. Majs återkommande fråga till Siv om detta varit avsikten från 
början eller inte, får i detta perspektiv också ses som en del i förhandlingsturen där 
Maj har uppfattat att Siv hela tiden har haft en avsikt med att placera ”barn i behov” 
centralt i bilden och får detta bekräftat när Siv meddelar att hon bestämt sig för att 
leda arbetet med detta. Maj gör med andra ord en positionering genom att visa på hur 
Siv motsäger sig själv på den punkten. Siv hanterar detta genom att hänvisa till sin 
skolchefsposition dvs. övergripande ansvar, samverkan med andra intressenter utanför 
förvaltningen och kontakterna med nästa högre nivå och/eller politiker. De båda 
sistnämnda skälen är en antydan att dessa frågor har ett särskilt intresse högre upp i 
organisationen och/eller till och med har initierats därifrån – en tolkning som ligger i 
linje med ”att göra väldigt roligt utvecklingsarbete” som Åsa talade om i det första av 
de studerade mötena. Gemensamt för alla skälen är dock att de utgår ifrån 
skolchefspositionen och blir på så sätt svåra att ifrågasätta. Detta kan i så fall vara 
förklaringen att den på så sätt villkorade förhandlingen upphör och Siv övergår till 
den sista punkten på dagordningen.  

Avslutande diskussion 
Med hjälp av analys av samtalsutsnitten om ”barn i behov” från de studerade mötena 
har jag identifierat olika förhandlingsturer om vad som är problemet, dess orsaker och 
förslag på lösningar. Ett antal förhandlingsturer har ägt rum med inslag av 
positioneringar, retoriska grepp som legitimering och villkorande, företrädarskap, 
kategoriseringar, allianser samt uppföljning i minnesanteckningar. Förhandlings-
turerna har medfört ett antal administrativa beslut. Särskilt intressant är enligt min 
uppfattning att de konsensusbeslut som fattats grundar sig på den enighet som 
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uppvisats i de olika allianserna i förhandlingsturerna. Av de i upptakten och 
probleminventeringsfasen framlyfta problemen kring ”barn i behov” har planerings-
gruppen med skolchef och rektorer löst frågan om organisation och lokaler för de 
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Vad gäller problemen med 
resursfördelningssystemet har skolchefen i mötet beslutat att göra en översyn av 
detsamma. Problemet med de höga kostnaderna för vissa elever och grupper har tills 
vidare lösts genom ett principbeslut om inventering med syftet att ”ta hem” dessa 
elever. I samband med en förslagsomgång om angelägna utvecklingsområden med 
rektorer och förskolechefer meddelar skolchefen sitt beslut att själv leda arbetet i 
utvecklingsområdet ”barn i behov”. Inom ramen för detta projekt finns enligt min 
uppfattning antydningar i de olika utspelen i förhandlingsturerna, om att en ny 
decentraliserad resurfördelningsmodell, samverkan med särskolan, hemtagning av 
specialplacerade elever och samordning av ”biståndsbedömningen” kring dessa elever 
kan komma att behandlas. 
 
Två enligt min uppfattning stora principiella frågor har väckts i mötena av rektorer 
och förskolechefer men inte blivit föremål för någon egentlig förhandlingsprocess. 
Den ena frågan är ett ifrågasättande av integrationstanken vad gäller enskilda elever, 
grupper av elever och särskolan. Den andra frågan som delvis hänger ihop med den 
föregående handlar om ”barn i behov” är en central eller perifer uppgift i skolans 
uppdrag. Den förstnämnda frågan återkom vid flera tillfällen i planeringsgruppens 
möte men kommenterades inte av skolchefen eller samordnaren. Beträffande den 
sistnämnda frågan initierade en av mötesdeltagarna en förhandlingstur som vill-
korades av skolchefen vilket ledde till att processen avstannade. Frågan är varför 
dessa principiellt viktiga frågor inte processades i samtalet? 

 
En förklaring kan vara att dessa frågor av skolchefen bedöms vara så omfattande att 
de hänskjutes till det kommande arbetet inom utvecklingsområdet ”barn i behov”. En 
annan förklaring är att skolchefens tystnad och villkorande är en signal till mötes-
deltagarna att dessa frågor tangerar eller ligger utanför gränsen för diskursen om 
”barn i behov” och därför inte är förhandlingsbara. En tredje förklaring kan vara att 
dessa frågor omfattar ett svårt och känsligt område som innehåller både ett statligt 
krav på en likvärdig utbildning med en ”ovillkorlig rätt” för elever att få särskilt stöd, 
och ett kommunalekonomiskt krav att hålla kostnaderna för detta stöd inom ramen för 
den kommunala budgeten. Ytterligare en förklaring kan vara att motsättningarna i de 
båda principfrågorna är skenbara och bäst kan förstås som ”två sidor av samma mynt” 
där det inte handlar om en kamp mellan två alternativ utan snarare ”hur skolans 
aktörer balanserar olika linjer, givet de ideologiska och organisatoriska ramarna vid 
en given tidpunkt”.298 
 
Skolchefen och rektorerna hanterar detta dilemma bl. a genom att identifiera proble-
met med de höga kostnaderna för barn i behov bl. a som en marknadsekonomisk fråga 
som handlar om bristande konkurrens och som skall lösas med särskilda undervis-
ningsgrupper och/eller integrering i egen regi. Genom samverkan inom förvaltningen 

                                                 
298 Börjesson & Palmblad (2003) s. 97. 
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och mellan eller inom enskilda skolor skapas samordningsvinster och pedagogiska 
vinster vilket förväntas leda till lägre kostnader och högre eller samma kvalitet. Min 
tolkning av detta är att man här arbetar efter tankemodellen att samverkan leder till 
större effektivitet vilket medför bättre resultat och högre kvalitet i undervisningen, 
vilket i sin tur leder till det önskvärda målet: likvärdig utbildning för ”barn i behov” 
till en lägre kostnad. Detta sätt att resonera blir på så sätt ett exempel på det 
Fairclough kallar för interdiskursivitet där man blandar olika diskurser till en ny 
diskursiv mix.299 I detta fall handlar det enligt min uppfattning att blanda 
demokratidiskurs och marknadsdiskurs till en ny diskursiv blandning, en ”demark-
diskurs”.300  
 
Att frågan om ”barn i behov” skulle vara svår och känslig kan också vara en 
förklaring till det sätt på vilket frågan om ”barn i behov” introducerades av 
ekonomichefen, en rektor och skolchefen. I alla tre mötena finns frågan om ”barn i 
behov” inte med på dagordningen utan introduceras som av en händelse som ett 
ekonomiskt problem. Den ekonomiska diskursen blir sedan den dominerande i talet 
om ”barn i behov” vilket på ett tydligt sätt betonas av den rektor som introducerar 
frågan i planeringmötet genom att säga att ”barn i behov” handlar om pengar – ”plån-
boken rent ut sagt”– vilket alla vet om men inte får tala högt om därför att det också 
ligger utanför den rådande diskursen för elever i/med behov av särskilt stöd. 
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Forskardiskurser om ”styrning  
och ledning” 

GUNNAR SUNDGREN  

Finns det en ”normalvetenskaplig” diskurs? 
Begreppet normalvetenskap stammar från Kuhn liksom begreppet paradigm. Både 
Kuhn själv och flera efter honom har pekat på begreppens mångtydighet och 
otydlighet. Det är också tveksamt om den analys Kuhn genomförde av naturveten-
skaperna är tillämpligt på human- och samhällsvetenskaper. Ändå finns det 
intressanta paralleller. Kuhn gör upp med en av de mest grundläggande föreställ-
ningarna inom alla vetenskaper, den om den kumulativa kunskapsprocessen och pekar 
i stället på de mer eller mindre revolutionära brotten med tidigare kunskap och 
förståelse. Vidare tycker han sig i naturvetenskapernas historia se hur etablerade 
sanningar befästs i undervisning och läroböcker och att de blir centrala led i att 
etablera föreställningar i tiden om vad som är sant och falskt, verkligt och skenbart.  
 
I Kuhns analys är den normalvetenskapliga fasen en fas av bekräftelse, närmast 
reproduktion av tidigare forskning och världsbild. Opponenter ses som dissindenter 
och behandlas också som sådana. När anomalierna blir alltför påtagliga och de olösta 
problemen alltför pockande får vi, menar han, först inbrytningar och sedan en mer 
eller mindre fullständig omvälvning av förståelseformerna. Dessa nya sätt att omfatta 
världen på bildar sen basen för ett nytt paradigm och i sin tur utgör detta grunden för 
en ny normalvetenskaplig fas.  
 
Inom svensk pedagogik och pedagogisk forskning är det knappast möjligt att tala om 
paradigm i Kuhns mening. Däremot finns det, menar jag, skeden som skulle kunna 
förtjäna beteckningen normalvetenskapliga. I varje fall i så måtto att det under en 
given tidsperiod är bestämda perspektiv och förståelseformer som dominerar den 
forskning som bedrivs.301 Ser vi till den svenska pedagogikens efterkrigshistoria är det 
tydligt att åtminstone tre dominanta perspektiv avlöst varandra, det psykologiska, det 
utbildningssociologiska och det didaktiska. Ännu under 1970-talets början domi-
nerades svensk sociologi, pedagogik och psykologi av en strävan efter att finna 
kausala samband mellan olika sociala fenomen. Läroböcker som användes i högre 
betendevetenskapliga studier hade titlar som Causal Inferences in Nonexperimental 
Research och som Statistical Analysis in Pshychology and Education.302 
Rationaliteten i dessa böcker och metodstudier var att studenterna skulle skaffa sig 
instrument för att kunna fastställa lagbundenheter i samhället, i skolan och 
pedagogiken och i människors psyke. Kvantitativa, i regel rent statistiska metoder i 

                                                 
301 När jag i den här artikeln söker identifiera betydelsefulla, ”normalvetenskapliga”, forskardiskurser om skolans 
styrning och ledning i Sverige har urvalet styrts av min subjektiva uppfattning om det genomslag de valda 
forskarna haft, i pedagogisk forskning och som aktörer på fältet. 
302 Blalock 1964 resp. Ferguson 1966. 
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experimentella, eller om det inte var möjligt, i kvasiexperimentella, studier var 
idealet.  
 
