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Förord

Så var avhandlingen skriven och våren börjar göra sig påmind. Jag är nog vårtrött
som aldrig förut. Samtidigt tacksam över att ha fått göra denna intellektuella resa.
Men utan färdsällskap hade jag såklart aldrig kommit fram. Därför vill jag tacka
alla de som på olika sätt varit med mig under denna tid.
Jag vill därmed börja med att tacka de lärare som intervjuats i avhandlingen och
som så öppenhjärtigt delat med sig av sina tankar och åsikter om det dagliga arbetet i skolan och vad det innebär att vara lärare i dag. Som ni förstår: utan er
ingen avhandling!
Christian Lundahl, du har ett enormt register av forskare och teoretiska perspektiv i dig. Som handledare har du delat med dig av kritiska synpunkter och påtalat
viktig forskning som jag inte får glömma bort. Du har läst och ifrågasatt så att
jag fått förtydliga eller disciplinera min vidlyftiga natur. Tack för dina klokheter
och alla stimulerande diskussioner! Min biträdande handledare Meeri Hellstén
vill jag också tacka. Särskilt vill jag framhålla hur du fick mig att formulera resultat genom att först redogöra för dem muntligt. Diskursteorins roll i avhandlingen – den har vi också diskuterat återkommande. Och Tore West, som läste
hela manuset på slutet då han ersatte Christian som huvudhandledare på Stockholms universitet. Tack för din engagerade läsning och värdefulla kommentarer
vilka gav en extra skjuts framåt i slutskrivandet.
I olika seminariesammanhang har jag också blivit läst av eminenta forskare vilkas kommentarer jag är oerhört tacksam för. Eva Forsberg och Elisabeth Hultqvist läste manuset inför slutseminariet. Deras noggranna läsning och skarpa intellekt gjorde att jag avsatte ytterligare tid åt avhandlingsskrivandet. Även Jenny
Gunnarsson Payne har läst manuset vid ett tidigare tillfälle. Det var vid den tidpunkten ett manus med mycket redigeringstimmar framför sig. Det stora arbete
läsningen måste ha medfört och de viktiga synpunkter jag fick för ett år sedan
har varit ett stort bidrag. Tack även Carl Anders Säfström som läst delar av policyanalysen i ett tidigt skede och då formulerade ett antal kritiska frågor som
hjälpte mig i det fortsatta analysarbetet.
Även mina kollegor och vänner har hjälpt till att bära bagaget. Henrik Blomberg
på institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola har hjälpt mig
med det mesta som handlar om datorer, inspelningsutrustning och annat nödvändigt som dykt upp. Stort tack för att du tagit dig så mycket tid! Carina Guyard

har förutom att vara ett sällskap i tysta korridorer i jultider eller en del av lunchgänget vanliga arbetsdagar, också kommenterat delar av texten. Det har även
min man gjort. Fredrik, förutom att vara mannen vid min sida har du genom dina
kloka synpunkter vid otaliga morgonfikor på olika kaféer på Södermalm hjälpt
mig vidare i skrivandet. Och apropå kaffe, vad skulle denna tid varit utan den
fantastiska personalen på Arom på Södertörns högskola. Hos dem, och efter att
ha småpratat medan en kaffe tillagats, har otaliga timmar tillbringats av manusläsande.
Denna doktorsavhandling var tänkt som en fortsättning på den licentiatavhandling jag slutförde våren 2011. Min glada tanke var att jag helt enkelt skulle fortsätta där jag slutade den gången. Givetvis har det istället blivit en i huvudsak ny
studie. Det har gjort att arbetet blev större än vad jag trodde, men också att jag
skrivit den text som speglar den fördjupning inom policyforskningen som jag
ville genomföra. Jag har dock hållit fast vid lärarperspektivet. Det är ju inte så
konstigt när jag är (legitimerad) lärare. Jag vill härmed också framhålla mina två
tidigare handledare, Gunilla Molloy och Peter Strandbrink och deras outtröttliga
läsande och återkommande handledarmöten (även dessa genomfördes ofta på
kaféer) som la grunden för mitt fortsatta forskande.
Till sist, vad räddar en doktorand från att försvinna in i en diskursiv tillvaro av
akademiskt tänkande? För mig har det varit mina vänner och familj. Särskilt min
son Astor som har varit den ständiga bra anledningen att delta i livet utanför avhandlingen!

Larissa Mickwitz, Stockholm, mars 2015
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1. Inledning

Den svenska skolan är i förändring. Den har decentraliserats, avreglerats och blivit målstyrd. Marknadens terminologi har gjort inträde i skolan och skolans dagliga verksamhet står inte isolerad från detta. Lärare får idag förhålla sig till begrepp som elevunderlag, elevpeng, lönsamhet och effektivisering. Samtidigt har
kravet på insyn i skolans verksamhet ökat. Lärarnas arbete ska dokumenteras och
öppnas upp för inspektion, betygssättningen jämförs med de nationella provresultaten, nya skolmyndigheter har etablerats som kontrollerar att skolan håller en god
kvalitet och att de som arbetar där följer den formella regleringen av skolan.
Detta är inte ett avgränsat svenskt fenomen, utan liknande skolpolitiska förändringar har påvisats i internationell skolforskning (Ball 1997, Lingard & Ozga
2007, Lingard 2010, Meyer & Rowan 2006, Rinne & Seppänen 2003, Lundahl
2007). I den här avhandlingen intresserar jag mig framförallt för den lärare som
verkar i skolan under denna omfattande förändring. Jag riktar blicken mot tre nivåer av skolan: en internationell utbildningspolitisk nivå, en nationell skolpolitisk
nivå och en lokal skolnivå. På samtliga nivåer spårar jag konstruktionen av läraren
och hur denna förändras, etableras och förflyttas.1
I analysen representeras den internationella nivån av EU.2 EU är ett överstatligt
organ som uttalat har som syfte att koordinera medlemsländernas utbildningspolicy (Grek et al. 2009a, 2009b, Lawn 2006, Robertson 2008). EU deltar aktivt i
den nationella policyprocessen, publicerar centrala policydokument och anordnar
olika aktiviteter som syftar till att medlemsländerna ska ”lära” policy av varandra.
Den nationella nivån utgörs av svensk skolpolicy. Svenska policydokument riktar
sig inåt mot nationen i huvudsak, men som medlem i EU förväntas att man rapporterar tillbaka och redovisar hur man implementerar europeisk policy i den nationella policyprocessen. Den lokala nivån, slutligen, representeras i avhandlingen
av skolor i Stockholmsområdet där lärare i fokusgruppintervjuer berättar om sin
dagliga verksamhet.

1

Nivåbegreppet har inte har som avsikt att påtala en hierarki i relationen mellan det lokala,
nationella och globala. Det rör sig om en analytisk separation och nivåerna i analysen kommer
därför att förstås relationellt.
2 Vissa dokument från OECD aktualiseras även i analysen då de är nyckeltexter som refereras
till i både svensk och europeisk utbildningspolicy.
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En utgångspunkt i avhandlingen är att den svenska skolan idag befinner sig i ett
globalt sammanhang där skolpolitiska beslut förvisso är förankrade i en svensk
historisk, kulturell och politisk kontext, men att det internationella inflytandet
över policyprocessen har ökat (Daun 2012, Grek, Lawn & Rinne 2011, Lingard
& Ozga 2007, Robertson 2012a, Segerholm 2014, Säfström 2006). Detta inflytande kan också förstås som en global kunskapsspridning (Grek et al. 2009b, Lingard & Ozga 2007, Robertson 2008) om vad skolan är och bör vara men också
om vad läraren är och bör vara. Internationella kunskapsmätningar där länders
resultat publiceras och sprids genom olika typer av rankinglistor, har alltmer placerat den nationella skolpolitiken i ett sammanhang av internationell jämförelse
och konkurrens. Länders skolkvalitet och resultat i dessa komparativa kunskapsmätningar, som exempelvis PISA (Program for International Student Assessment), kopplas i den skolpolitiska debatten alltmer samman. Trots detta förekommer inte många studier som undersökt relationen mellan svensk och europeisk
utbildningspolicy (Segerholm 2014).3
Skolpraktiken är sällan i centrum i forskning om skolans institutionella förändring. Men det förekommer en del, framförallt internationell men även svensk,
skolforskning som visar hur lärarrollen och villkoren i det dagliga arbetet i skolan
har påverkats av dessa förändringar (Ball 1997, 2003, Gustafson 2010, Hultqvist
2011, Lindblad 1997, Moore et al 2002, Wikström & Wikström 2005). I den
forskningen aktualiseras synen på den professionella läraren och vad som kännetecknar professionalism i anslutning till läraryrket. Särskilt i anglosaxisk forskning har tecken på en deprofessionalisering av lärarkåren påvisats (Ball 1997,
1998, 2003, Lingard 2009, Lipman 2009), men även studier i Sverige har pekat i
den riktningen (Ringarp 2011, Sjöberg 2010a, Stenlås 2009). Från Lärarnas riksförbunds sida var också ett av de starkaste motiven bakom lärarlegitimationsreformen en önskan att reprofessionalisera läraryrket (Se bl.a. Lärarnas riksförbund
2011).
I Sverige likväl som i många andra länder har den allmänna debatten om skolan
befunnits i en ”krisdiskurs”. Skolreformerna som har genomförts baseras på denna
kris och är konstruerade som lösningar på problemen i skolan. Men de föreslår
inte bara lösningar utan bidrar även med föreställningar om problemet och vad
som är dess orsaker. Och dessa problemrepresentationer etablerar ”sanningar” om
vad som är problemets orsaker och vad som bör åtgärdas (Bacchi 1999). De skolpolitiska texter som analyseras i denna avhandling förstås följaktligen som att de
bidrar till diskurser om vad som är problemet med skolan och varför den behöver
reformeras.