Kritiken mot denna, i huvudsak positivistiskt grundade, syn på samhälls- och 
beteendevetenskapernas problem och metoder växte successivt fram under slutet av 
1960- och 1970-talet. Kritisk teori, hermeneutik och en lång rad olika kvalitativa 
metoder kom att delvis erbjuda andra perspektiv och metoder. Marxistiskt inspirerad 
ideologikritik, studier av människors intentionalitet och upplevelser blev vanliga inom 
sociologi och pedagogik. Den kritiska psykologin orienterade sig mot teorier om 
normalitet och avvikelse men också mot att undersöka sambandet mellan psykisk 
hälsa och materiella villkor. I dessa teorier och metoder, lanserade mer eller mindre i 
opposition till de positivistiska samhälls- och beteendevetenskaperna, var ännu inte 
språk, begrepp och kategoriseringar, i fokus. Snarare var det just villkor, intentioner, 
upplevelser och, i någon mån, människors handlingar som en konsekvens av dessa 
som belystes. 
 
Även för förståelsen av skolan, dess verksamhet, ledning och styrning har de olika 
perspektiven betydelse. Den forskning som gällt skolan och dess styrning och ledning 
är, menar jag, huvudsakligen förankrad i en sociologi, psykologi och pedagogik med 
rötter i positivismen. Skola ses som något essentiellt, en institution och en organi-
sation. Vi kan förstå den genom att observera den, genom att samla data om den och 
genom att experimentera med den. Också marxistiskt orienterade forskare har 
betraktat skolan som en given storhet, en återspegling av ett kapitalistiskt samhälle 
eller statens förlängning. Makten har betraktats som essentiell, något man har eller 
inte har, som utövas av någon och vilken man antingen är innehavare av eller 
underordnad. Till och med forskare med anknytning till kritisk teori och modern 
etnografi har tenderat att se skolan, dess inre liv och utfall som resultat av kapitalets 
logik eller en ojämn kamp om makt. Andra forskare, som utbildnings- och kultur-
sociologer har sett skolan som en instans mellan socialt och kulturellt givna 
förutsättningar och framtida inordning i samhället. Alla dessa perspektiv och skilda 
sätt att förstå skolan ger också upphov till olika sätt att se på dess styrning och 
ledning. Vi har tenderat att betrakta frågan om skolans ”styrning och ledning” som 
något självklart. Forskningsproblemet har formuleras i samklang med det utbildnings-
politiska problemet. Det har gällt att förstå och utveckla ledet mellan de utbildnings-
politiska målen och skolans resultat. Ledningen, skolchefer, rektorer och lednings-
grupper, blir i det ljuset förmedlande instanser mellan den ”professionaliserade” 
läraren, den kommunala skolledningen och skolverket. Av det följer också att 
forskningen i hög grad kommit att intressera sig för skolledarskapets ”dilemman”, 
“korstryck” och huruvida ledare och lärare medverkar till eller motarbetar politiskt 
initierade reformprogram.303 

                                                 
303 I mångt och mycket tycks bilden vara densamma även i svensk, såväl som nordisk och internationell forskning 
om skolans styrning och ledning. Här skulle krävas en längre utredning av den forskningen men den får tillsvidare 
anstå. Nämnas kan att den kanske främsta nordiska skolforskaren, Jorunn Møller, har skiftat fokus från 
skolledardilemman till livshistoria och narrativ (Møller 2004). Vanlig är ändå alltjämnt den syn på 
skolledningsfrågan som återfinns hos Kenneth Leithwood m. fl. (1999). De söker där fastställa de ideala 
kompetenserna för ett gott skolledarskap.  
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Nu föreställer vi oss i regel skolan som något givet och essentiellt. Vi associerar 
begreppet skola till en social institution, lagar och förordningar, till en organisation 
materialiserad i byggnader och befolkad av personal och elever. Men vi associerar 
också begreppet skola till ett bestämt innehåll, strukturerat i enlighet med läroplanens 
och kursplanernas direktiv och till de bestämda rörelser som lärare och elever utför i 
rummet, när de går till och från skolbyggnaden eller när de rör sig i och omkring den; 
växlar mellan olika salar eller mellan raster och lektioner. Eller så associerar vi till 
tidsindelningarna, lektionstid, raster i skolan, fritid och läxläsningstid utanför den. Vi 
kan också tänka om skolan som en plats för olika typer av mentala och kroppsliga 
aktiviteter. Klassisk undervisning i teoretiska ämnen som ensidigt kognitiv, tema- och 
projektarbeten som mer erfarenhetsorienterade, eller fysiska och skapande aktiviteter 
som inte bara är kognitiva utan också motoriska och emotionella. Oavsett vilka av 
dessa associationer vi får till begreppet skola har de det gemensamt att de förutsätter 
skolan som något för givet taget och essentiellt. Den finns ”där ute”, vi behöver bara 
observera och studera den för att lära oss mer om vad som pågår där, inom eller utom 
skolbyggnadens väggar. 
 
På motsvarande sätt kan vi säga att talet om ”skolans styrning och ledning” har varit 
ett tal om något essentiellt. Associationerna går oftast till artefakter som styrdokument 
av olika slag, till en bestämd institutionell hierarkisk ordning, till skolor som 
organisationer och till fysiska personer, rektorer, lärare och elever som förväntas 
utföra bestämda prestationer. Det talet produceras och reproduceras inte bara av 
allmänheten, föräldrar och lärare utan också av skolpolitiker och pedagogiska 
forskare. Talet om skolans styrning och ledning är sannolikt nära förbundet med 
förståelsen av skolan som en nationell angelägenhet, ägnad att ge medborgerlig 
bildning och utbildning åt hela landets befolkning.304 Styrnings- och kontroll-
instrument som läroplaner, kursplaner, inspektioner och, i senare tider, utvärderingar 
och bedömningar framstår då som självklara. Skolans styrning och ledning blir en 
fråga om att säkra utfallet av politiskt bestämda mål. Dess legala grund given i lagar 
och förordningar, dess legitimitet en fråga om att vinna allmänhetens, inte minst 
föräldrarnas och elevernas, förtroende för den nationella skolan. Hur läroplanen kan 
implementeras och resultaten säkras inom givna ekonomiska ramar blir därmed ett 
huvudtema i den moderna berättelsen om skolledarens uppgifter. Talet om styrning 
och ledning sammanfaller till stor del med talet om skolutveckling, det medel som ska 
leda till att gapet mellan de nationella målen och ”bilderna av skolan”305 kan över-
bryggas. 

 
 
 

                                                 
304 Utbildningsfilosofen och samhällsreformatorn John Dewey menade att den tankefiguren materialiseras för 
första gången i Preussen 1809 (Dewey 1916). 
305 Skolverket publicerade 1993 och 1996 ”Bilden av skolan” som senare ersatts med andra typer av 
årsredovisningar, den senaste med titeln Skolverkets lägesbedömning 2005. 
. 
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”Styrning och ledning” som ramfaktorteoretiskt problem 
I en rapport som senare, i omarbetad form, kommit att användas som lärobok på 
universitet och högskolor, Politisk styrning och utbildningsreformer, utgiven av 
Skolöverstyrelsen skriver Ulf P. Lundgren tillsammans med Bo Lindensjö fram en 
historik över skolans styrning och identifierar några, i deras mening, centrala 
problem.306 Det är en berättelse om hur skolan före 1960 i huvudsak var tänkt att vara 
detaljstyrd med hjälp av lagar och regelverk, uppifrån och ner. Denna, instrumenta-
listiska och rationalistiska styrningsmodell, menar de, har emellertid sannolikt aldrig 
fungerat på det sätt som det var tänkt. De politiska och administrativa nivåernas 
styrförmåga har visat sig vara mer begränsade än man tidigare trott, hävdar de. Istället 
argumenterar de för en decentralisering av skolans styrning, för en mål- och 
resultatstyrd skola. Visserligen, skriver författarna, kan vi inte förvänta oss att 
styrningsproblem ska kunna lösas en gång för alla eller att utvärderingar ska kunna 
vara objektiva, värderingsfria, men problemen kan lättare och bättre hanteras på lokal 
nivå. Målen kan där anpassas till verksamhetens konkreta villkor, till en förändrad 
arbetsmarknad och ett nytt arbetsliv. Om det ska bli möjligt krävs att de politiska 
målen för skolan är delade av rektorer och lärare, en ”professionell” lärare. 

 
Ett viktigt styrningsproblem består vidare i att det finns en ”formulerings-” och en 
”realiseringsarena”, menar författarna. Det som händer på formuleringsarenan, den 
politiska och byråkratiska, har inte med nödvändighet någon direkt bäring på det som 
utspelar sig på realiseringsarenan. De ifrågasätter möjligheten att finna rationella 
medel att överbrygga gapet mellan dessa arenor. I stället menar de bör ”nya relationer 
mellan politikformulering, beslut och realiserande av beslut” utvecklas.307 Decentra-
lisering, lokalt tolkade mål och en fortlöpande resultatuppföljning av professionella 
lärare kombinerat med lokal försöksverksamhet är de medel som författarna menar 
skulle kunna hantera det centrala styrningsproblemet. En förutsättning är emellertid 
”att lärarna delar den värdegemenskap som målen vilar på”.308 Sannolikheten för att 
en reform ska lyckas ökar också, menar Lundgren & Lindensjö om en reform ”tar sig 
an lärarnas faktiska problem”.309 Lärarutbildningen är den instans som framförallt ska 
trygga denna professionalitet.  
 
Om vi nu försöker förstå Lundgrens & Lindensjös tidiga formuleringar om skolans 
styrning och ledning som upptakten till en politisk-vetenskaplig diskurs kan vi hävda 
att de visserligen kritiserar en äldre, instrumentell och rationalistisk förståelse av 
styrningsproblemet men ändå inte frigör sig ifrån den. De kritiserar den rationalistiska 
modellen för dess ineffektivitet och brist på förståelse av hur samhället och reform-
arbete fungerar men ger inte upp tanken på att det ska finnas en logisk-rationell 
koppling mellan ”formuleringsarena” och ”realiseringsarena”. Klyftan kan, skriver de, 
visserligen kanske inte helt överbryggas, men den kan och bör hanteras genom ökad 
decentralisering, ett större lokalt ansvar för mål, resultat och skolutveckling. En 
                                                 
306 Lindensjö & Lundgren 1986. 
307 A.a. s. 42. 
308 A.a. s. 77. 
309 A.a. s. 77. 
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professionalisering av lärarkåren och av skolledarna genom bättre utbildningar ses 
som medel för detta. Såväl lärare som skolledare måste i högre grad dela de värden 
som den politiska reformeringen av skolan strävar efter att förverkliga. 
 