3

I kapitel 2 kommer jag att presentera forskning om relationen mellan europeisk och nationell
policy.
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En sådan ”sanning” som jag funnit särskilt intressant är hur betygen, som tecken
på måluppfyllelse, kommit att användas som mått på skolans resultat och inte
minst som mått på om skolan är likvärdig. Det stora fokus på betyg som likvärdighetsdebatten under inledningen av 2000-talet uttryckte, fick mig att fundera
över den självklarhet med vilken relationen mellan skolans reglering och dagliga
verksamhet framställdes. Ingången till min licentiatavhandling, som denna avhandling till vissa delar bygger vidare på, var en vilja att problematisera denna
relation (Mickwitz 2011). I den berättar lärare om sin dagliga verksamhet i skolan
och hur de i sin betygsättning inte bara har att förhålla sig till styrdokumenten
utan även till påtryckningar från elever, föräldrar och rektorer som efterfrågar så
höga betyg som möjligt. Det framkom ett pedagogiskt dilemma i spänningen mellan att vara professionella betygsättare och hantera den dagliga verksamhetens
villkor.4
I arbetet med licentiatavhandlingen studerade jag dessutom överskådligt ett antal
skolpolitiska policytexter om betyg som publicerats under sent 1990-tal och början av 2000-talet, alltså mellan de två läroplans- och betygsreformerna 1994 och
2011. Min ambition var att skaffa mig en uppfattning om hur betyg konstruerades
i texterna. Men vad jag upptäckte var att fokus inte låg på betygen eller betygsystemet utan istället på den betygsättande läraren. Det fanns ett visst sätt att tala
om läraren, den betygsättande läraren, som intresserade mig. Denna iakttagelse
har inspirerat mig till att fortsätta forska om hur läraren konstrueras i policy.
Att påbörja en vetenskaplig forskning brukar formuleras som att man ställs inför
en undran över ett fenomen i samhället, eller att något upplevs som problematiskt
(Asplund 1983, Bjereld et al. 2012). Min undran utgår framförallt från framskrivningen av läraren i den skolpolitiska debatten om betygens bristande likvärdighet.
Jag ställde mig frågorna inför det ”diskursiva faktum” (Foucault 2002, s. 42) som
framträdde i de skolpolitiska texterna: Hur kommer det sig att just dessa utsagor
uppträder på det sätt de gör och inte på ett annat sätt? Hur möjliggörs vissa utsagor
om läraren i den skolpolitiska diskursen och hur utesluts andra alternativa utsagor? Jag frågade mig också om det gick att läsa dessa policytexter på ett annat sätt
där de inte nödvändigtvis ses som en lösning på ett givet policyproblem. Kanske
kan man istället för att följa textens ”naturliga” riktning ställa andra frågor än de
som endast riktar sig mot problemlösning? Att kritiskt ”läsa om” skolpolitiska
texter ger en möjlighet att ifrågasätta det som i policy tas för givet och inte endast
få kunskap om vad skolpolicy innehåller (Simons, Olsen & Peters 2009).
Foucault poängterar vikten av att kritiskt granska det vi tar för givet och de kategorier som etableras som ”naturliga”. Han menar att vi istället bör se på dessa som
4

I avhandlingens tredje del, där lärarberättelserna analyseras, återkommer jag till detta. Här
analyseras både dessa berättelser och senare berättelser från lärarintervjuer genomförda efter
lärarlegitimationsreformen.
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konstruktioner (Foucault 2000b). Hur vi förstår skolan och den lärare som verkar
i denna är föränderligt och beroende på sitt sammanhang. Under 2000-talet placerades betygen alltmer i fokus i den skolpolitiska debatten och därigenom lyfts
även den betygssättande läraren i svensk skolpolitik fram. I avhandlingen intresserar jag mig för relationen mellan skolpolitik och skolpraktik genom att jag frågar mig hur vi kan förstå lärarens verksamhet och den professionella lärarens existensvillkor i ljuset av hur läraren och läraruppdraget beskrivs och diskuteras
(konstrueras) i skolpolitiken och i skolpraktiken.
Avhandling utgår alltså i mångt och mycket från mina iakttagelser av lärarens
pedagogiska dilemman i samband med betygssättningens motstridiga krav i policy och skolpraktik. Men även utifrån iakttagelsen att det inte var betygen, utan
snarare läraren, som fokuserades när betygens bristande likvärdighet debatterades
i svensk skolpolicy. I licentiatavhandlingen var det lärarpraktiken och dess villkor
vid betygssättning som var i fokus, nu fokuseras i ökad utsträckning lärarsubjektet
och de utsagor om läraren som kommer till uttryck i den skolpolitiska debatten
under perioden. Eftersom betygen var i fokus i licentiatavhandlingen fick jag inte
tillfälle att fördjupa mig i lärarsubjektet. Det har jag däremot för avsikt att göra i
det som följer.

Syfte och frågeställningar
Det är alltså i huvudsak läraren som den här avhandlingen handlar om. Men eftersom läraren befinner sig i ett visst sammanhang (högstadie- och gymnasieskolan) och med vissa specifika praktiker (lektionsplanering, undervisning, betygssättning) och definierade egenskaper (kompetenser, förmågor, kvaliteter), blir en
analys av läraren också en analys av skolan. Och skolan är i sin tur en institution
formad av flera olika strukturer så som politik, ekonomi, traditioner, internationella strömningar etc.
I avhandlingen undersöks hur vi kan förstå läraren och läraruppdraget idag utifrån
ett skolpolitiskt perspektiv och utifrån lärares perspektiv. Framförallt är jag intresserad av mötet mellan skolpraktik och skolpolitik i ljuset av de betygs- och
läroplansreformer som genomförts sedan 1990-talet och den lärarlegitimationsreform som genomfördes 2011. Dessa reformer som jag menar bör förstås i relation
till decentraliserings- och avregleringsreformerna under sent 1980- och tidigt
1990-tal, har haft ett särskilt inflytande över att skolans verksamhet i så stor utsträckning kommit att handla om betygssättning. Här anser jag att definitionen av
en professionell lärare blir extra intressant att studera. Studien förankras således i
ett ökat nationellt och internationellt intresse för kunskapsmätningar som används
i syfte att mäta skolkvalitet (se exempelvis Ball 1997, Biesta 2011, Englund, Fors-
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berg & Sundberg 2012, Grek 2009, Lawn 2006, Grek, Lawn & Rinne 2011, Pettersson 2008) samt svensk skolpolitiks ökade fokus på betyg och lärarens professionalism (Forsberg 2008, Lundahl 2006, Mickwitz 2011).
Med utgångspunkt i detta intresse går det att formulera ett övergripande syfte. Det
är att begripliggöra läraren och läraryrkets handlingsvillkor utifrån hur läraren
konstrueras i skolpolicy och i lärares egna berättelser om skolans praktik. Jag
kommer särskilt att koncentrera analysen på hur en professionell och en betygssättande lärare konstrueras på respektive nivå och hur vi kan förstå dessa konstruktioner i relation till varandra. Undersökningen avgränsas av tre reformperioder: decentraliseringen och avregleringen av den svenska skolan runt 1990, perioden mellan de två läroplansreformerna 1994 och 2011 samt av lärarlegitimationsreformen 2011.
Utifrån denna syftesformulering har ett antal frågor formulerats. Den första frågeställningen handlar om hur läraren alltmer fokuseras i den skolpolitiska debatten och hur denna lärare, särskilt den betygssättande läraren, konstrueras i svenska
skolpolitiska dokument under 1990-talet fram till den nya läroplansreformen
2011. Frågeställningen handlar också om hur en professionell lärare konstrueras i
den skolpolitiska diskursen, något jag anser vara särskilt intressant i och med lärarlegitimationsreformen 2011. Mer precist kan den första frågeställningen uttryckas på följande vis i en analysfråga:
Hur konstrueras en betygssättande och en professionell lärare i skolpolitiska dokument i samband med decentraliserings- och avregleringsreformerna under sent 1980-tal fram till läroplans- och betygsreformerna1994,
samt i samband med läroplans- betygs och lärarlegitimationsreformerna
2011? Hur förhåller sig den lärare som framträder i texterna till de skolpolitiska reformerna?

Avhandlingens andra frågeställning är kopplad till min förståelse av den svenska
skolpolitiska diskursen som en del av en internationell utbildningspolitisk diskurs.
Frågan handlar om:
hur vi kan begripliggöra och kontextualisera den lärare som framträder i
svensk skolpolicy genom att relatera denna till internationella (EU och
OECD) diskurser om utbildning, skola och lärare?5

5

De internationella utbildningspolitiska dokumenten analyseras från och med 2000-talet och
framåt. Avgränsningen baseras på att fokus i internationell policy sedan 2000 alltmer riktats
mot läraren och lärarens arbete i skolan (Robertson 2012b). Det är också år 2000 som OECD
lanserar PISA-mätningarna vars genomslag internationellt överträffar tidigare kunskapsmätningar.
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Den första och andra frågeställningen undersöks i delstudierna där svenska och
internationella policydokument analyseras (kapitel 5, 6 och 7).
Avhandlingens tredje frågeställning riktas mot hur lärare skapar mening i sin dagliga verksamhet och hur de förstår sin position som lärare i ljuset av betygs- och
läroplansreformerna och lärarlegitimationsreformen. Lärarnas utsagor kan förstås
som verksamhetens berättelser genom vilka en viss förståelse för betyg, betygssättning och vad en professionell lärare är eller bör vara artikuleras.
Hur konstrueras en betygssättande och en professionell lärare i lärares berättelser om sin dagliga verksamhet? Hur kan vi, utifrån lärarnas berättelser,
begripliggöra den professionella lärarens möjlighetsvillkor i ljuset av betygs- och lärarlegitimationsreformerna?
Avhandlingens har också en fjärde och sammanfattande frågeställning som handlar om relationen mellan de olika analytiska nivåerna – EU, Sverige och den lokala skolverksamheten. Här koncentrerar jag mig på hur kunskap om skolan och
läraren produceras, reproduceras och etableras mellan och inom de olika nivåerna.
Mer precist riktas frågan mot
vilka diskursiva relationer som analysen mellan internationell och nationell
policy kan visa, samt vilka relationer som synliggörs i analysen av lärarsubjektet i svenska skolpolitiska dokument och i lärarberättelserna. Framförallt
riktar sig mitt intresse mot lärarpraktiken och en vilja att belysa läraren och
skolverksamhetens villkor utifrån ett lärarperspektiv i en alltmer reglerad
skola.
Dessa frågeställningar kommer i mina tre analyskapitel att preciseras i avgränsade
analysfrågor till varje delstudie.

Avhandlingens disposition
I avhandlingens första del presenteras den teoretiska och analytiska förankring
avhandlingen har, samt svensk och internationell forskning som är aktuell för studien. I kapitel 2 redogörs för undersökningens grundläggande teoretiska utgångspunkt med basen i ett institutionellt perspektiv. Det läroplansteoretiska perspektivet, med en förankring i den nyinstitutionella teoribildningen, strukturerar avhandlingens angreppsätt och valet av empiri.
I kapitel 2 presenteras även de policyteorier och professionsteorier som aktualiseras i studien. Först presenteras teorier om internationalisering av policyproces-
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sen samt ett urval av aktuella svenska och internationella policystudier. Professionsteorier och aktuella studier av läraryrkets (de)professionalisering presenteras
också i kapitlet
I kapitel 3 presenteras avhandlingens diskursteoretiska ansats och begrepp och
antaganden som är centrala för studien. I kapitlet redogörs också för den kritiska
diskursanalysen och vad den medför för avhandlingens syn på relationen mellan
diskurser och det som brukar benämnas ”den sociala verkligheten”.
I kapitel 4 presenteras undersökningens analysmaterial och metod. Här beskriver
jag hur de olika analysverktygen, den kritiska policyanalysen och den narrativa
analysen används i undersökningen. I anslutning till det presenteras empirin och
hur insamlingen av mitt analysmaterial gått till och med vilka avgränsningar.
I Avhandlingens andra del analyseras de skolpolitiska policydokumenten. I kapitel 5 analyseras svenska policydokument från slutet av 1980- och 1990-talets
decentraliserings- och avregleringsreformer. I analysen ges initialt en beskrivning
av hur skolan omorganiseras, ekonomiskt och strukturellt, samt hur olika praktiker etableras i och med reformprocessen. Sedan genomförs en policyanalys av
reformtexterna.
I kapitlet efter det, kapitel 6, genomförs en analys av den skolpolitiska diskursen
mellan läroplans- och betygsreformerna 1994 och 2011. Här analyseras även policydokument som anknyter till lärarlegitimationsreformen 2011.
I kapitel 7 analyseras en europeisk utbildningspolitisk diskurs. Även i denna del
inleds analysen med en övergripande beskrivning av den europeiska utbildningspolitiken för att sedan övergå till en diskursanalys av policytexterna.
I kapitel 8 sammanfattas policyanalysen med avseende på skolans institutionella
förändring och hur läraren konstrueras i relation till denna. Här sätts dessutom den
europeiska och svenska policydiskursen i relation till varandra.
I den tredje delen av avhandlingen kommer jag att flytta blicken från policy till
skolans dagliga verksamhet. I kapitel 9 och 10 analyseras fokusgruppintervjuer
med verksamma lärare. Initialt presenteras empirin närmare och hur analysen, inspirerad av den narrativa diskursanalysen, används.
I kapitel 9 är betygsreformen 1994 och lärarnas betygssättning i fokus. Hur lärarna
konstruerar sig själva som betygsättare och hur de förstår relationen mellan styrning och daglig verksamhet är centralt i analysen. I kapitel 10 analyseras lärares
berättelser efter det att en ny läroplan, ett nytt betygssystem och en lärarlegitimation införts 2011. Här är analysens huvudsakliga fokus på hur lärarna konstruerar
sig själva som professionella lärare i relation till lärarlegitimationsreformen.
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I den sista och fjärde delen kommer resultaten från de två analysdelarna att relateras till varandra och placeras i en institutionell förståelseram. Avslutningsvis
diskuteras mötet mellan policy och daglig verksamhet, mellan politik och pedagogik utifrån frågan om skolans uppdrag och vad utbildning kan tänkas syfta till,
men även vilka konsekvenser den diskurs om läraren som framkommer i analysen
kan tänkas få för lärarens möjligheter och begränsningar att fullfölja sitt läraruppdrag och verka som professionell lärare.
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DEL 1. Skolpolitik och lärarpraktik –
forskningsöversikt
samt
avhandlingens
teoretiska och metodologiska inramning

I den här delen presenterar jag det teoretiska ramverket och de grundantaganden
som undersökningen utgår ifrån samt analysmetod och material. Studien bygger
på en interdisciplinär forskningsdesign där olika teorier och analysmetoder samverkar (Fairclough 2005a, 2005b, 2006, Weiss & Wodak 2003, Wodak 2008).
Avhandlingen har ett institutionellt teoretiskt perspektiv. Vilket teoretiskt ramverk avhandlingen befinner sig inom menar jag inte minst är betydelsefullt med
avseende på hur jag strukturerat undersökningen och avgränsat min empiri. Genom mitt institutionella perspektiv lyfts vissa aspekter av det som studeras fram
medan andra mer placeras i periferin. Denna del syftar till att klargöra vad avhandlingens undersökning fokuserar och utifrån vilka antaganden och teoretiska
förklaringsmodeller.
Inom den institutionella teoribildningen finns flera inriktningar som poängterar
olika aspekter av organisationer och de institutioner som reglerar verksamheten i
dessa.6 Avhandlingen befinner sig inom den läroplansteoretiska traditionen med
inslag från den nyinstitutionella teoribildningen. Teorierna erbjuder snarlika men
även till viss del olika analytiska strukturer och begrepp som på olika sätt har hjälp
mig att strukturera avhandlingens undersökning. Exempelvis har jag funnit de nyinstitutionella teorierna om legitimitet, institutionell förändring och hur idéspridning påverkar policyprocessen användbara i studien. Läroplansteorin å andra sidan, är etablerad i undersökningar som intresserar sig av hur skolan regleras i
policy. Båda inriktningarna är relevanta i avhandlingens undersökning. I kapitel
2 presenteras den institutionella teoribildningen och de begrepp som därmed aktualiseras.
Inom svensk pedagogisk forskning är det institutionella perspektiv som används
när relationen mellan skolans reglering och dagliga verksamhet undersöks, vanligtvis det läroplansteoretiska perspektiv som introducerades i Sverige av Ulf P.

6

Hur begreppet institution förstås i denna avhandling diskuteras i kapitel 2.
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Lundgren och Urban Dahllöf (Dahllöf 1967, Lundgren 1972, 1984). Kännetecknade för perspektivet är intresset för pedagogiska praktikers produktion och reproduktion i policy och undervisning. Senare svensk läroplansteoretisk forskning
(Adolfsson 2013, Lundahl 2006, Skott 2009) har emellertid visat att läroplansteorin i sig inte har några förklarings- eller tolkningsmodeller för hur idéer etableras
och sprids. Därför blir det nödvändigt att komplettera med exempelvis kunskapssociologiska teorier/modeller i förståelsen av dessa fenomen (Lundahl 2006). I
avhandlingens undersökning förenas det institutionella perspektivet med diskursteorin.
En central utgångspunkt för denna studie är att institutioners existens- och förändringsvillkor konstitueras diskursivt. Skolan består av olika organisatoriska nivåer
och hierarkier såsom exempelvis departement, förvaltning och verksamhet. Inom
dessa arbetar människor med reella arbetsvillkor. Jag menar att dessa, för att de
ska kunna organiseras, bestå och förändras, är förbundna till varandra diskursivt.
I ett system som skolsystemet länkas de olika delarna samman i olika diskursiva
praktiker (Lemke 2003). Här är textproduktion centralt. Det kan exempelvis
handla om rapporter, regelverk, utredningar och mötesprotokoll. I den undersökning som genomförs, förstår jag skolan som bestående av olika nivåer som verkar
åtskilda tidsmässigt och geografiskt, men länkas samman genom ”circulation of
material artefacts that are ’written’ and ’read’ according to conventions of some
meaning-making” (s. 131).
I undersökningen analyseras språkliga utsagor i skolpolitiska texter och i intervjuer med lärare. Utsagorna analyseras i sitt institutionella sammanhang av skolpolitik respektive skolpraktik. Det institutionella perspektivet ger mig verktyg för
att problematisera relationen mellan reglering och verksamhet och hur skolpolitiska reformer kan förstås utifrån fler aspekter än att de formellt reglerar skolans
dagliga verksamhet (Lundgren 1984, Meyer & Rowan 1991, Meyer & Rowan
2006, Schmidt, 2008, 2009). Diskursteorin (Fairclough 2005a, 2005b, 2006,
Foucault 1991a, 2000b, 2002) används i avhandlingen som teoretisk utgångspunkt i förståelsen av relationen mellan text, handling och samhälle.
Den ”policyträngsel” (Lindensjö & Lundgren 2000) som följt sedan 1990-talets
skolpolitiska ”systemskifte” (Englund 1996, 2011, Lindbom 2011) har fått reella
konsekvenser för hur skolan organiseras likväl som för den dagliga verksamheten
i skolan. Således handlar den andra delstudien om mötet mellan skolpolicy och
skolans dagliga verksamhet. Här relateras lärares berättelser om sin dagliga verksamhet i skolan till den skolpolitiska diskursen och de skolpolitiska reformer som
avgränsar avhandlingen. Jag ser lärarnas berättelser som centrala i avhandlingen,
medan den skolpolitiska kontext läraren befinner sig i undersöks i delanalysen av
svenska och internationella utbildningspolitiska texter. Hur läraren konstrueras i
den skolpolitiska omgivning de verkar inom menar jag är av betydelse för att
kunna kontextualisera och göra lärarnas berättelser begripliga i ett institutionellt
22

perspektiv. Jag studerar visserligen inte skolpraktiken eller skolpolitiken i sig,
men jag studerar dem genom skolpolitiska texter och lärares berättelser.
Till min hjälp i förståelsen av hur policy sprids, etableras och förändras mellan
olika nivåer av skolsystemet har jag vänt mig till etablerad policyforskning inom
området (se bl. a. Ball 1998, 2009, Dale 2010, Englund, Forsberg & Sundberg
2012, Grek et al. 2009a, 2009b, Lindblad & Popkewitz 2000, Lundahl 2007, 2010,
Ozga & Jones 2006, Robertson 2012a). På samma sätt har jag sökt stöd i forskning
om lärarprofessionen och teorier om professionalisering för att kunna förankra en
problematisering av läraren, framförallt den professionella lärarens existensvillkor, i en vetenskaplig diskussion (Ball 2003, 2006, Evetts 2003b, 2009, 2013,
Moore et al. 2002, Sjöberg 2010a). Dessa har bistått mig med begrepp och tidigare
forskning.
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2. Institutionella teorier och aktuell forskning

Undersökningen i denna avhandling avgränsas till tre centrala reformperioder under 1990- och 2000-talet och till den kunskap som produceras om läraren i policydokument under denna tid.7 Genom fokusgruppsintervjuer med verksamma lärare relateras sedan deras berättelser till hur läraren konstrueras i skolpolicy.
Den ”språkliga vändning” som sedan 1970-talet alltmer inspirerat samhällsvetenskaplig forskning har också influerat den institutionella forskningen, så även den
läroplansteoretiskt inriktade (Englund 2011, Rogers 2005, Sundberg 2012).8 Inom
samhällsvetenskaplig forskning har det medfört att blicken riktas mot hur idéer
konstruerar, formar och koordinerar sociala handlingar och identiteter (Popkewitz
1998). För den läroplansteoretiska analysen erbjöd denna riktning nya vägar att
studera utbildningspolicy och daglig verksamhet genom att koncentrera analysen
på språk och kommunikation (Englund 2011, s. 194). Det är framförallt när man
försöker förklara orsaker bakom institutionell förändring som den institutionella
teoribildningen har vänt blicken mot diskursanalysen (Schmidt 2008). Institutionell förändring söks i avhandlingen utifrån en betydelse av diskursiva förskjutningar i hur skolan och den lärare som verkar i skolan skrivs fram i de skolpolitiska texterna. Dessa antas vidare ha betydelse för lärarens handlingsutrymme.
Institutionell teori intresserar sig för relationen mellan institutioner och praktiker,
men utan de språkliga analytiska verktyg som diskursanalysen erbjuder. Därför
stödjer sig den undersökning som genomförs på både diskursteori och institutionsteoretiska perspektiv.
I studien vidgas det institutionella perspektivet, i linje med läroplansteorin, från
den skolpolitiska nivån till att även inkludera skolpraktiken genom lärares utsagor

7

Begreppet kunskapsproduktion är hämtad från Foucault och hans teorier om vetande (savoir)
och om hur detta vetande konstruerar ett visst kunskapsområde med en viss uppsättning regler
för vårt sätt att tänka och handla, men också för hur ett subjekt konstrueras och konstruerar sig
själv i relation till detta vetande (Foucault 2000b, 2002). I kapitel 3 kommer diskursteorin och
de begrepp som aktualiseras i och med det att redogöras för.
8 Sundberg (2012) menar dock att det är först på 1980-talet som den språkliga vändningen slår
igenom i pedagogisk forskning (s. 83 i not).
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om skolverksamheten.9 Studier inom den institutionella forskningstraditionen tenderar att stanna på makronivå även om många uttalar sig om relationen mellan
institutionell reglering och daglig verksamhet.10 I det fallet kan man säga att denna
avhandlings undersökning mer knyter an till den läroplansteoretiska traditionen
då här finns ett tydligare empiriskt intresse för skolans dagliga verksamhet.