I den senare, omarbetade och utökade versionen av rapporten i bokform kvarstår, 
menar jag, i huvudsak samma grundsyn på styrnings- och ledningsproblem men de 
skriver också: 

 

Skolan är en institution som svårligen låter sig styras (…) 

Att styra innebär också att förstå villkoren för den verksamhet som ska styras. Och dessa villkor 
är inte bara materiella till sin natur utan i hög grad också mentala… 

 
I samma stycke liknar de styrningsproblemet vid en militär manöver: 
 

Den politiska styrningen av utbildningssektorn skulle kunna karakteriseras med militär-
teoretikerna Carl von Clausewitz beskrivning av kriget som en rörelse i ett motsträvigt medium. 
För att röra sig framåt krävs kunskap, långsiktiga strategier, väl beprövade taktiker och tid.310 

 
Under senare år har Lundgren startet ett ”Utbildningspolitiskt institut” med en egen e-
tidskrift. I dess första nummer ger Lundgren en sammanfattning av sin syn på 
styrningsfrågan i en artikel ”Politisk styrning av utbildningssektorn: Reflektioner om 
förändringar”.311 Kanske ännu starkare än i tidigare skrifter framhåller han här 
behovet av skolans reformering och anger han också i stora drag hur detta bör ske. 
Den kommunala skolledningen, rektorer och lärare, förväntas förstå, tolka och 
omfatta de centrala målen, omsätta dem i handling och utvärdera utfallet. Decentra-
liseringen leder till, menar Lundgren, ökad demokrati, effektivitet och professio-
nalism.312 

 

Mål måste ägas av dem som har ansvaret för att implementera dem. Då kan målens essens möta 
professionalitetens i den meningen att där finns en kunskapsbas som möjliggör att målen kan 
tolkas och omsättas i konkret handling omsatt i undervisning och lärprocesser. Än mer, det kräver 
en klar ansvarsfördelning och därmed också en möjlighet att utkräva ansvar.313  

 
När det gäller den svenska förståelsen av skolan och till den relaterade frågor, som 
den om dess styrning och ledning, är den i hög grad påverkad av Ulf P. Lundgrens 
teorier. På basis av Dahllöfs ursprungliga formuleringar utvecklade Lundgren redan 
på 1970-talet den s.k. ramfaktorteorin.314 Konstitutionella, organisatoriska och fysiska 

                                                 
310 Lindensjö & Lundgren 2000, s. 178-179. 
311 Lundgren 2002. 
312 I stor utsträckning förefaller det också vara en förståelse som denna som legat bakom Lundgrens agerande både 
som läroplansreformator och som skolverkschef. I den nya läroplanen från 1994, som Lundgren varit en 
tillskyndare av, är det just, decentraliserat ansvar, målstyrning och utvärdering kopplat till lokalt utvecklingsarbete 
som betonas. Efter att ha tjänstgjort som generaldirektör för Skolverket installerades Lundgren som professor i 
pedagogik vid Uppsala universitet. 
313 Lundgren 2002 s. 9, övers. fr. eng. min. 
314 Dahllöf själv föredrar att använda beteckningen ”ramfaktorteoretiskt tänkande” (Dahllöf 1999 s. 5 ff.).  
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ramar är det, hävdade Lundgren, som formar skolan och dess vardag.315 Ramfaktorer 
är ”produkter av beslut om undervisningens organisering som begränsar det möjliga 
handlingsutrymmet”.316 Det är ramfaktorerna, definitionsmässigt bortom lärares och 
elevers kontroll, som blir de bestämmande för vad som äger rum i skolan. I olika 
varianter, har ramfaktorteorin givet bilden av skolan och pedagogiken som formad av 
ett styrande målsystem, ett regelsystem och ett begränsande ramsystem. 

 
När Lundgren själv senare kommenterar ramfaktorteorin ser han den främst som ett 
begreppsligt verktyg i arbetet med att reformera skolan, framförallt när det gäller 
decentraliseringens, mål- och resultatstyrningens genomförande.317 
 

Med andra ord ligger i tillämpningen av ramfaktorteorin en form av målstyrning av utbildning. 
Med målstyrning följer resultatanalys och därmed utvärdering. Och det är, menar jag, framför 
allt inom utvärderingstänkandet som ramfaktorteorin kommit att bli ett tankeverktyg.318 

 

Att gå från ett tänkande om politisk styrning till ett annat kräver tid och omsorg och inte minst 
krävs en begreppsapparat. Det är i formandet av de begreppen ramfaktorteorin kom att bli ett 
verktyg.319 

 
När han längre fram i samma artikel diskuterar ”decentraliseringsformer” slår han fast 
att den nya styrmodellen, som han alltså själv varit med och utformat, bygger på att 
målen successivt preciseras i skolplaner och arbetsplaner samt att resultaten 
utvärderas på alla nivåer. 
 

I grunden är modellen ytterst rationell och förutsätter att värderingar av resultat skall ligga till 
grund för utveckling och förändring.320 

 

Gunnar Berg har utvecklat en egen tolkning av teorin, en ”tredje generationens” 
ramfaktorteori. Dahllöf pekade på rummets och tidens strukturerande inverkan på 
skolans arbete, Lundgren framhöll den politiska styrningens och resursernas 
inflytande över verksamheten och Englund betonade vikten av innehållet och kampen 
om detta, hävdar Berg.321 Med, som titeln anger, ambitionen ”att förstå skolan” och 
formulera ”en teori om skolan som institution och skolor som organisationer” 
positionerar han sig idag som neorationalist och strukturalist. 322 Han menar att: 

 

                                                 
315 Lundgren 1972, 1977, 1979. 
316 Lundgren 1977 s. 92-93 övers. fr. eng. min. 
317 Lundgren 1999. 
318 Lundgren 1999 s. 36. 
319 Lundgren 1999 s. 37. 
320 Lundgren 1999 s. 38. 
321 Berg 2003 s. 106 ff.. 
322 I sin avhandling i pedagogik Skolan som organisation (Berg 1982), tolkar han skolan rationalistiskt, därför att: 
”den rationalistiska ansatsen i sin grundläggande utformning svarar mot de fenomen och företeelser som är 

kännetecknande för skolan som institution” (a.a. s. 93, kurs. i orig.). Boken Att förstå skolan (Berg 2003) är också 
hans avhandling i sociologi framlagd i Norge. 
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Det existerar innehållsliga relationer mellan den strukturalistiska teorin som betraktar en 
institution som en inrättning grundad på intressegruppsbaserade värdebaser och den 
neorationalistiska teorin som betraktar en organisation som en planmässig sammanslutning.323 

 
Skolan som institution är underordnad en statlig och samhällelig maktapparat, skriver 
han, och detta öppnar för ett strukturalistiskt angreppssätt med neorationalistiska 
förtecken. Maktens källa finns att söka på skolans huvudmannanivå och maktens 
implementering blir ett spel mellan skolans huvudman och dess exekutiv (top-down) 
och vice versa (bottom-up), eller annorlunda uttryckt mellan å ena sidan stat/samhälle 
och å den andra skolan som institution/organisation.324 
 
Styrning och ledning ses alltså som sammanlänkade, de hänger ihop ”såtillvida att 
ledning förutsätter styrning, medan styrning innefattar ledning”. Berg uppfattar m.a.o. 
styrning som en form av maktutövning och definierar, med hänvisning till Wennås 
(1989), den som en ”påverkan i en bestämd riktning i förhållande till givna förut-
sättningar”.325 Ledning definierar han som ”ett organisationellt maktbegrepp”. 
Styrning har med uppdraget att göra ledningen med uppgiften, enligt Berg.  
 
Såväl makt som konflikt är, i Bergs förståelse, essentiella dvs. makten ägs eller utgår 
från någon/t och konflikten är situerad hos bestämda intressegrupper. Stat och 
samhälle framställs som urskiljbara subjekt, skolan är en institution och organisation i 
statens och/eller samhällets tjänst, stat och samhälle har bestämda avsikter med 
skolan. Skollag, betänkanden och läroplaner framstår som entydiga uttryck för 
samhälle/stat. Dock hävdar inte heller Berg att det finns en rak linje mellan 
skolpolitiska styrdokument och skolverklighet. Här inför han några faktorer/begrepp 
som skall förklara skillnaden mellan skolans mål och dess resultat, ”skolkultur”, 
”aktörsberedskap” och ”frirum”. ”Skolkulturen” består av skolledarnas, lärarnas och 
elevernas förståelse av skolan och dess vardag. ”Aktörsberedskapen” handlar om 
deras mer eller mindre utpräglade vilja och förmåga att förändra skolan, att använda 
sig av det postulerade ”frirummet”.  
 
Begreppet ”frirum” använder sig Berg av på flera plan. Skolan som samhälls-
institution har ett visst frirum i förhållande till samhället och skolan som organisation 
har ett frirum i förhållande till skolan som institution. Vidare menar Berg alltså att 
skolan som organisation är inramad av styr- och regelsystem inom vilka skolchefer, 
rektorer, lärare och elever har ett oförverkligat handlingsutrymme. 
 

De yttre och de inre gränserna kan liknas vid olika maktcentra för skolans styrning och skolors 
ledning, och innehållet i skolans faktiska arbete avgörs av styrkeförhållanden inom och mellan 
dessa maktcentra. I ljuset av detta resonemang kan skolutveckling ses som en process vars syfte 
är att till elevers bästa upptäcka och erövra det tillgängliga (outnyttjade) frirummet.326 

 

                                                 
323 A.a. s. 92. 
324 A.a. s. 126. 
325 A.a. s. 26. 
326 A.a. s. 31, kurs. i orig. 
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Av Bergs teori framgår inte hur dessa frirum uppstått och varför skolorganisationen 
och dess aktörer inte av egen kraft fyller ut dem. Förklaringen är emellertid antydd 
och då som ett resultat av skolans tidigare, historiska uppgifter och som aktörernas 
bristande insikt om vilket handlingsutrymme som erbjuds dem och organisationens 
”administrativa strukturer”. 
 

Hur en reform tas emot av de grupper som är ålagda att verkställa den aktuella reformen är 
avhängigt den aktörsberedskap som existerar inom de skolorganisationer som den aktuella 
reformen riktar sig mot. Med aktörsberedskap avses inte bara kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt bland skolors personal och elever/föräldrar, utan också mottagligheten i de 
administrativa strukturer som bär upp de skolorganisationer i vilka reformintentionerna är tänkta 
att omsättas i vardagsarbete.327 

  
Frirummet och aktörsberedskapen, menar Berg, kan avläsas genom att man analyserar 
centrala styrdokument och kartlägger ”skolkulturen” avläst i främst lärarnas men 
också elevernas upplevelser av sitt skolarbete. Dokumentstudier och handledning ska 
sedan kunna väcka aktörernas insikt om vilket outnyttjat handlingsutrymme som står 
till deras förfogande. Av utvecklingsmodellen framgår att de centrala kategorierna i 
analys och handledning är ”samarbete”, ”framförhållning” och ”flexibilitet”, 
respektive ”samverkan”, ”planering” och ”förändring”.328 
 
Bergs ”berättelse” om skolan är, som jag ser det, en berättelse om hur staten och 
samhället som självständiga subjekt formar en institution och en organisation för 
bestämda syften. För att förverkliga dessa fördelas makten till ett antal aktörer på 
olika nivåer som i princip är skyldiga att genomföra det ålagda uppdraget. 
Institutionen och organisationen skola är i Bergs berättelse inordnade i en makt-
hierarki. De centrala aktörerna skolchefer, skolledare, lärare, elever och föräldrar har i 
sin tur att förhålla sig till detta uppdrag och denna hierarki. Skolkulturen och skiftande 
handlingsvilja, ”aktörsberedskap” gör aktörerna mer eller mindre kapabla till att 
utföra de eftersträvade handlingarna, dvs. uppfylla statens och samhällets intentioner; 
förändra sig själva och sin skola. Upplysta om sina handlingsmöjligheter genom 
studier av styrdokument och handledda av skolforskaren kommer de i berättelsens 
fullbordan att i god samverkan fylla ut frirummet genom att agera förändringsinriktat i 
linje med läroplanens mål. 
 
Bergs förståelse av skolan och dess styrning har förändrats från att ha varit entydigt 
rationalistisk till att, hävdar han, nu vara neorationalistisk och strukturalistisk. I 
väsentliga avseende kvarstår, menar jag, bilden av skolans som en i huvudsak 
rationell verksamhet, styrd och reglerad av stat och samhälle, där makten är essentiell 
och distribueras uppifrån och ner. Det neorationalistiska och strukturalistiska inslaget 
består huvudsakligen i att Berg nu menar att det pågår en kamp om vilka värden och 
intressen som ska förverkligas på olika nivåer och att den kampen har sin mot-
svarighet i människors upplevelser och medvetande. Begrepp som frirum, skolkultur 
och aktörsberedskap införs som förklaringar till uteblivna förändringar, till bristen på 
                                                 
327 A.a. s. 186. 
328 A.a. s. 190 och s. 290. 
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rationalitet mellan intention och utfall. Skolutveckling blir därför också hos Berg 
inget annat än att försöka upprätta en rationell och lineär ordning mellan mål och 
resultat. Det ska ske med hjälp av ”kulturanalys” och medvetandegörande hand-
ledning.329 Att han tänker sig att makten ska omfördelas något från ”top” till ”bottom” 
förändrar inte den grundläggande bilden av skolan som essentiell och i grunden 
rationell om än beroende av en social och kulturell dynamik som, om den kan 
dokumenteras och analyseras av forskaren/handledaren, kan leda till bättre målupp-
fyllelse.  
 
Skolledning som ”inre ramfaktor” 

En förståelse av skolan, dess styrning, ledning och utveckling liknande den Berg har 
finner vi i den forskning och debatt som uppstått inom den tradition som på svenska 
först benämnts ”effektiva skolor” och senare döpts om till ”framgångsrika skolor”. 
En, i det här sammanhanget viktig skillnad är emellertid att de yttre ”ramfaktorerna” 
inte ses som avgörande för skolans resultat. Snarare är poängen här att skolan själv 
kan göra skillnad, trots de yttre villkoren. I stället är den en rad inre faktorer som ses 
som de avgörande. Vi kanske skulle kunna tala om teorin som en ”inre ramfaktor-
teori”330, givet vissa ingångsvärden kan vi förvänta oss ett bestämt, och gott, resultat 
av skolans arbete. Utgångspunkten är den välkända Rutterstudien ”15 000 hours” där 
forskarna med hjälp av ett antal yttre kriterier tyckte sig kunna visa att skolor var 
olika effektiva när det gällde att producera elever med godkända resultat, givet att de 
hade samma elevunderlag och villkor i övrigt.331 I Sverige är de främsta represen-
tanterna för den forskningen Lennart Grosin och Peter McNamara. Grosin har varit 
ansvarig för ett flertal skolutvecklingsprojekt med bas i teorin om ”framgångsrika 
skolor”. McNamara har disputerat på ett av dessa försök att göra skolor ”framgångs-
rika”. De internationella forskningsresultaten som de refererar till tycks visa att ett 
antal identifierbara faktorer är kopplade till de ”framgångsrika skolornas” goda 
resultat.332 Till dessa faktorer hör ett ”tydligt och visionärt ledarskap”, ”rektors 
pedagogiska ledarskap”, men också ”samverkan”, betoningen av ”skolans kunskaps-
mål”, ”höga förväntningar”, ”spelregler” och ”utvärdering och uppföljning”.333 
I förståelsen av skolan, dess styrning, ledning och utveckling utgör det ”pedagogiska 
och sociala klimatet”, PESOK, ett centralt element. Grosin definierar detta som: 

                                                 
329 Inom ramen för ett nystartat ”Kunskapscentrum för skolutveckling (KUSK) där Gunnar Berg är en central aktör 
hölls nyligen ett seminarium om ”kulturanalys”, temat var ”Skolutveckling - en fråga om att upptäcka och erövra 
frirummet”. I Bergs egen dokumentation sägs bl.a. sammanfattningsvis att ”skolutveckling står och faller med att 
skolors aktörer kan upptäcka sina frirum vilket är liktydigt med att bilda sig uppfattningar om var dessa gränser i 
praktiken går inom enskilda skolor” (Berg 2005).  
330 I så fall skulle vi möjligen kunna beteckna den som en ”fjärde generationens ramfaktorteori”  om vi tillämpar 
Bergs terminologi. 
331 Rutter (1979). 
332 Grosin har också medverkat till att i den svenska skoldebatten införa den syn på vad ett framgångsrikt ledarskap 
är som representerats av Lorraine Monroe (se not 10). 
333 Grosin sammanfattar, i sin ansökan till Vetenskapsrådet 2004 ”Finns det framgångsrika skolor i Sverige och i 
sådana fall – vad utmärker dem?”, syftet med projektet: “The aim of the study is to describe and understand the 
influence on the one hand of pupil socio-economic, ethnic background, talent, prior knowledge and gender, and on 
the other hand a school’s pedagogical and social climate, upon pupil achievement and pupil social development in 
a represented sample of 100 secondary schools.”  
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Rektorers, skolledningens och lärarnas förväntningar samt normer och försantförhållanden 
beträffande skolans syfte, möjligheter och begränsningar samt de därav följande handlingsmönstren 
gentemot elever, kollegor, och föräldrar.334 

 
PESOK, menar Grosin vidare, ”är en dynamisk modell som omfattar såväl skolans 
kultur som faktorer på strukturell nivå”.335 I den forskningstradition som Grosin och 
McNamara företräder framstår skolan som given. Både som, i Bergs mening, 
institution och organisation och som reglerad av statens och kommunens styr- och 
måldokument. Fokus ligger på skolans inre arbete och på samverkan med föräldrarna 
för att eleverna ska uppnå goda resultat i betygshänseende. Det pedagogiska och 
sociala klimatet, PESOK, blir i den förståelsen något som i likhet med begrepp som 
”skolkultur”, ”frirum” och ”aktörsberedskap” utgör ett mellanled som ska förklara 
framgångar eller misslyckande i att förverkliga uppställda mål. På motsvarande sätt 
blir PESOK också en variabel som kan, och bör, manipuleras av såväl forskare som 
skolans chefer och ledare. Grosin formulerar detta så här: 
 

Frågan om rektorernas betydelse för de effekter på skolnivå som forskarna fann blev successivt 
allt viktigare… undan för undan växte beläggen för att rektor har sin största betydelse genom att 
formulera tydliga mål, leda det akademiska arbetet i skolan, göra lärarna delaktiga i att utforma 
och genomföra dessa mål genom att direkt påverka undervisningskvalitén.336 

 
Förståelsen av skolan är därmed också i huvudsak rationalistisk. Fenomenet skola 
förstås inte på något kvalitativt annorlunda sätt än i instrumentella och rationella 
modeller. Det teoretiska tillskottet består i första hand av att andra faktorer/begrepp 
införs än de som Berg använder sig av. Syftet är detsamma, att kunna förklara olik-
heter i resultat och utfall.  
 
Alla de refererade forskarnas förståelse av skolan, dess styrning, ledning och utveck-
ling är i huvudsak essentialistisk och hierarkiskt-lineär. I huvudsak gäller det att 
formulera och implementera politiska och kunskapsmässiga mål för verksamheten 
och att genom de ”professionella” skolledarnas och lärarnas arbete säkra elevernas 
resultat och därmed det långsiktiga utfallet. De problematiseringar som görs gäller 
hindren för målens förverkligande och syftar till att öka möjligheterna att styra och 
kontrollera de centrala aktörernas tänkande och handlande i en bestämd riktning om 
än med hjälp av ”kulturanalys” och ”handledning”. Begrepp som ramfaktorer, formu-
lerings- och realiseringsarena, frirum, skolkultur, aktörsberedskap, pedagogiskt och 
socialt klimat speglar en annan förståelse av fenomenet ”skola” än den vi gjort oss till 
tolk för här, att se den som socialt och diskursivt konstruerad.  

 
 
 

                                                 
334 Grosin 2003 s. 141-142 kurs. i orig.. 
335 A.a. s. 143 kurs. i orig.. 
336 Grosin a.a. s. 147. 
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Språket som verktyg för ledning och utveckling 

SJÄLVREGLERING OCH REFLEXIVITET 

I boken Styrning på villovägar diskuterar Mikael Alexandersson ”reflekterad praktik 
som styrform”.337 Han hävdar att reflektionen över den egna verksamheten kommit att 
ersätta det regelverk som tidigare skulle garantera att lärarens handlingar ledde till ett 
förverkligande av målen för skolan. 
 