Institutioner och diskurser
I undersökningen används begreppet institution i en betydelse av olika typer av
reglering som påverkar och sätter ramar för en organisation. Reglering av en verksamhet kan ses som en formell reglering (lagar, förordningar och regler) eller en
informell reglering (normer, värden eller kognitiva scheman).
Institutions are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements
that, together with associated activities and resources, provide stability and meaning
to social life. (Scott 2008, s.48)

Skolan är institutionaliserad i samhället i form av formella regelverk som exempelvis skollagen och läroplanerna. En viktig utgångspunkt i avhandlingen är att
skolan dessutom är institutionaliserad utifrån informella föreställningar och normer om vad en skola är och bör vara. Dessa institutioner reglerar inte bara skolväsendets utformning utan även hur individer som verkar i skolan agerar. Genom
att läraren i avhandlingen förstås i sitt institutionella sammanhang skulle man med
denna definition kunna säga att avhandlingen handlar om hur läraren institutionaliseras i skolan och vilken betydelse denna institutionalisering har för lärarens
dagliga verksamhet.11

9

Det jag benämner skolpolitik och skolpraktik brukar man, inom läroplansteorin, benämna relationen mellan formulerings- och realiseringsarenan. Jag talar dock om skolpolitiska texter och
lärares utsagor på grund av att det är just dessa jag studerar. Jag studerar exempelvis inte styrdokumenten eller de nationella proven i sig. Undersökningen baseras inte heller på deltagande
studier av lärarens dagliga verksamhet.
10 Nyinstitutionell forskning inriktar sig uttryckligen på relationen mellan institutioner och
praktiker, men själva studieobjektet har tenderat vara institutionen och inte dess omsättning i
praktiker. Det finns en tendens att stanna på policy-nivå och inte rikta blicken mot den dagliga
verksamheten, dess praktiker (som i en skolkontext exempelvis betygssättning och undervisning) och individer (Kärreman & Rehn, 2007). En kritik som riktats mot den sociologiska inriktningen av nyinstitutionalismen är just avsaknaden av handling men också avsaknaden av
”real effects”, dvs. att diskurser också har manifesta konsekvenser (Schmidt 2009, Robertson
2008).
11 I undersökningen är således en utgångspunkt att läraren institutionaliseras genom formell
reglering i exempelvis läroplan och skollag samt informellt genom normer och föreställningar
om vad en lärare är och bör vara.
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Gunnar Berg, som sedan 1970-talet har studerat skolans organisering, skiljer på
skolan som byråkratisk organisation å ena sidan och som en professionell organisation å andra sidan (Berg 1981). Dessa skiljer sig åt såtillvida, menar Berg, att
den senare i sin verksamhet i första hand leds av de professionella lärarna och
ytterst en professionell etik i relation till verksamheten. I en byråkratisk organisation är aktörers handlingar framförallt styrda av formella regelsystem (s. 106).
Det som sedan reglerar verksamheten, vare sig det är professionalism eller byråkratiska formella regelverk, menar Berg utgör skolans institutionella struktur.
I denna avhandling ses inte de formella regelverken som det enda som institutionaliserar skolan. Även diskurser om vad skolan är och bör vara antas ha betydelse
för hur skolan, dess syfte och verksamhet regleras. Dessa ses utifrån det reglera
vad skolan (och läraren) kan vara. Ett sådant perspektiv skiljer sig åt från ett mer
rationellt perspektiv (som Berg förespråkar) och fokuserar i ökad utsträckning
”standards of behavior [that] are defined in terms of customs and obligations” som
snarare är ett sociologiskt nyinstitutionellt perspektiv (Powell & DiMaggio 1991,
s. 8).12 Om vi tar betyg som exempel är de formellt reglerade via styrdokument,
organisatoriska praktiker och regelverk (som exempelvis betygskriterier, registreringssystem eller tidpunkter för betygsättning), vilka utgör en byråkratisk reglerande aspekt av skolan. Men, menar jag, betyg är både formellt byråkratiskt reglerade i styrdokumenten och informellt reglerade i uppfattningar och värderingar
som gör att vissa betyg, vissa ämnen och vissa egenskaper skattas högre än andra.
Betygen används dessutom inte bara formellt vid differentiering inför fortsatta
studier utan även när elevers karaktär och sociala status definieras. Utifrån en sådan förståelse är betygen också reglerade i relation till föreställningar och normer
som har inflytande över individens handlingsutrymme. Uttrycket en ”MVG”-elev
betyder inte bara att eleven i 1994-års betygssystem hade högsta betyg, utan utgör
också ett omdöme om eleven som person (flitig, lyckad, framgångsrik osv.). Dessutom, vilket är centralt i denna avhandling, menar jag att betygens betydelse i den
skolpolitiska diskursen förskjutits mot att även definiera lärarens förmåga och
arbetsinsats. De formella regelverken, tillsammans med den kunskap som produceras och reproduceras om skolan och läraren, m med Faircloughs terminologi,

12

Inom den nyinstitutionella teoribildningen finns det olika inriktningar som fokuserar olika
delar av institutionen: historisk, rationella aktörsperspektivet, sociologisk och diskursiv institutionalism (Schmidt 2008). Vad analysen har som mål att förklara avgör vilken inriktning som är
den mest lämpade, även om en kombination av de olika inriktningarna ofta tillämpas. Om syftet
exempelvis är att studera institutioners historiska utveckling kanske den historiska inriktningen
är lämplig. Men om man är mer intresserad av individers handlingar kan denna inriktnings fokus på strukturer istället för på individer hindra analysen. Inom det rationella aktörsperspektivet
är det istället individens intresse som anses ligger bakom institutioners utformning. Att analysera institutioner via paradigmskiften i policyprogram med fokus på hur idéer influerar policyarbete ligger i linje med den sociologiska inriktningen. I denna poängteras idéers betydelse för
hur institutioner formas och förändras. Samtidigt har den svårare att hantera idéspridning som
inte kan infogas i makrostrukturella normer och föreställningar.
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hänger samman dialektiskt (Fairclough 2006, s.11). Ett sådant dialektiskt förhållande i relationen mellan diskurser och samhälleliga företeelser är centralt för den
kritiska diskursanalysen och kommer att diskuteras i nästa kapitel.

Läroplansteori och relationen mellan reglering och
verksamhet
I svensk pedagogisk forskning har läroplansteorin haft stor spridning och använts
när utbildningssystemet, dess förändring och implementering av styrdokument
studerats. Även om läroplansteorin, grundat på ramfaktorteorin (Dahllöf 1967,
Lundgren 1972, 1984), är påtagligt makroorienterad och ofta kopplad till en nordisk förståelse av begreppet läroplan (Abrahamsson et al. 1999), har den vidgat
sin empiri till fler aspekter av den skolpolitiska policyprocessen. Läroplansanalys
har i svensk pedagogisk forskning ofta begränsats till en analys av styrdokumenten fastän läroplansteorin används i en bredare bemärkelse av skolpolitiska idéflöden om skolan och syftet med utbildning (Lundgren 1984). Idag intresserar sig
läroplansteoretiska studier för frågor om ”mening och makt, språk och samhälle”
(Sundberg 2012, s. 81).
Även om begreppet läroplansteori får oss att associera till läroplanen, är det således inte i första hand den faktiska läroplanen Lundgren ser som intressant att studera. Han definierar begreppet läroplan i linje med det engelska begreppet curriculum (Lundgren 1984). Curriculum avser inte bara det explicit reglerande system som skolan har att följa utan även andra skolpolitiska texter (Abrahamsson
et al. 1999, Lundgren 1984). Lundgrens forskning tillsammans med Dahllöf blev
när den introducerades i Sverige under sent 60-tal ett viktigt bidrag till didaktiska
studier i och med dess fokus på relationen mellan politiska beslut och realiseringen av dessa i skolan (Lundgren 2012).
En läroplansteoretisk ingång brukar i svensk pedagogisk forskning sammankopplas med begreppen formaliseringsarenan och realiseringsarenan. Dessa begrepp
för oss lätt till en föreställning att det som formuleras på skolpolitisk och administrativ nivå sedan realiseras i skolans dagliga verksamhet, eller bör så göra.
Även om Ulf P. Lundgren poängterar att realiseringen av skolpolitiska beslut är
beroende av hur lärare uppfattar dem (Lindensjö & Lundgren 2000), finns ett antagande att det som formuleras på skolpolitisk nivå implementeras (även om det
sker på ett annat sätt än vad som avsetts). Reglering som faller utanför läroplanen
riskerar genom det att bli osynlig. Idag då marknadsföring, mediabevakning och
föräldrasamverkan blivit alltmer närvarande i skolan definieras det som lärare ska
realisera inte längre bara av det skolpolitiska systemet. Istället kan förväntningar
och direkta uppmaningar från rektor eller huvudman, utifrån andra i läroplanen
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osynliga diskurser om skolan och dess praktiker, göra att realiseringen av det som
formuleras politiskt i den dagliga verksamheten omförhandlas eller får stå tillbaka.13 Tomas Englund (2012), som framhåller läroplansteorins utbildningspolitiska dimension, poängterar också läroplansteorins kritiska uppgift. Läroplansteorin handlar härigenom om att synliggöra konsekvenserna av skolpolitiska reformer. Englund menar att den resultatfokuserade läroplanen som alltmer etablerats
har ett helt annat språk än tidigare och att ”makten över skolans verksamhet läggs
ovanför och utanför lärarens kontroll” vilket också riskerar lärarens professionalism (s. 28).
Den makroorienterade analys av skolans strukturella förändring som institutionell
skolforskning ofta innebär, intresserar sig sällan för hur och om förändringar implementeras i praktiken. Även om institutionell forskning idag poängterar vikten
av att inte endast analysera de formella strukturer som anses reglera, och genom
det forma, praktiken utan även analysera verksamheten har det inte alltid medfört
att analysen i sin empiri intresserar sig för den dagliga verksamheten. Utifrån min
forskningsöversikt skulle jag vilja påstå att det vanligaste fortfarande att studera
policynivån även om det förekommer studier som förenar institutionella teorier
med fältnära undersökningar.14
Läroplansteoretisk forskning diskuterar visserligen praktiken och de olika förutsättningar som råder där men ofta utifrån att praktiska förutsättningar sätter gränser för skolans pedagogiska verksamhet. Här går det att se spår från ramfaktorteorins fokus på undervisningens ramar i form av tid, innehåll och elevunderlag (jfr
Lindblad, Linde & Naeslund 1999). Hur de som verkar i skolan gör motstånd eller
följer andra logiker har sällan studerats. I betygsforskning har jag noterat att den
dagliga verksamheten ofta beskrivs i form av brister eller problem som exempelvis bristande rättssäkerhet vid betygssättning då lärare inte följer styrdokumenten.15 Risken är, i linje med Lindblad, Linde och Naeslunds kritik av ramfaktorteorin, att lärarpraktiken trivialiseras när man ”externaliserar bestämningarna av
13

I min licentiatavhandling framkom exempelvis att påtryckningar från framförallt rektor medförde att lärarnas i sin betygssättning hade att förhålla sig till praktikens krav på höga betyg och
deras egen strävan att verka som professionella bedömare. Höga betyg signalerar utåt en framgångsrik skola samtidigt som betygssättningens legitimitet hänger på att den följer regelverket,
något som skapade en paradox för lärarna.
14 Inom institutionell forskning har det framförallt i Norden vuxit fram en tradition av fältnära
studier (Kärreman & Rehn 2007, s. 36). För att ge exempel på skolforskning som intresserar
sig för institutionsbegreppet med fokus på skolverksamheten finns Elisabeth Perssons avhandling (2009) om blivande matematiklärare i mötet mellan institutionaliserade föreställningar och
lärarpraktiken och verksamhetens villkor och Rostvall och West (2001) undersökning av musiklärares undervisning och hur gemensamma institutionaliserade föreställningar om musikundervisningen slår igenom i praktiken och styr elever och lärares handlingsutrymme.
15 Den betygsforskning som genomfördes under 2000-talets första decennium visade i huvudsak
på brister i lärares betygssättande praktik (se bland annat Cliffordson 2004, 2008, Korp 2006,
Selghed 2007).
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undervisningsförloppet […] reducerar lärararbetet till lägre komplexitets- och
medvetenhetsnivå […]. Annorlunda uttryckt: ur denna synvinkel ses lärarna snarare som marionetter än som reflekterande praktiker.” (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 102).
Lindensjö och Lundgren (2000) poängterar dock tvärtemot en sådan bild av lärare,
att huruvida skolpolitiska reformer realiseras i skolans verksamhet till stor del beror på om lärarna uppfattar reformen som väsentlig och att den kommer att innebära en vinst för dem. De understryker att skolan är en professionell organisation
och att lärarna av tradition äger ”rätt att själv bedöma hur undervisning ska bedrivas” (s. 177). Utvärderingar av skolans verksamhet bör enligt dem därmed genomföras utifrån verksamhetens perspektiv, vilket kan göra beslutsfattare medvetna om skolans villkor och behov. Kritiken mot ramfaktorteorin och hur läroplansteorin riskerar leda till en ”bristdiskurs” där det dagliga arbetet i skolan och
lärarna reduceras till utförare av skolpolitiska beslut, tror jag kan förstås som en
konsekvens av att teorin används på det sätt Lindblad, Linde och Naeslund (1999)
menade ”externaliserade” regleringen av lärarpraktiken. Läroplansteorin i sig har
inte denna ansats.
Avhandlingens institutionella perspektiv kompletteras, i linje med exempelvis
Adolfssons (2013), Lundahls (2006) och Skotts (2009) läroplansteoretiska studier, med diskursanalysen. I mitt fall fann jag dessutom att den nyinstitutionella
teorin i mycket har samma perspektiv som läroplansteorin, men erbjuder för min
studie användbara begrepp och perspektiv i synen på relationen mellan reglering
och verksamhet samt hur vi kan förstå institutionell förändring. I det nyinstitutionella perspektivet är kunskapsprocessen mellan de olika institutionella nivåerna
oförutsägbara och komplexa. Jag fann framförallt användbara begrepp för ickerealisering i det sociologiska nyinstitutionella perspektivets teorier om isärkoppling och legitimitet.

Legitimitet och skolpolitiska reformer
Enligt den sociologiska nyinstitutionalismen är legitimitet, snarare än effektivitet,
fundamental för en organisations överlevnad. Inom den nyinstitutionella forskning som växte fram under sent 1970-tal formulerades i linje med detta teorin att
en organisations legitimitet i samhället minskar om den inte lever upp till de normer och föreställningar som institutionaliserar den (Meyer & Rowan 1991). Iakttagelsen baserades i första hand på studier av offentliga icke-vinstdrivande organisationer som exempelvis skolan. Inom den traditionella organisationsanalysen,
däremot, antogs institutioners formella reglering vara basen för en organisations
framgång i linje med ett byråkratiskt och rationellt perspektiv, genom att dessa
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ansågs koordinera och kontrollera verksamheten.16 I och med den sociologiska
nyinstitutionella forskningen påvisades att organisationer i stor utsträckning är
beroende av allmänhetens tilltro, och att organisationer därför anpassas till de normer och värderingar som är rådande i samhället.
Vad en organisation utåt kommunicerar att den gör behöver däremot inte betyda
att det faktiskt är vad den gör i praktiken. Relationen mellan en organisations formella struktur och den dagliga verksamheten ses inom sociologisk nyinstitutionalism istället som löst kopplad. Det framkom trots detta att offentliga institutioner
såsom skolan var mycket stabila över tid (Meyer & Rowan 2006, s. 5). Ett grundläggande antagande är att kopplingen mellan vad som sägs och vad som görs inom
en organisation i flera fall kopplas isär (Meyer & Rowan 1991). Orsaken är, menar
man, att effektivitet inåt (skolans dagliga verksamhet) och legitimitet utåt (hur
skolans verksamhet och syfte formuleras i exempelvis skolpolitiska texter) har en
tendens att motverka varandra. Legitimiteten uppstår inte i första hand på grund
av effektivitet utan genom en överensstämmelse med normer och värderingar i
samhället (Rowan i Meyer & Rowan, 2006, s. 16). Däremot är en viss form av
effektivitet efterfrågad i den dagliga verksamheten, av chefer och kollegor. Praktiker som utarbetas för att effektivisera verksamheten krockar inte sällan med de
ideal man vill kommunicera utåt.
Det är just detta möte mellan den dagliga verksamheten i skolan och de institutionella ”ramar” som reglerar denna, som intresserar mig. Avhandlingens fokus
ligger framförallt på institutionaliseringen av läraren. Och, som beskrivits i inledningen, uppstod mitt intresse för läraren genom att jag förundrades över hur den
betygssättande läraren framträdde i betygsdebatten under 2000-talets början.
Denna aktuella, men inte historiskt unika, debatt om att lärarnas betygssättning
inte är likvärdig, menar jag går att problematisera utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. Skolforskning har visat att lärare inte fullt ut följer de regler och förordningar som reglerar betygssättningen (Cliffordson 2004, 2008, Korp, 2006,
Selghed, 2007, Tholin, 2006). En stor andel av den svenska forskningen om betygssystemet och hur det omsätts i praktiken visar också hur relationen mellan
reglering och praktik brister (Korp 2006, Selghed 2007, Tholin 2006, Wedin
2007). Det framkommer exempelvis att olika skolor resonerar olika när de sätter
betyg, inte minst i relation till nationella prov (Bergman 2007, Korp 2006). Lärare
”friar hellre än fäller” och letar poäng i provresultaten i de fall elever inte når upp
16