Dagens styrningsmodell uttrycker således en förhoppning om att kunna styra genom fria, 
självständiga individers egna självreglerande val. Styrning handlar således i första hand inte om 
kontroll utan om att göra politiska ambitioner trovärdiga och svara för att dessa förankras.338 

 
Alexandersson menar, i likhet med Lundgren & Lindensjö att det finns olika arenor 
för samtal och verkställighet, en formuleringsarena och en realiseringsarena som är 
åtskilda från varandra. Begreppens metaforiska innebörd är också den att mål 
formuleras på en arena och är tänkta att förverkligas på en annan. Alexandersson inför 
emellertid, i likhet med Berg och Grosin, kulturbegreppet som en mellankommande 
variabel:  
 

Således präglas varje skola av sin kultur, vilket ger olika förutsättningar att realisera samhällets 
intentioner för skolan”339 

 
Synen på makten är hos Alexandersson, i huvudsak densamma som hos de övriga: 
 

Makt skall här förstås som en ändlig resurs: när makten är centrerad till den ena nivån är den 
reducerad i den andra. Utvecklingen mot lokal demokrati och lokal autonomi – vilket medför 
såväl nya krav som ökat ansvar och inflytande – innebär exempelvis en förskjutning av makt från 
styrningsnivån till handlingsnivån.340 

 
Alexandersson modifierar emellertid förståelsen av maktbegreppet något. Makt är ses 
inte enbart som något essentiellt, en bestämd mängd, som kan och bör distribueras 
mer demokratiskt utan också som något diskursivt:  
 

Makten kan med andra ord antas ligga hos dem som kan formulera och bestämma villkoren för 
samtalet – det vill säga det blir en fråga om fördelning av diskursiv makt341 

 
Skälet till att det är aktuellt att också tala om ett diskursivt maktbegrepp är, menar 
Alexandersson, ”en ökande vaghet i skolans styrning” till följd av decentraliseringen. 
I min tolkning är hans förståelse av skolan, dess styrning och ledning alltjämt i 
huvudsak essentiell, rationell och neorationell. Även om skolan decentraliseras och 

                                                 
337 Alexandersson 1999. 
338 Alexandersson 1999 s. 10. 
339 A.a. s. 18. 
340 A.a. s. 18. 
341 A.a. s. 19. 
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demokratiseras gäller att den kan och bör styras och ledas utifrån nationellt fastställda 
mål. Men, skriver han: 
 

Konsekvenserna av en utveckling mot ökad autonomi är att den professionelle kan komma att 
bestämma innehållet i verksamheten.342 

 
Det är också denna ökade autonomi, menar han, som gör att behovet av att på olika 
sätt utveckla möjligheterna till att övertyga genom att utveckla retoriska och reflexiva 
strategier växer. Talet om läraren som en ”reflekterande praktiker”, med möjlighet att 
utveckla sin förmåga till reflektion före, under och efter utfört arbete hör, menar 
Alexandersson, till de nya styrformerna.  
 

Om ”reflekterad praktik” sammanfaller med målstyrningens avsikter skulle styrningseffekten bli 
optimal. Styrningen av skolan kompletteras med styrning i skolan.343  

 
Alexandersson är försiktigt kritisk till det ökade kravet på reflekterad praktik och 
menar att det riskerar att blir till en kollektiv ritual på bekostnad av ett ”självständigt 
och kritiskt tänkande”.344 Det finns, i det här sammanhanget, ingen anledning att ta 
ställning till om kraven på en ökad reflexivitet i lärarpraktiken är något gott eller ont. 
Här kan vi nöja oss med att förstå också talet om den reflekterande praktikern som 
inordnat i en diskurs om skolans styrning och ledning. En diskurs som både är 
rationalistisk och neorationalistisk. Rationalistisk och instrumentell i det att den inte 
problematiserar tanken att centrala mål, via styrning och ledning, ska ge bestämda 
resultat på lokal nivå. Neorationalistisk i det att den inför ”reflexivitet” som en 
faktor/ett begrepp som skulle kunna öka graden av måluppfyllelse. Till de tidigare 
nämnda exemplen på sådana begrepp som ”ramfaktorer”, ”frirum”, ”skolkultur” och 
”aktörsberedskap” kan vi nu alltså också lägga ”reflekterande praktiker”. 

 
Ledande sam-tal 
Alexandersson refererar till Erik Wallin som haft ett betydande inflytande på svensk 
pedagogisk forskning och skolpolitik. I en artikel ”Styrning som samtalet om skolan” 
diskuterar Wallin styrningens karaktär. Han inleder med att ansluta sig till Pettersons 
definition på styrning i den s.k. maktutredningen. Styrning är där detsamma som 
”systemets förmåga att överföra mål till omgivning och andra system”.345 Men han 
pekar också på att: 
 

I ett pluralistiskt samhälle (kvarstår) frågan om beslutens legitimitet: i den mån som 
medborgarna uppfattar besluten som rättvisa blir detta ett mått på styrningens legitimitet.  

 
Och att: 

                                                 
342 A.a. s. 21. 
343 A.a. s. 22. 
344 A.a. s. 66. 
345 Wallin (1997 s. 35). 
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De politiskt formulerade målen (och deras värdegrund) inte längre kan realiseras genom 
byråkratiska beslut och åtgärder i en modell uppifrån och ner utan att målen deras innebörder 
förs ut i olika verksamheter och får mening genom det samtal som mål och värden kan leda till.346 

 
I Wallins text ser vi tydliga spår av ”den språkliga vändningen” i humanveten-
skaperna. Han söker på olika sätt att omforma berättelsen om skolans styrning och 
ledning från att vara grundat på en enkel och i huvudsak mekanisk förståelse av 
relation mellan mål och resultat till att också omfatta styrningens legitimitet och de 
retoriska strategier som kommer till användning för att säkra den.  
 

Utgångspunkten är således att avregleringen av skolan lett till en styrform som kan kallas 
diskursiv och som sätter samtalet om skolan, dess mål och praktik i centrum347  

 
Vidare, hävdar Wallin, är det inte längre är rimligt att göra skillnad mellan en 
formulerings- och en realiseringsarena eftersom de ”på ett annat sätt (är) gemen-
samma för utbildnings- och skolsystemets olika nivåer.”348 Detta beror bl.a. på att 
kravet på samverkan mellan de olika nivåerna ökat. Samtalet bör utgå från ”den egna 
praktiken vare sig denna är beslutsfattande eller undervisning.”349 Wallin framhåller 
särskilt betydelsen av: 
 

Skolledarnas centrala roll för att främja styrning som diskurs. Det positiva och för uppgiften 
intressanta är att det förändrade styrsystemet i den ”retoriska staten” i så hög grad fixerar 
innebörden av det pedagogiska ledarskapet. 

 

Främst ges nya utrymmen för att skapa arenor för och ta initiativ till samtal, ge samtalet bränsle 
och gå in i ett erfarenhetsutbyte som är inriktat mot handling350 

 
I Wallins språkbruk gäller det att ”främja styrning som diskurs”, ”ge samtalet 
bränsle”, ”gå in i ett erfarenhetsutbyte” som är ”inriktat mot handling”.351 I sin 
framställning växlar han mellan ett mer diskursivt analyserande perspektiv och ett 
normativt. Analysen gäller visserligen styrning och ledning som fenomen men 
kombineras med utsagor om hur den kan genomföras med bibehållen legitimitet hos 
de berörda. Språket, retoriken blir både föremål för analys och ses som ett verktyg 
bland andra för att möjliggöra måluppfyllelse: 
 

De uttolkningar och handlingsdirektiv som tidigare uttrycktes genom centralt givna regler, är en 
uppgift för verksamheten och dess företrädare att själva svara för352 

 

                                                 
346 A.a. s. 143-144. 
347 A.a. s. 148. 
348 A.a. s. 145. 
349 A.a. s. 147. 
350 A.a. s. 152. 
351 A.a. s. 152 
352 A.a. s. 145. Senare har tankarna om hur dialogisk samverkan kan göras till medel för styrning presenterats i 
departementsrapporten Samverkande styrning, Ds 2001:48. Retoriken i den har analyserats av Nestor (2005).  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flera av de pedagogiska forskare som haft 
genomslagskraft i den svenska utbildningspolitiken och skolforskningen föreställer 
sig skolan som något essentiellt och i huvudsak möjlig att styra och leda rationellt 
med hjälp av mål i läroplaner och kursplaner som uttolkas i skolplaner och 
arbetsplaner. Den tolkningen föregås då, idealt sett, av samtal på olika nivåer som 
förväntas leda till konsensus om mål och medel. För att så ska ske måste emellertid 
aktörerna, medarbetarna, lärarna, eleverna och föräldrarna medverka. Genom 
kulturanalyser, handledning och riktade samtal, gärna ledda av pedagogiska forskare, 
kan så det stipulerade frirummet uppfyllas av målförverkligande handlingar. Reflek-
tion före, under och efter genomförda handlingar liksom utbildning och fortbildning 
ska bidra till att ledare och lärare blir professionella, dvs. omfattar de av stat och 
myndighet givna målen på ett förväntat sätt, väljer adekvata medel och utvärderar sina 
resultat.  
 
Sett ur ett diskursanalytiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv är alla de refere-
rade forskarna delaktiga i produktionen av en dominerande diskurs om styrning och 
ledning. Deras centrala begrepp bidrar till att forma den retoriska fonden till de samtal 
som förs på de olika skolarenorna, utgör ett språkligt och begreppsligt sammanhang 
inom vilket språk och förhandlingar äger rum. Så t.ex. formuleras och motiveras 
vikten av mål och måluppfyllelse, dialog, samverkan och samförstånd, reflektion och 
professionalitet på olika sätt på såväl den politiska, byråkratiska som den pedagogiska 
arenan. Oavsett på vilken arena, är de som är satta att leda inbegripna i förhandlingar 
med de ledda om de centrala begreppens innebörder men också om det egna 
ledarskapets och den officiellt sanktionerade skoldiskursens legitimitet. 