Max Weber (1983) menade exempelvis att ett alltmer komplext samhälle krävde ett formellt
regelverk skapade utifrån ett målrationellt tänkande. Denna byråkratiska idealtyp förekommer
i traditionell organisationsteoretisk forskning som en utgångspunkt i förståelsen av skolan (Berg
1981, s. 40). Det ska inom en organisation finnas en uppsättning rationella regler som måste
efterföljas för att samhället ska fungera så smidigt som möjligt. Dessa regler bör, enligt detta
synsätt, efterlevas och har sin logik i att de är skapade av en samling aktörer som var och en är
specialiserade inom sitt område och därför bäst förstår hur detta område ska organiseras (Lundquist i Weber 1983, s. xxv).
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till godkänt (Korp 2006, s. 205). Betygsforskning har visat att det merarbete och
de problem som ett underkänt betyg medför för lärare har gjort att lärare hellre
godkänner än underkänner elever trots bristande kunskaper. I Meyer och Rowans
nyinstitutionella perspektiv (1991) krockar betygssättningens formella regelverk
med den dagliga verksamhetens förutsättningar och mål. I ett nyinstitutionellt perspektiv menar man att motsägelser och inkonsekvenser i verksamheten, paradoxalt nog, ofta uppstår när de formella regelverken efterlevs (s. 57-58). Ett exempel
skulle kunna vara att ett underkänt betyg, även om det är korrekt, medför att läraren framstår som sämre, får merarbete och kanske till och med ifrågasätts som
professionell. Att ifrågasättas som professionell gör också att lärare ser betygskriterierna och att dokumentera sin betygssättning som viktig för att kunna motivera
sin betygssättning, eller ha ”ryggen fri” vid kritik (Mickwitz 2011, Seger 2014).
Izabella Seger menar utifrån sin undersökning om idrottslärares arbete med betygssättning att det finns en risk med att lärarna så ”slaviskt” utgår från styrdokumenten i sin betygssättning och dokumentation. Hon påtalar risken med att lärarnas professionalism förminskas och att arbetet reduceras till att reproducera vad
som beskrivs i kursplanerna.
Betygens inverkan på lärarens undervisning är inte vanligt förekommande i forskning utanför Sverige. Däremot studeras inflytandet av high-stakes tester i större
utsträckning. I en stor studie i Holland där 260 skolor deltog framkommer det att
lärare inte är intresserade av att införa standardiserade kunskapstester (Blok, Otter
& Roeleveld 2002). Detta menar Blok m.fl. är kopplat till lärarnas syn på kunskapstesternas funktion. Det framkommer att lärarna (och även rektorerna) uppskattar kunskapstesternas lärandepotential. Men när syftet är jämförelse och ansvarsutkrävande, vilket vid tidpunkten för studien förordades från skolpolitiskt
håll, ses kunskapstesterna som meningslösa. Standardisering av betygssättningen
och high-stakes tester ifrågasätts även internationellt som ett problem som kan
komma att riskera lärarens möjlighet att verka som professionell bedömare (Hall
& Harding 2002, Pope, Johnson & Mitchell 2009, van Ewijk 2011).
I ett nyinstitutionellt perspektiv är den lösa kopplingen mellan formell reglering
och daglig verksamhet, som svensk betygsforskning påvisat, en del av organisationers karaktär. I syfte att få verksamheten att fungera effektivt är det ofta andra
informella reglerande strukturer som efterlevs i praktiken. Inte de som förespråkas
officiellt. Denna ”isärkoppling” är en överlevnadsstrategi där syftet att behålla
legitimitet utåt måste samverka med att bevara effektivitet inåt. När brister i praktiken, utifrån det ideal som legitimerar en verksamhet, synliggörs uppstår en legitimitetskris (Meyer & Rowan 1991, s. 57). Sådana legitimitetskriser anses i institutionell forskning kunna förklara genomförandet av politiska reformer som
syftar till att återfå allmänhetens tilltro (Dale 2010, Hall 1993).
Om skolan som organisation endast studeras som byråkratisk riskerar den pedagogiska verksamhetens isärkoppling från det byråkratiska systemet att framstå i
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termer av brister i skolpraktiken. I och med det kan verksamheten mista allmänhetens tilltro. Risken är det uppstår en ”bristdiskurs” där slutsatsen blir att lärarna
brister i följsamhet gentemot läroplanen eller att läroplanen är ”felaktigt” utformad så att lärarna inte kan följa den. Istället vill jag i avhandlingen lyfta läraryrkets handlingsvillkor i relationen mellan reglering och verksamhet med hjälp av
fokusgruppintervjuer med lärare. Organisationsforskaren Czarniawska (2002) har
etablerat ett analytiskt förhållningssätt till organisationsstudier där hon förespråkar intervjuer som en väg att få tillgång till ”tales from the field” (berättelser från
fältet). I dessa berättelser menar hon att de verksamma i en organisation skapar
mening i sin dagliga verksamhet. Ett nyinstitutionellt perspektiv medger de olika
nivåernas unika ”logiker” i fråga om vad som anses rationellt, effektivt och meningsfullt. Genom det möjliggörs en situerad förståelse för motstridigheter, dilemman och krockar. Hur lärarna begripliggör sin praktik och sig själva som lärare
menar jag, tillsammans med läroplanen, sätter ramar för deras dagliga verksamhet. Jag har i avhandlingens institutionella teoretiska perspektiv inspirerats av den
sociologiska nyinstitutionalism som jag menar går att förena med modern läroplansteori.
Lärarens förutsättningar att utnyttja sitt professionella handlingsutrymme utifrån
ett gemensamt definierat ethos (Berg 1981) ”inifrån” skolverksamheten, skapar
både formella och informella ramar i det dagliga arbetet (som exempelvis betygssättning). Yrkesethos är ett begrepp som handlar om den yrkesspecifika karaktär
en lärare utvecklar i sin profession utifrån normer och vad läraruppdraget innebär
i form av en gemensam ”yrkeskodex” (Berg 1981). En yrkeskodex baseras på de
etiska värden som förenar yrkesgruppen. Dessa menar även Orlenius & Bigsten
(2006) bör formuleras inifrån lärargruppen. Yrkesetik i form av normer och överväganden utvecklas inom en viss yrkesgrupp och formar den pedagogiska verksamheten, något de menar är viktigt att framhålla i och med den utvärderingskultur lärarna idag verkar i. Orlenius & Bigsten framhåller också att lärare i sin verksamhet gör val mellan olika etiska värden och prioriterar mellan dem, vilket riskerar skapa etiska dilemman.

Institutionell förändring
policyprocessen

och

den

skolpolitiska

Jag har hittills redogjort för teorier och för avhandlingen aktuell forskning om
mötet mellan policy och daglig verksamhet. I samband med det har jag också presenterat teorier om hur politiska reformer kan förstås i relation till statens behov
av allmänhetens tilltro. Här poängterar framförallt det nyinstitutionella perspektivet hur en organisations fortlevnad i mycket beror på de institutioner som legitimerar den. I samband med detta lyfte jag betygens betydelse i skolan och hur
forskning och skolpolitiska utredningar har påvisat brister i lärarnas betygssätt-
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ning som riskerar orsaka att betygens, men framförallt lärarens, legitimitet minskar. Enligt institutionell forskning leder en sådan legitimitetskris ofta till en reformprocess och institutionell förändring Detta avsnitt behandlar framförallt teorier om institutionell förändring och forskning om skolpolitiska reformer.
En av den institutionella forskningens huvudfrågor är hur institutionell förändring
sker (Hall 1993, Rothstein & Blomqvist 2008, Schmidt 2008). Utgångspunkten är
att institutioner förändras över tid och plats. Det som i ett visst sammanhang och
vid en viss tidpunkt reglerar skolan, läraren eller betygen behöver således inte
göra det vid en annan tidpunkt någon annanstans. Hur offentliga medel ska användas i skolan, hur löner ska fördelas, arbetstiden regleras och vilka formella
regelverk och lagar verksamheten har att följa är exempel på formell reglering
som inverkar på den dagliga verksamheten. I skolan har denna formella reglering
inflytande över hur verksamheten prioriterar vad som ska göras när och av vem.
Ett aktuellt exempel är den administration som lärarens arbete delvis består av.
Dokumentation av elevers kunskapsutveckling, sociala situation och färdigheter
ska förmedlas till elever och föräldrar. En aspekt av detta är den individuella utvecklingsplan (IUP) som en gång per termin skulle upprättas på skolan.17 Denna
dokumentation ansågs vid införandet 2006 som angelägen för att eleven och föräldrarna skulle få kunskap om brister och behov i kunskapsutvecklingen. IUP:n
kopplades också till lärarens ökade ansvar i skolan (Skolverket 2007c). I flera
kommuner har denna arbetsuppgift nedprioriteras i det dagliga arbetet, vilket
medfört att lärare formellt sätt inte längre måste skriva dessa texter. Beslutet genomfördes efter att lärarnas ökade administrativa börda kommit upp på den skolpolitiska agendan Den formella regleringen kan i det här fallet förstås som en direkt implementering i verksamheten utifrån rationella överväganden. Hur lärarnas
administrativa börda blev ett problem i den skolpolitiska diskursen menar jag däremot också kan förstås utifrån andra perspektiv där exempelvis diskurser om skolan och lärarens arbete kan utgöra den centrala förklaringsaspekten.
Att analysera institutioner med syftet att undersöka hur diskurser influerar policyarbete och den lokala verksamheten ligger, som jag beskrivit tidigare, i linje med
den sociologiska inriktningen av den nyinstitutionella teoribildningen. Perspektivet fokuserar meningssystem och kulturella normer i samhället som det som sätter
ramarna för en institutions möjligheter till fortlevnad och legitimitet.
More precisely, policymakers customarily work within a framework of ideas and
standards that specifies not only the goals of policy and the kind of instruments that
can be used to attain them, but also the very nature of the problems they are meant
to be addressing. Like a Gestalt, this framework is embedded in the very terminology through which policymakers communicate about their work, and it is influential
17

Under 2013 debatterades lärarens dokumentationsbörda i svensk skolpolitik och i november
2013 beslutades att de individuella utvecklingsplanerna avskaffas i årskurs 6-9 i grundskolan
(Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU5).
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precisely because so much of it is taken for granted and unamenable to scrutiny as
a whole. I am going to call this interpretive framework a policy paradigm. (Hall
1993, s. 279)

Institutionell förändring och vad Peter Hall kallar third order change, är till skillnad från first och second order change mer djupgående och framträder som radikala förändringar i policydiskursen i form av ett paradigmskifte (Hall 1993). Hall
menar att first och second order change, snarare bygger på tidigare policy och
ofta handlar om att legitimera tidigare reformer (s. 280-283). I likhet med policyanalytikern Carol Lee Bacchi (1999, 2009) ser Hall reformer som mer än ”lösningar” på faktiska samhällsproblem. Istället förstås policyprocessen som en
arena där diskurser formeras kring policyproblem. En aspekt som Hall, i likhet
med den sociologiska nyinstitutionalismen, lyfter fram är relationen mellan politiska reformer och behovet av att legitimera förd politik och den offentliga verksamhetens institutioner.
Även Ulf P. Lundgren poängterar vikten av att läroplanen har legitimitet hos allmänheten. Det handlar om hur vi kan förhålla oss till en skola där stora resurser
satsas som förväntas generera kunskap som samhället har nytta av (Lundgren
1989). Vad som anses som samhällsnytta varierar över tid men också utifrån vem
det är som definierar denna. I likhet med de nyinstitutionella teorierna menar
Lundgren att skolsystemet riskerar att förlora i legitimitet om det inte anses leva
upp till de förväntningar samhället har, vilket i sin tur öppnar upp för skolpolitiska
reformer.
För att en reform ska ses som legitim måste den artikulera samhälleliga problem
som anses angelägna att lösa. Det problem som ska lösas måste också kommuniceras till allmänheten på ett begripligt sätt (Forsberg 2008, s. 77). I Sverige har
kunskapsbedömningar, framförallt betygen, legat i fokus i den skolpolitiska debatten. Eva Forsberg menar att just kunskapsbedömningar i den skolpolitiska processen fungerar som ett redskap att förenkla en komplex policyfråga som skolverksamheten till något som kan uppfattas som mer begripligt. Hon menar att
detta har medfört, parallellt med det ökade fokuset på mätningar och jämförelser
i och med omorganiseringen av skolan under 1990-talet, att kunskapsmätningar i
allt större utsträckning används i den politiska styrningen av skolan (s. 78).
Carl-Henrik Adolfsson (2013) analyserar i sin avhandling synen på kunskap i policytexter från tre reformperioder av gymnasieskolan, 1960-talet, 1990-talet och
2010-talet. Det framkommer att den skolpolitiska diskursen om kunskap förändras i samband med skolreformerna. Adolfsson pekar på hur kriser i samhället,
framförallt ekonomiska, har haft central betydelse för hur diskursen om skolan
förändrats i samband med reformerna. Han menar vidare att det under alla reformperioderna är effektivitet och rationalitet som utgör grunden för vad som anses
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vara en legitim kunskap i läroplanen, men även vad som formuleras vara en önskad elev och en professionell lärare.
Diskurser om skolan formeras även på andra arenor än den skolpolitiska. I Matilda
Wiklunds avhandling där hon analyserar hur läraren konstrueras i tidningen Dagens Nyheter framkommer att ”den goda läraren” under 1990-talet framställs som
en lärare med goda ämneskunskaper som bär samhällets traditioner (Wiklund
2006). I en senare analys som Wiklund gör av den skolpolitiska diskursen under
decentraliserings- och avregleringsreformerna under 1990-talet, menar hon att en
kompetent lärare konstrueras utifrån formell utbildning och förmågan att vara professionell. Det professionella handlar här enligt Wiklund om att hålla ”ordning
och reda”, ha ett sunt förnuft och känna entusiasm inför sitt arbete (Wiklund 2012,
s. 192-293). Under 2000-talets början relateras sedan läraryrket till en skola i kris
(Englund 2012). Medias påverkan på den skolpolitiska arenan poängteras även av
Lindensjö och Lundgren (2000). De beskriver relationen mellan den skolpolitiska
”formuleringsarenan” och skolpraktikens ”realiseringsarena” i ett decentraliserat
system som beroende av hur media beskriver och uppfattar skolpolitiska reformer.
Läraren konstrueras med andra ord på olika sätt beroende på arena, vilket enligt
Tomas Englund (2012) leder till olika subjektspositioner med skilda förväntningar (s.17). Vem ”den goda läraren” förväntas och definieras vara i media, i
policy och i den faktiska läroplanen förskjuts både över tid och mellan de olika
arenorna. I texter av OECD konstrueras exempelvis en lärare utifrån en uppsättning standardiserade kriterier på kompetens vilket bland annat lett till rekommendationer om ökad internationell samordning av lärarutbildningen (Wahlström
2013, s. 267).
Utifrån denna avhandlings syfte är min utgångspunkt att förståelsen av vad en
lärare är och bör vara både beror på diskurser om läraren och på reella konsekvenser av skolpolitiska reformer, exempelvis kravet på lärarlegitimation eller Skolinspektionens inrättande, vilka påverkar lärarens position och handlingsutrymme.
En annan utgångspunkt, i linje med samtida forskning om utbildningspolicy, är
att det internationella inflytandet över det nationella skolpolitiska reformarbetet
har ökat (Daun 2012, Grek 2009, Lingard & Ozga 2007, Robertson 2008, Segerholm 2014). OECD:s internationella inflytande över nationers utbildningspolitik
bör dock nyanseras då OECD också plockar upp idéer som sedan sprids vidare
(Pettersson 2008). Det är således viktigt att ha i åtanke att även om OECD:s och
EU:s inflytande över nationell utbildningspolitik är större idag bör man inte förstå
relationen mellan en internationell nivå och den nationella som uteslutande riktad
från en global nivå mot en nationell nivå.