Diskursen som konstruktion och legitimering 

SKOLAN SOM SYMBOLISK BERÄTTELSE 

Czarniawska och Sköldberg diskuterar med utgångspunkt från klassiker som Selznick 
och Chigagoskolans sociologer ”symbolism och narration i svensk organisations-
forskning”.353 I organisationsteori, menar de, har kulturbegreppet kommit till 
användning både för att beteckna den nationella kulturens påverkan, som metafor för 
hela organisationer och som synonym för klimatet inom en organisation. Själva 
använder de kulturbegreppet närmast metaforiskt som ”organisatorisk kultur och 
symbolism”. Deras huvudpoäng är att en organisation främst kan förstås som en 
symbolisk struktur, inte – så förstår jag dem – som struktur eller målinriktat rationellt 
handlande. De beskriver närmandet till symbolismen som en reaktion på den tidigare 
alltför rationella synen på organisationer. Nyinstitutionalism, etnometodologi och 
konstruktivism är ansatser som på olika sätt anlagt symboliska perspektiv på livet i 
organisationer och på organisationers liv, menar författarna. Om vi fokuserar 
organisationen som symboliskt fenomen, både som produkt av symbolisk interaktion 
och som symbolbärare kommer språket och ”texten” i vid mening i fokus. 
Czarniawska och Sköldberg skriver om hur föreställningen om organisationen som 
teater inspirerats av litteraturvetaren Kenneth Burke och hur den retoriska analysen 

                                                 
353 Czarniawska och Sköldberg 2002. 
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kommit i förgrunden. För Czarniawska och Sköldberg är det framförallt organisa-
tionen som berättelse som intresserar. Deras empiriska arbete är, menar de, ett led i att 
söka formulera alternativa berättelser: 
 

Forskningens uppgift är inte att komma med ”förbättrade” berättelser från fältet, utan snarare 
med en sorts alternativa eller utmanande berättelser som uppmanar till att en dialog kan inledas 
med fältet. I en sådan dialog kan både genrerna – teorins och praktikens – utvecklas354  

 
I den här typen av forskning är organisationen inte ett faktum utan något som hela 
tiden produceras genom interaktion och språk. Begrepp som styrning och ledning 
framstår då mer som metaforer i en given typ av berättelse än som ett objektivt 
faktum. I en senmodern förståelse av skolan är detta att förstå den som en 
”institution” i sig ett led i dess konstruktion liksom också framställningen av den som 
en, i huvudsak rationell ”organisation” inom vilket ”arbetet” med att utföra 
”uppgiften” skall äga rum. I ett annat perspektiv än det rationellt-funktionalistiska 
eller neorationalistiskt-strukturella är skolan inte ett faktum utan en kulturell och 
social konstruktion vars existens visserligen inbegriper materialiseringar i form av 
skollokaler, artefakter och tidsallokeringar men vars innebörd och mening formas 
genom ett intrikat nätverk av mänsklig interaktion och kommunikation. I den 
meningen är skolan inte essentiell utan diskursiv och symbolisk, uppstår i talet om 
dess uppgifter, läroplaner, skolplaner och arbetsplaner. Men också ur skolledares, 
lärares, elevers och föräldrars tolkningar – i linje med, motsatta eller alternativa – till 
de som levereras av stat och huvudmän. Det är i denna kommunikativa mångfald, ur 
alla dessa språkliga interaktioner som föreställningarna om skolan och dess uppgift, 
om skolarbetets karaktär, om skolledarnas, lärarnas, elevernas och föräldrarnas olika 
roller formas. Skolan är inte bara i klassummet en i allt väsentligt språklig praktik 
utan formas som sådan genom och av språkhandlingar på olika nivåer. Såväl 
föreställningen att skolan kan styras och ledas från politisk nivå till klassrumsnivå 
som föreställningen om hur detta kan och bör gå till formad av språket. Utan talet om 
och i skolan om dess ändamål och mening, dess innehåll och form skulle de dagliga 
förflyttningarna av kroppar från hem till skolbyggnad och från skolbyggnaden åter till 
hemmet framstå som omotiverat och meningslöst. Skolan blir skola först när vi 
kommunicerar om den, dess uppgift och inre arbete. I den kommunikationen över-
tygar vi varandra om dess mening och ändamål. 
 
Det är i dessa förhandlingar som föräldrar väljer att acceptera eller avvisa skolans 
erbjudanden, elever accepterar eller motsätter sig sin roll som elever, lärare engagerar 
sig i eller förhåller sig avvaktande till skolarbetet och skolledare förmår övertyga eller 
blir ifrågasatta av sina medarbetare när de lägger fram sin tolkning av uppgiften. Inte 
mindre väsentlig är den språkliga förhandlingen på den politiska och byråkratiska 
nivån som auktoritativt ska vinna skolchefer och rektorer för de i skollagen och 
läroplanen stipulerade uppgifterna. I demokratins namn sker detta framförallt genom 
att mål och uppgifter presenteras i väl formulerade dokument och i muntliga 
föredragningar. Genom retorik och argumentation formas föreställningarna om 

                                                 
354 A.a. s. 136. 
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skolan, om dess inre arbete, lärarens professionalism, elevers förmåga och föräldrars 
ansvar och engagemang. 

LEGITIMERINGSPROCESSER 

Berger & Luckmann hävdar i sin nu klassiska bok The social construction of reality 
att vi tenderar att objektifiera våra upplevelser och erfarenheter och uppfatta 
omvärlden som given. 356  Även om den snarare bör ses som en subjektiv, mental och 
socialt delad konstruktion. Sociala institutioner utgör sådana objektifieringar av 
omvärlden. Berger och Luckman menar också att denna, objektifiering av ”första 
ordningen” åtföljs av en andra objektifieringsprocess som har till uppgift att få den 
första att framstå just som given och självklar. Denna andra ordningens objektifiering 
kallar de för legitimering. Integration och trovärdighet uppnås genom att den 
institutionella ordningen bekräftas och att den enskilde individens väg genom de 
sociala institutionerna ges mening.  
 

Med andra ord måste den individuella biografin under dess olika, på varandra följande, 
institutionellt förhandsdefinierade faser ges en innebörd som gör helheten subjektivt plausibel 
(…) 

Det är viktigt att förstå att legitimeringen både har ett kognitivt och ett normativt element. 
Legitimeringen är med andra ord inte bara en fråga om ”värderingar”. Den innebär dessutom 
alltid kunskap.357 

 
Legitimeringsprocessen sker på flera olika sätt. Den är inbyggd i språket, i ordför-
rådet, i vårt vardagliga tänkande om olika orsakssamband och i mer avancerade 
teorier om hur företeelser hänger ihop samt genom sin tillhörighet till bestämda 
”symboliska universa”.358 Ett symboliskt universum kan vi förstå som en samman-
hängande världsbild inom vilken såväl sociala institutioner som det egna livet 
konstrueras och inordnas.  
 
Tillämpat på den diskussion om skolan och dess styrning och ledning som vi här för 
skulle legitimeringsprocessen bestå dels i olika, framförallt språkliga, strategier för att 
framställa skolan som ett objektivt faktum och som socialt nödvändig, dels i en lång 
rad föreställningar om hur olika företeelser i denna skola är relaterade till varandra 
och, inte minst, hur dessa kan manipuleras, styras och ledas. För den enskilde 
skolledaren och läraren handlar legitimeringsprocessen också om att institutionen 
skola, den egna uppgiften och yrkesrollen ska framstå som meningsfull, rimlig och 
trovärdig. Som elever och föräldrar eller medborgare i allmänhet förväntas vi också 
omfatta och ge vårt politiska stöd till skolan, dess värdegrund, mål och medel.  
 
På den utbildningspolitiska arenan gäller det att skollag och regelverk, mål och anvis-
ningar, är formulerade på ett sätt så att de ansluter till de demokratiföreställningar som 
är de i tiden gängse. Så kan vi se att under större delen av tiden efter andra världs-
                                                 
356 Berger & Luckmann (1996). Citaten här är från den svenska utgåvan med titeln Kunskapssociologi: Hur 

individen formar och uppfattar sin sociala verklighet (Berger & Luckmann 1998) 
357 Berger & Luckmann 1998 s. 112. 
358 A.a. s. 113-114. 
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kriget fram till 1990-talet har både debatten om den svenska skolan och 
skolforskningen i hög grad gällt frågan om hur skolan skulle kunna bidra till ett 
rättvist och jämlikt samhälle. I den andan har vi fått politiska beslut om en grundskola 
och en gymnasieskola för alla och en lång rad reformer som varit ägnade att motverka 
segregering och utslagning. Som en följd sannolikt av de nyliberala strömningarna på 
1980- och 1990-talen har vi nu istället en förändring av demokratidiskussionen. I 
stället för jämlikheten fokuseras demokratins andra värdegrund, friheten, och den 
sammanhållna skolan utsätts för kritik, både politiskt och pedagogiskt. Politiskt 
genom att friheten att välja olika skolor och olika vägar inom skolan betonas på ett 
sätt som tidigare inte varit möjligt, pedagogiskt genom att kategoriseringar av elever 
på basis av deras kompetens, kunnande och begåvning återigen blivit legitimt. Vi kan 
naturligtvis fråga oss om detta snarare är resultatet av en marknadsorientering än ett 
reellt intresse för demokratins frihetsvärde.359 
 
Intressant nog har också den vetenskapliga demokratidiskursen svängt från en 
betoning av den formella demokratins betydelse till att i högre grad gälla dess 
legitimitet i basen. Diskursens fokus är nu på demokratiprocessen, hur egenintresse 
kan brytas mot, omförhandlas och omformas till allmänintresse genom tvångsfria 
samtal i medborgerliga offentligheter företrädesvis inom ramen för det civila 
samhället. I denna, starkt Habermasinfluerade förståelsen av demokratins grund-
problem, framstår skolan, dess styrning och ledning, som särskilt intressant och 
ganska problematisk. Å ena sidan har vi en nationell och allmän skola med centrala 
mål och läroplaner beslutade i en representativ demokratisk ordning, vars syfte är att i 
bestämda avseenden forma individer till goda och kompetenta medborgare. Å den 
andra har vi talet om vikten av att i skolan införa ”deliberativa samtal”, definitions-
mässigt samtal mellan jämlikar och utan tvång och sanktioner. Här står nationens vilja 
att forma medborgaren tydligt mot den senmoderna förståelsen av demokratin där den 
i vid mening politiska människan, ska vara fri att tänka, fri att formulera sig och, inom 
samhälligt accepterade gränser, fri att handla enligt egen övertygelse.  

 
I den spänningen, mellan den nationella demokratins behov att forma medborgare, 
antingen de nu är skolledare, medarbetare, föräldrar eller elever, och dessa som 
politiska varelser med möjlighet att ha en självständig åsikt, utbyta den med andra och 
handla efter övertygelse befinner sig också frågorna om skolans styrning och ledning. 
Det är mot den bakgrunden vi kan förstå vikten av hur talet om styrning och ledning 
utformas på de olika arenorna, inför de representativa församlingarna, på statliga och 
kommunala beslutsarenor, i skolans ledningsrum och inför elever och föräldrar.  
 
Målstyrning förutsätter detta, att den enskilde aktören internaliserar målet och ser det, 
inte bara som något utifrån kommande, utan som en del av den egna intentionen. 
Intressant nog framstår i ett målstyrt system frågan om att vinna tredje part, i skolans 
fall, föräldrarna som nästan lika viktigt. När det inte längre går att hänvisa till ett mer 
detaljerat lag- och regelverk som fastställts av representativa organ och myndigheter, 
måste föräldern/medborgaren också ge sin sanktion till hur de som har att förverkliga 
                                                 
359 Se t.ex. Hadenius (1990) för en intressant diskussion av hur demokratins jämlikhets- och frihetsvärde omsatts i 
svensk skolpolitik och Englunds (1996) diskussion om det utbildningspolitiska systemskiftet. 
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målen gör detta. Mellan mål och utfall uppstår ett utrymme för tolkning och 
förhandling mellan utförare och avnämare. I språkspelet och genom de förhandlingar 
som äger rum mellan de olika intressenterna formas föreställningarna om mål, medel 
och utfall.  
 
Ser vi det så skulle vi kunna säga att de processer vi här fått ta del av består i legitime-
ringen av: 
 

• Skolan, dess praktik och professionella karaktär i rektorers tal till föräldrar (Larsson) 

• Skolledningen och skolans arbetsklimat i förhandlingar om moral och principer inom skolsamhället 

(Börjesson & Nordzell) 

• Det personliga skolledarskapet, genom att berätta en trovärdig historia om den egna karriären och 

yrkespositionen (Nordzell) 

• Det framgångsrika skolchefsskapet i berättelser om förmågan att styra och leda skolor i en kommun 

(Svedberg) 

• Att trots en trängd ekonomi kunna finna trovärdiga lösningar för ”barn i behov” som lever upp till 

föreställningen om en skola för alla (Nestor) 

 

Skolan som professionell organisation 
I Larssons studie möter vi fyra olika legitimeringsstrategier. Den första rektorn söker 
stöd i skolans tradition i opposition till den moderna. Tryggheten finns i den gamla 
goda skolan, den som föräldrarna kan antas själva känna igen. Teman, arbetslag och 
samverkan, krav som hör till den moderna skolan och som efterfrågas av 
skolmyndigheterna avvisar rektorn försiktigt och frånvaron av de inslagen blir istället 
en dygd, ett argument för att välja hans skola. Tradition, trygghet och professionalitet 
är vad han erbjuder i sin ”gammeldags skola”. Elever ”som vi har misslyckats med” 
kan erbjudas placering i den ”lilla klassen”. Budskapet är, ni kan lita på oss, vi vet vad 
som är bäst för era barn, ett argument som också underbyggs av hänvisningar till 
skolförordningen, till professionalitetens legala grund. 

 
Den andre rektorn har en delvis annan legitimeringsstrategi. Liknande på det sättet att 
”skolan ska vara skola” men med andra betoningar. Här betonas den effektiva skolan, 
lärandet sätts i centrum och ambitionen att skapa framtiden med skolans hjälp. 
”Skolan ska vara en räddningssstation”, underförstått för de elever som har dåliga 
förutsättningar kan vi anta. Skolan ska inte spegla samhället utan svara mot det som 
ska komma, en utopi. Därför blir också den interna fostran, demokratin och 
delaktigheten viktig liksom ansvar, respekt och samarbete. Politisk vilja blandas med 
vetenskaplig legitimering, främst med stöd från forskning om effektiva, eller som de 
nu kallas, framgångsrika skolor. 

 
Den tredje rektorn tar rollen av den lojale tjänstemännen. Han söker legitimering för 
sin skola och verksamhet i uppdraget, skollagen och läroplanen och hävdar sitt 
tolkningsföreträde till dessa, den moderna skolans, legala grunder. Skolutveckling och 
kvalitetsarbete ser han som sina främsta uppgifter och han förväntar sig i arbetet som 
skolledare inte bara passivt stöd från föräldrarna utan aktiv medverkan i att göra vad 
som är bäst för barnen. Föräldrarna är här en tydlig part som rektor begär stöd av. 
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Hans egen roll framstår som lagledarens, menar Larsson. Resultaten ska garanteras av 
att målen preciseras och utvärderas med hjälp av tydliga värderingsinstrument. 
Den fjärde rektorn beskriver en icke-traditionell skola för föräldrarna, en futuristisk 
skola som ska kunna tillgodose det framtida samhällets behov av kompetens, 
kunskap, flexibilitet och anställningsbarhet. Därför vill man erbjuda en annorlunda 
lärmiljö och en pedagogik med utgångspunkt i läroplanens mål men utformad i 
samverkan mellan skolans professionella, föräldrarna och eleverna. Att eleverna ska 
kunna ta ansvar för det egna lärandet och bli självständiga individer är ett uttalat mål.  

 
Förhandlingar om ledarskap och inre demokrati 
Börjesson & Nordzell analyserar hur arbetslagsledare, med en ordförande utsedd av 
rektor, förhandlar om vilka principer som ska gälla för hanterandet av intern-
utvärderingar. Konkret handlar det om en utvärderingsblankett ska vara personligt 
undertecknad eller ej. Argumenteringen gäller å ena sidan vikten av att det finns en 
tillitsfull öppenhet i organisationen och å den andra misstanken om att kritik mot 
skolan och ledningen kan komma att leda till negativa sanktioner. I ett vidare 
perspektiv kan vi se förhandlingarna om detta som förhandlingar om det demokratiska 
ledarskapets trovärdighet, räckvidd och legitimitet. I en demokrati ska, idealt sett, 
kritik vara tillåten och kunna ges och tas utan negativa påföljder. I en representativ 
demokrati ska också ledaren, i det här fallet, arbetslagsledaren, företräda sina 
gruppmedlemmar. 

 
Demokratin, i vår mening, har att förvalta värden som frihet, jämlikhet och solidaritet; 
att kunna avväga individens behov och intressen mot de allmänna inom ramen för en 
representativ och folkligt förankrad ordning. Nu förefaller diskursen om ”skolans 
styrning och ledning” kunna förstås som inordnad i en mer övergripande och bred 
demokratidiskurs. Det som skolledarna förhandlar om i det här fallet är några av de 
mer grundläggande principerna för vår demokrati, såväl frågan om rätten att fritt 
uttala kritik utan att därför drabbas av sanktioner som det representativa systemets 
grundläggande principer. Idag betonas i den allmänna demokratidiskursen, mer än 
tidigare, vikten av en öppen och ärlig dialog mellan jämlikar. Både i den politiska 
debatten och i samhällsvetenskaplig forskning framhålls det som kärnan i 
demokratin.360 

 
I exemplet kan vi se hur öppenheten är efterfrågad uppifrån, från rektor och hennes 
förtrogne, gruppens ordförande. Arbetslagsledarna, i sin egenskap inte bara som 
ledare utsedda av rektor utan också som representanter för sina mer eller mindre 
kritiska kollegor försöker under förhandlingarna finna en arbetande kompromiss 
mellan kraven uppifrån och sin lojalitet med dem som befinner sig under dem i 
hierarkin. Intressant nog faller den enda kompromiss som presenteras, att märka de 
individuella utvärderingarna med arbetslagsbeteckningar men inte med namn, till 
marken. Kanske just därför att arbetslagsledarna då skulle riskera att få bli bärare av 

                                                 
360 Jag tänker på den forskning som följt i spåren av Habermas socialfilosofi och diskussionen om den 
”deliberativa demokratin”, se t.ex. den senaste demokratiutredningens slutbetänkande (SOU 2000:1) och 
delbetänkande om det civila samhället (SOU 1999:112).  
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kritiken och alltså utsättas för ev. sanktioner och därför att skillnaderna mellan 
arbetslagen skulle komma att tydliggöras och därmed mellan arbetslagsledarna själva? 
Den diskussion om antalet som inte vill skriva under utvärderingen personligen, om 
dessa är i majoritet eller inte i de olika arbetslagen, liksom den successiva reduce-
ringen av motståndets styrka kan vi se som ett uttryck för en fortlöpande förhandling 
om hur ett demokratiskt ledarskap ska utövas. Det kan samtidigt ses som ett uttryck 
för den idag dominerande diskursen om ledning. Den både representeras, underbyggs 
och framförhandlas här i det innehåll som växer fram i språklig och social interaktion 
under mötet. 

 
Vi kan också spekulera över vad rektor ville med en öppen skriftlig utvärdering. Ville 
hon få fram information som skulle göra det möjligt att anpassa lokala mål till 
medarbetarnas erfarenheter och synpunkter eller ville hon ha möjlighet att öka sin 
kontroll? Min poäng här är emellertid att arbetslagsledarna, under ledning av sin 
ordförande, formar en lokal diskurs om skolledningens räckvidd och karaktär med 
anknytning till en central diskurs om demokrati och ledarskap. 

 
Vägar till trovärdigt skolledarskap 
I Nordzells studie möter vi tre skolledare som i intervjuer berättar om sin väg till ett 
professionell skolledarskap. När de gör det relaterar de återkommande till tidigare 
erfarenheter och till förfluten tid, nutid eller framtid. Peter slår fast att han har en lång 
och varierad erfarenhet av skolan som studie- och yrkesvägledare – och inte som 
lärare. Han presenterar det som en fördel, något som har förberett honom för ett nytt, 
förändringsinriktat ledarskap. Hans berättelse är fylld med precisa tidsangivelser och 
bidrar till att hans utnämning till skolledare framstår närmast som en oundviklig 
konsekvens av det han tidigare gjort. Hans legitimitet som skolledare får på det sättet 
självklarhetens prägel. Det framstår också som följdriktigt att han berättar om hur han 
förändrat sin skola från att ha varit traditionellt orienterad till att bli modern och 
progressiv. 