35

Ett internationellt perspektiv på policyprocessen
Hittills har jag i huvudsak diskuterat skolan utifrån ett svenskt perspektiv men
som precis har slagits fast är ett delsyfte i avhandlingen att analysera hur konstruktionen av läraren kan förstås i ljuset av en internationell utbildningspolitisk
diskurs. Jag är intresserad av hur läraren konstrueras i policy på olika nivåer av
det skolpolitiska området. I undersökningen har jag valt att synliggöra den internationella betydelsen för den svenska policyprocessen. Inom internationell pedagogisk forskning finns ett växande intresse för policystudier och det som benämns
policy transfer, travelling policy (Ozga & Jones 2006), globalisation of policy
(Dale 2010), policy borrowing och policy learning (Hall 1993). Alla begrepp pekar på en internationalisering av policyprocessen där transnationella och överstatliga influenser belyses. Nationell utbildningspolitik måste idag förhålla sig till
nationella likväl som europeiska och globala organisationer och nätverk vilka verkar inom policyfältet (Grek et al. 2009b, s. 124). I det perspektivet framstår det
som en logisk utgångspunkt att den svenska policyprocessen inte kan förstås isolerad från en internationell kontext.
Forskning om skolans institutionella förändring har visat hur idéer om effektivisering och marknadisering av skolan (liksom stora delar av offentlig sektor) spridits internationellt (Se bl. a. Ball 2009, Lindensjö & Lundgren 2000, Lingard
2010, Thrupp 1998). Inte minst har en systemkritisk forskning fått genomslag i
flera länder. Exempelvis har effekten av skolpolitiska reformer utifrån neoliberala
och nykonservativa influenser i framförallt USA, Storbritannien, Australien och
Nya Zeeland, etablerats som ett forskningsfält de senaste tio-femton åren.18 Internationell skolforskning har visat hur nya ideal och förebilder fått inflytande över
skolväsendet likväl som över andra offentligt drivna verksamheter. Ett begrepp
som etablerats är New public management (NPM), ett reformprojekt av offentlig
verksamhet utifrån tilltron till den fria marknadens inneboende förmåga att effektivisera och strukturera offentlig verksamhet.19 Det handlar i grunden om en överföring av idéer och organisatoriska strukturer från privat sektor till offentlig verk-

18

Se exempelvis Apple 1999, Ball 1997, Lather 2004, Lingard & Ozga 2007, Lingard 2010,
Thrupp 1998, 2008
19 Det har bedrivits en hel del forskning om vad New public management (NPM) kan betecknas
som och varur det härrör, likväl som vilka konsekvenser denna organisatoriska administration
och styrning kan få för den offentliga sektorn och välfärdssamhället. Även om definitionen
likväl som dess positiva alternativt negativa karaktär skiljer sig åt mellan discipliner och forskare går några gemensamma drag att presentera: decentralisering av beslut och administration,
fokus på ”output” istället för ”input”, konkurrens, effektivitet och valfrihet. Trots NPM:s begreppsliga släktskap med neoliberala ideologier är begreppet fortfarande i många fall diffust
eftersom det i så hög grad fokuserar själva administrationen av offentlig sektor och riskerar att
användas som något neutralt och opersonligt. Just detta gör att reformerna framstår som rationella och effektiva för systemet som helhet utan att några särskilda individer gynnas (Clarke,
Gewirtz & McLaughlin 2000, s. 8).
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samhet utifrån en uttalad föresats att effektivisera och avbyråkratisera den offentliga sektorn. De flesta är överens om att NPM härrör ur public-choice teorier och
managerialism liksom att idéerna började få spridning i USA och Storbritannien
under slutet av 1970-talet, början av 1980-talet (Clarke, Gewirtz & McLaughlin
2000, Gruening 2001), vilket resulterade i reformeringar av offentlig sektor, framförallt inom OECD-området (Hood 1995).
OECD:s rankinglistor över länders utbildningssystem har fått genomslag i många
länders skolpolitik (Grek 2009, Steiner-Khamsi & Waldow 2012). I samband med
dessa rankinglistor kopplas ekonomisk konkurrenskraft alltmer explicit till ”nyttan” med utbildning i form av en viss efterfrågad kunskap. Kunskap utgör i denna
logik länders humankapital.20 Ulf P. Lundgren menar att utbildning sedan efterkrigstiden alltmer blivit en samhällsangelägenhet där skolans funktion handlat om
att möta samhällets behov (Lundgren 1984). Utbildningsteoretikern Gert Biesta
understryker istället i första hand utbildningens subjektifierande funktion tillsammans med den socialiserande och kvalificerande funktionen (2011). Denna subjektifierande funktion belyser andra ”färdigheter” än de som går att enkelt mäta i
kunskapsmål och relatera till en tilltänkt samhällsnytta. Biesta poängterar kritiskt
tänkande och möjligheten för individen att finna sin egen unika särart och förmåga
som den subjektifierande funktionen av utbildning (s. 27-33).
I Australien är skolans institutionella förändring ett etablerat forskningsområde
som visat att skolpolitiken alltmer övergått mot att fokusera skolresultat och effektivitet (Lingard 2009, 2010). Utbildningssociologen Martin Thrupp forskar om
hur skolor i problemområden i England och Nya Zeeland formuleras som policyproblem. Han visar hur behovet av möjliga lösningar och förklaringar till problemen skapar vad han benämner Politics of blame (Thrupp 1998, 2008).
The politics of blame involve an uncompromising stance on school performance in
which the quality of student achievement is seen as the result of school policies and
practices and any reference to broader sociopolitical factors is ruled out as an excuse
for poor performance. (Trupp 1998, s. 196)

Istället för att diskutera segregation och fattigdom i de utsatta områdena, menar
Thrupp att lärarnas bristande kompetens och misslyckanden med att få eleverna
att klara av skolan fokuseras i skolpolitiken. Thrupp förklarar det med att problemet med segregation och fattigdom är för omfattande eller anses politiskt och
ekonomiskt omöjliga att göra något åt. Han menar att problem måste anses som
möjliga att lösa för att komma upp på den politiska agendan. Problem vars lösning

20

I analysen av utbildningspolitiska texter från EU och OECD i del 2, samt i tidigare forskning
om EU:s och OECD:s utbildningspolitik (se bl. a. Grek 2009, Ozga & Jones 2006, Robertson
2008, 2012b, Steiner-Khamsi & Waldow 2012) framkommer att utbildning i mycket konstrueras i syfte att frambringa vissa efterfrågade kompetenser hos medborgarna, ett humankapital.
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skulle kunna ifrågasätta den rådande samhällsordningen eller politiska riktningen
har svårt att etableras som policyproblem.
I den här avhandlingen analyseras hur läraren konstrueras i policy under tre reformperioder, 1990-talets decentraliserings- och avregleringsreformer, läroplansoch betygsreformen 1994 och lärarlegitimations och läroplansreformen 2011.
Dessa policyprogram behövde givetvis vinna politisk legitimitet och anses angelägna att lösa för att få genomslag (jfr Forsberg 2008). Frågan är då hur policyprogram erhåller legitimitet. Forskning som har undersökt reformer av privatisering, decentralisering och standardisering av utbildning pekar ofta på ett internationellt inflytande i policyprocessen. Exempelvis påtalas det internationella inflytandet bestå i att de legitimerar nationella reformer (Pettersson 2008). Roger Dale
(2010) menar, med stöd i Peter Halls teorier om policy learning, att policylärande
egentligen är, eller övergår till att vara, policymål utformade i syfte att legitimera
eller befästa tidigare reformarbete eller politiska program när politiska paradigmskiften genomförs. Dale menar att globaliseringen av policyprocessen kan ses som
ett sådant paradigmskifte, där nationalstatens policyskapande alltmer behöver förhålla sig till det globala sammanhanget (Dale 2010, s. 9-10). Ett exempel på ett
sådant sammanhang är det ökade antalet internationella kunskapsmätningar som
genomförs och uppmärksammas i den nationella policyprocessen.