 
Krister är en ung och nyutnämnd skolledare som, säger han, fått anställningen därför 
att hans kollegor rekommenderade honom. Hans berättelse växlar mellan att fram-
ställa utnämningen som en ren tillfällighet och som att vara resultatet av personliga 
prestationer. När han berättar om hur han, liksom Peter, tidigare var studie- och 
yrkesvägledare med god överblick över skolan framstår det som en kvalifikation som 
modifierar den tidigare bilden av att tillsättningen var en tillfällighet. Han säger också 
att kollegorna uppskattar honom som skolledare, vilket alltså visar att valet av honom 
var rätt och inte så slumpmässigt när allt kommer omkring. Kristers berättelse handlar 
om hur man kan bli skolledare utan att egentligen sträva efter det, genom att bli 
förordad av kollegorna. Hans framgång som skolledare bekräftar att deras val var 
riktigt. Ser vi berättelsen som en strategi för att legitimera ledarskapet tas såväl 
kollegornas val som hans framgångar som intäkt för legitimiteten. Både i Peters och 
Kristers berättelser framstår det som en fördel att inte vara belastad med tidigare 
yrkeserfarenhet som lärare och de ser positivt på den pågående förändringen i skolan 
och kravet på ett nytt och annorlunda skolledarskap. 
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En något annan strategi väljer Barbro, också hon relativt ung och oerfaren som 
skolledare. I sin berättelse kompenserar hon detta främst med att framställa sig själv 
som en ”eldsjäl”. Hon blev, efter utnämningen till skolledare, kritiserad av den 
facklige förtroendemannen på skolan. Hennes legitimitet som ledare ifrågasattes öppet 
av facket. Hon berättar i intervjun att hon nu har övervunnit motståndet och är 
accepterad som skolledare av lärarmajoriteten på skolan. De ser henne, säger hon, 
som representant för ett nytt, förändringsorienterat ledarskap där bärande visioner och 
målstyrning utgör centrala element. Hon menar också att hon har det rätta sättet att 
tänka, positivt, med fokus på handlingsmöjligheter och tänkbara utvecklingsprojekt. 
Hon säger att lärarna i skolan uppfattar henne på det sättet, och inte som en äldre, 
traditionell skolledare med stor distans till medarbetare och elever. Tiden används här 
för att kontrastera den gamla skolan mot den nya och det traditionella ledarskapet mot 
det moderna. Tiden blir också till ett centralt element i hennes berättelse eftersom den 
initiala kritiken övervinns och vänds till positiv uppskattning från lärarmajoriteten. 
Återigen ser vi hur kontrasteringen av nuet mot det förflutna används för att förstärka 
ledarskapets legitimitet. 

 
Framgångar som skolchef 
Svedberg låter oss följa hur tre skolchefer berättar sina kommuners framgångshistoria. 
Lärarförbundet har på basis av ett antal kriterier rankat landets kommuner och ger de 
bästa en utmärkelse vid en ceremoni. Skolcheferna berättar i intervjuerna om hur de 
ser på skälen till sina kommuners framgång. I deras berättelser spelar ekonomin en 
viktig roll. Genom att kunna hålla budgeten har de demonstrerat sin lojalitet till 
kommun och myndighet. Att kunna vara en god ekonom framstår som en nödvändig 
ingrediens i det goda skolchefsskapet. Alla tre formulerar sig också inom ramen för 
demokratidiskursen, talar om vikten av skolans värdegrund, att kanalisera resurser till 
barn i behov av särskilt stöd och att, bl.a. därigenom, kunna få merparten av eleverna 
att gå vidare till högre studier. De betonar också vikten av både medarbetarnas, 
lärarnas och elevernas delaktighet i skolan. Det ledarskapsideal som blir tydligt i 
berättelserna är den lyssnande ledaren, villig att samarbeta med såväl politiker, 
rektorer som lärare men samtidigt bestämd och handlingsinriktad i sitt arbete med att 
förverkliga demokrati- och kunskapsmål. En av dem är milt kritisk till kravet på att 
framställa skrivna planer på flera nivåer och till den, som han menar, generösa 
bidragsgivningen till friskolor och ett par av dem nämner svårigheter med lärare som 
inte vill förstå att arbetet inte bara kan bestå av undervisning. Trots skillnader i 
skolchefernas bakgrund och orientering, upplever de inte att där finns någon 
avgörande konflikt mellan de krav som ställs på skolan från staten, kommunpolitiker, 
rektorer eller majoriteten av lärarna och deras egen syn på skolan och dess uppgifter. 
De delar också inställningen att de ska ha en direkt relation till och ansvar för 
pedagogiken och utfallet liksom till såväl politiker, skoladministratörer, rektorer som 
lärare. De är, i sina självpresentationer, påfallande lojala till den nationella läroplanen 
och till den påbjudna förändringen av skolan. Deras berättelser bidrar också till att 
strukturera det sociala fält inom vilket de verkar. Diskursen de utvecklar avgör 
kriterierna för vad som räknas som framgång i fältet samtidigt som den anger dess 
gränser.  
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”Barn i behov” i “en skola för alla” 
Nestor analyserar hur tre grupper bestående av skolchef, rektorer och administrativ 
personal på ledningsnivå förhandlar kring hur frågan om ”barn i behov” ska hanteras. 
Frågan som väcks, utanför den på förhand givna dagordningen kommer att få 
betydande utrymme och gäller, som jag uppfattar det, hur den demokratiska tanken 
om en skola för alla byggd på en integreringsfilosofi ska kunna förenas med minsta 
möjliga kostnad. Till en början framstår frågan som huvudsakligen ekonomisk: hur 
ska barn i behov av särskilt stöd kunna ”tas hem” från den alltför kostsamma 
placeringen på en ”specialenhet” där man nu köper tjänster för ”sina” barn. De pengar 
som nu går ut från skolområdena till dessa barn skulle kunna fördelas mellan skolorna 
inom kommunen om man kunde klara dem i grupper på de vanliga skolorna. 

 
Diskursen om barn i behov av särskilt stöd är normalt sett en del av den demokratiska 
och humanistiska diskursen om ”en skola för alla”. Sedan årtionden tillbaka har detta 
också betytt, så långt möjligt, integration som ett givet positivt värde. Frågan om var 
barn i behov av särskilt stöd ska placeras och hur de ska behandlas är därför känslig. 
Turerna i förhandlingarna kring detta kan, mot den bakgrunden också förstås som hur 
ekonomiska och praktiska skäl legitimeras med hjälp av referenser till humanistiska 
och demokratiska värden. Förhandlingarna gäller både hur finansieringen ska ske, var 
barnens ska placeras och urvalet av barn, dvs. vilka kategorier av barn som det ska 
gälla och hur dessa kan definieras. Under förhandlingarna i det sista mötet blir det 
tydligt att skolchefen betraktar frågan som så central att hon själv tar ansvaret för att 
upprätta ett utvecklingsprogram som behandlar den.  
 
Förhandlingsturerna som Nestor analyserar kan också ses som delar av en över-
gripande diskurs om skolans styrning och ledning som illustrerar vilken betydelse 
ekonomiska resonemang har och hur dessa kombineras och legitimeras via 
humanistiska och demokratiska argument för att kunna omfattas av alla berörda. Vi 
ser också hur rektorerna positionerar sig olika i förhållande till varandra på olika sätt 
allt eftersom förhandlingarna går vidare och växlar fokus från ideologisk argu-
mentation till praktiska lokaliserings- och ansvarsfrågor. Ekonomin är en huvudfråga 
men, ansluten till den, är också frågan om skolans rykte och anseende. De vill inte 
riskera att en ny grupp med ”elever i behov” placerad på deras skola ska dra ner 
betygsmedelvärdet och därigenom skaffa deras skola ett sämre rykte. Vidare 
förhandlas det kontinuerligt om makt- och ansvarsfördelning mellan skolchefen och 
rektorerna. 

 

Slutord 
På basis av de studier av ”ledande ord” som redovisats i den här antologin är det 
möjligt, menar jag, att förstå det språk och de förhandlingar som vi tagit del av som 
legitimeringsprocesser i Berger & Luckmans mening. De fyra rektorerna som, på 
olika sätt, försöker övertyga föräldrarna om den egna professionalismen och skolans 
värde inför högstadievalet strävar efter legitimitet. Så gör också ledningspersonalen i 
förhandlingarna om vilken grad av tilltro till skolledningen, öppenhet och insyn, som 
ska prägla arbetet på skolan. I de individuella berättelserna om yrkeskarriär och 
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framgång som levereras av de nya skolledarna ges rektorstillsättningen rationalitet 
och legitimitet. Även skolchefernas framställningar av skälen till att deras kommuner 
och därmed de själva förtjänat utmärkelsen som de bästa ger både ledarskap och 
skolpolitik trovärdighet. Till sist är skolchefens och rektorernas olika förhandlings-
turer om hur ”barn i behov” ska hanteras präglade av hur hänsynen till ekonomin ska 
kunna förenas med det utbildningspolitiska målet att forma ”en skola för alla”. 
  
Skolan betraktad från ett poststrukturalistiskt och senmodernt perspektiv framstår 
varken i första hand som rationell eller funktionell, inte heller som neorationell och 
intentionell. Begrepp som ”styrning och ledning”, ”ramfaktorer”, ”frirum”, ”skol-
kultur”, ”reflekterande praktiker”, ”skolutveckling” och ”framgångsrika skolor” 
liksom för övrigt ”bedömning” och ”utvärdering” framstår snarare som delar av en 
samtida, och i huvudsak dominant, skoldiskurs. En diskurs som bidrar till att forma, 
inte bara föreställningarna om skolan, utan skolan som socialt och kulturellt fenomen.  
Ett sådant perspektiv ifrågasätter inte bara lineariteten mellan mål och resultat, utan 
också den progressivitet som är inbyggd i föreställningarna om skolans utveckling, 
från mindre demokratisk till mer demokratisk, från ovetenskaplig till vetenskaplig, 
från ineffektivitet till effektivitet. Tiden, i en sådan berättelse om skolans historia, är 
en viktig faktor. Det förflutna framställs ofta som mörk och outvecklad, nutiden som 
en övergångstid och framtiden som löftesrik men tvingande. 

 
I takt med tiden förändras talet om hur skolan kan styras och ledas. Skiftet från 
regelstyrning till mål- och resultatstyrning kopplas till talet om det ”förändrings-
inriktade ledarskapet”. Betoningen av dialogen och samverkan korresponderar med 
modern demokratisyn, den deliberativa och deltagande demokratin. I den här 
antologin har vi velat förstå fenomenet skolledning som relaterat till ett bestämt 
socialt och kulturellt sammanhang. De bärande föreställningarna om vad ”skol-
ledning” och ”skolledarskap” är framstår då mer som burna av samtidiga styrnings- 
och ledningsdiskurser än som ”fakta” och ”kunskap” om ”skolans styrning och 
ledning”. Dessa diskurser är, som vi sökt illustrera här, föremål för ständig 
förhandling och omprövning. Såväl i det lilla som i det stora bekräftas, ifrågasätts och 
förändras de. I samspelet mellan ledarna och de ledda, men också i den allmänna 
skoldebatten och i skolforskningen produceras föreställningarna om det goda 
ledarskapet, den goda skolan och om ledarskapets svårigheter och möjligheter. Vi 
hoppas att vi genom att förskjuta uppmärksamheten, bort från organisationsstrukturer 
och ledaregenskaper, till olika diskursiva praktiker i och i anslutning till skolan 
kunnat visa hur dessa föreställningar om ”skolans styrning och ledning” är aktiva 
konstruktioner, i princip öppna för förhandling, och inte givna storheter. 
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