Internationella kunskapsmätningar och den effektiva skolan
Det senaste årtiondet har pedagogisk forskning i ökad utsträckning börjat intressera sig för de internationella kunskapsmätningarnas betydelse och genomslag i
nationell utbildningspolitik. Detta framförallt i kölvattnet av i synnerhet PISA:s
internationella genomslagskraft. OECD:s rankinglistor där medlemsländer och
övriga inbjudna deltagarländer listas utifrån sina resultat på internationella standardiserade kunskapstester och utvärderingar har sedan de infördes fått ett allt
större inflytande i den internationella policydebatten (Grek 2009, Meyer & Benavot 2013, s. 9, Steiner-Khamsi & Waldow 2012). Dessa tester riskerar medföra
en standardisering av kunskap och kategorisering av länder och deras utbildningssystem som möjliggör en typ av ”governance at a distance” (Popkewitz 2012a, s.
33).21 Policyanalytikern Sotiria Grek menar att de standardiserade kunskapstest
som genomförs internationellt påverkar den nationella policyprocessen, men på
olika sätt och i olika hög grad (Grek 2009). Jenny Ozga som under en längre tid

21

jfr även Dale (2010) som menar att globalization of policy inte är ett lånande eller lärande av
policy eftersom det inte har initierats av ett specifikt land utan istället något han benämner
”governance without government” (s. 11).
38

undersökt utbredningen av standardiserade tester i Storbritannien, menar att kunskapsmätningar i syfte att få insyn i hur väl skolor lyckas med undervisningen har
ökat som konsekvens av en avreglering av skolan under 1980-talet (Ozga 2009).22
De internationella standardiserade testerna har institutionaliserats i nationell skolpolitik i flera länder. Lärarens position och arbetsvillkor står inte isolerade från de
internationella kunskapsmätningarnas inflytande. Forskning inom området pekar
på att kvalitetssäkring och ansvarsutkrävande, accountability, via insyn, standardiserade kunskapstester och utvärderingar av skolor och lärare alltmer ökar i
Europa, inte minst genom internationella aktörers inflytande (Grek et al. 2009).
Hur dessa praktiker används i syfte att göra lärarna till föremål för en möjlig ansvarsutkrävning framhålls i forskningen. Biesta menar att sådana praktiker är
tecken på brist på tillit, och att de undergräver lärarens förmåga att agera på ett
ansvarsfullt och professionellt sätt (Biesta 2011).23 I flera internationella studier
om betygssättning och standardiserade kunskapstester framkommer pedagogiska
dilemman i mötet mellan den bedömning lärarna upplever som meningsfull och
den bedömning som snarare handlar om ansvarsutkrävning (Blok, Otter & Roeleveld 2002, Hall och Harding 2002, Suurtamm & Kochs 2014).
Internationella jämförelser genom PISA, TIMSS och PIRLS utgör exempel där
de internationella organisationer som står bakom testerna som OECD, UNESCO
och IEA har fått ett större inflytande i den internationella och nationella policydebatten (jfr Grek 2009, Steiner-Khamsi & Waldow 2012). Den finska pedagogen
och policydebattören Pasi Sahlberg pekar på skillnaden i den finländska attityden
gentemot en globalisering av utbildningspolicy (exempelvis standardiserade kunskapsmätningar) i jämförelser med många andra länders inställning i Europa.
Sahlberg menar att Finland även har haft en större motståndskraft mot de neoliberala utbildningspolitiska reformer och den deprofessionalisering av lärarkåren
som sprider sig i Europa, vilket kan förklara den avvikande hållningen till de standardiserade testerna (Sahlberg 2012). Det finns dock studier som tvärtemot pekar
på att den policy transfer i termer av neoliberala ideal om hur samhället, och därigenom skolan, ska organiseras har spritt sig till Finland (Kivirauma, Rinne och
Seppänen 2003).
Hur kunskapsmätningar får ett allt större inflytande över skolpraktiken och vilka
pedagogiska konsekvenser centreringen kring måluppfyllelse riskerar att leda till
har under senare tid alltmer uppmärksammats (Biesta 2009, Forsberg & Lundahl
2006, Forsberg 2008, Lundahl & Waldow 2009). Eva Forsberg pekar på att ökad
fokus på redovisning, inspektion och bedömning i skolans verksamhet sker på
bekostnad av de delar av läroplanen där ”värden, erfarenheter och kunskaper som
betraktas som viktiga i ett samhälle” betonas (Forsberg 2008, s. 90). Hon menar
22
23

jfr Forsberg & Lundahl 2006, Lundahl 2010
Se även Lingard 2009
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vidare att läroplanen och bedömningssystemen har utvecklats till verktyg att styra
skolan med, och att vi behöver utveckla mer kunskap om ”bruket av kunskapsbedömningar som styrmedia” och dess påverkan på lärarpraktiken (s. 92). Forsberg
och Lundahl menar att utvärderingar under senare tid alltmer används som styrmedel av skolan och frågan är om inte det lokala handlingsutrymme som utlovas
i läroplanen i praktiken får stå tillbaka för ”en annan typ av läroplan” där ”nationella standarder alltmer anger riktlinjer för skolans arbete” (Forsberg & Lundahl
2006, s. 22). Läroplanen, menar de, verkar justeras mot det som går att mäta och
måtten blir alltmer standardiserade. Även Tomas Englund varnar för att ett testsystem ”träder in på arenan som det egentliga styrinstrumentet” när styrningen av
skolan i ökad utsträckning sker genom utvärderingar av lärarnas verksamhet
(Englund 1996, s. 145).
Tankarna att målstyrning riskerar medföra att verksamheten anpassar målen efter
det som går att påvisa i syfte att kunna hävda framgång och effektivitet går tillbaka
till organisationsforskningen (Lindensjö och Lundgren 2000, s. 151-154). Det är
en form av ”isärkoppling” mellan verksamhet och styrning. I ett skolpolitiskt perspektiv uppfattas fenomenet ofta som en tröghet eller ostyrbarhet. Lindensjö och
Lundgren menar i linje med teorierna om isärkoppling (även om de inte använder
det begreppet) att avståndet mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan går
att förstå utifrån skolpolitikens andra syften med att formulera politiska mål. De
diskuterar då inte bara själva kunskapsmålen utan även mer övergripande skolpolitiska mål. Målet att betygssättningen ska vara likvärdig eller att alla elever har
rätt att nå upp till godkänt är sådana politiska påbud som när de ska realiseras
upplevs som svåruppnåeliga. Att förskjuta gränserna för kunskapsmålen, en praktik som tidigare forskning påvisat (Korp 2006, Selghed 2007, Tholin 2006, Wedin
2007), går också att förstå utifrån en strävan att framstå som en effektiv, i termer
av måluppfyllelse, skola/lärare.
Det har vuxit fram ett pedagogiskt forskningsfält om hur den mest effektiva
undervisningen bör bedrivas och där den “effektiva läraren” lyfts fram. Dessa studier framhåller att läraren är den viktigaste faktorn för elevernas studieframgång
(Barber & Mourshed 2007, Hattie 2009, Sammons et al. 1995). Inom ett närliggande forskningsfält som är stort i den anglosaxiska världen, forskning om så kallad School effectiveness, är det vanligt att lista det som anses vara de mest signifikanta aspekterna för skolframgång (se exempelvis Barber et al. 1997, Barber &
Mourshed 2007, Hattie 2009, Sammons et al 1995). Forskningen som växte fram
under 1980- och 90-talen, har fått stort genomslag, inte minst bland policymakare
som OECD, samtidigt som det har kritiserats för att förenkla och kvantifiera en
komplex verklighet och sakna teoretisk anknytning (Goldstein & Woodhouse
2000).24 Hur forskning används i policyprocessen är en komplex fråga som inte
24

Se även Englund 2012 där läroplansteorin föreslås utgöra en motvikt mot det han benämner
en ”ny-positivistisk utvärderingsboom” (s. 7) där bland annat den evidensbaserade skolforskningen placeras.
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enkelt kan förstås utifrån värderingar om huruvida forskning missbrukas. Att policymakare bör lyssna på forskning är något forskare ofta efterfrågar. Samtidigt
blir det problematiskt när det är en viss aspekt och en viss ”bekväm” forskning
som används i en politisk diskurs där forskning väljs ut och används för att vara
användbar i syfte att legitimera en policy.
Put briefly, policy-makers are steering research towards problem-solving and the
consolidation of knowledge about ‘what works’. (Ozga & Jones 2006, s.3)

Ozga och Jones pekar på en utbildningspolitik som framhåller konkurrens och
behovet av effektivitet i en diskurs om en global kunskapsekonomi. Kunskap och
ekonomi relateras till varandra så att ”what matters is what works for the economy” (s. 5). Detta kan sättas i relation till Biestas rubrik i en artikelserie om två
artiklar som diskuterar ett besläktat fenomen i relationen mellan pedagogisk evidensbaserad forskning och skolpolicy: Why ’What Works’ Won’t Work (2007) och
Why ’What Works’ still Won’t Work (2010). I den pekar han på den stora tilltron
till möjligheten att överföra pedagogiska metoder från forskning in i klassrummet
utan hänsyn till kontextuella faktorer. Detta begränsar, hävdar han,”the opportunities for people to do and think otherwise” (s. 499-500). Särskilt pekar Biesta på
att lärarens professionella omdöme åsidosätts när ”objektiva” framtestade metoder ska implementeras i klassrummet (s. 492). Frågan ”What works” bör alltid
komma efter frågan om vad vi vill uppnå med utbildning, understryker han.
En målstyrd skola där utbildningspolitiken är inriktad på att mäta måluppfyllnaden medför även, enligt Biesta, en syn på målen med utbildning som möjliga att
ställa upp och mäta som faktisk information (Biesta 2009, s. 35). Denna utveckling menar han i mycket beror på forskningen om school effectiveness. I denna
eftersöks ofta den mest effektiva vägen till att eleverna uppnår kunskapsmålen.
Problemet blir att fokus alltmer riktas mot ”output”, resultaten, istället för att vi
frågar oss om det vi mäter verkligen är det som vi värderar som viktig kunskap
och viktiga förmågor. Risken blir, menar Biesta, i likhet med Forsberg och Lundahl (2006), att vi mäter det vi lätt kan mäta. Han påpekar dessutom att det i sin
tur har till följd att de förmågor vi värderar som viktiga blir de som är lätta att
mäta (s. 35). Därmed fokuseras aspekter som är ”fundamentalt oförmögna” att
användas i syfte att besvara frågan om vad som är pedagogiskt önskvärt, medan
andra aspekter trängs undan (Biesta 2011, s. 56).
En annan aspekt som lyfts fram i forskning om de ansvarsutkrävande praktiker
som de standardiserade kunskapsmätningarna är en del av, är att dessa riskerar
minska lärarens möjlighet att verka som pedagog (Hall & Harding 2002, Lingard
2009, Pope, Johnson & Mitchell 2009, van Ewijk 2011). Biesta menar att mätningskulturen har haft ett stort inflytande på utbildning på flera nivåer,”from the
highest levels of educational policy at national and supra-national level down to
the practices of local schools and teachers.” (Biesta 2009, s. 34). Det är för övrigt
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dessa tre nivåer, en svensk nationell, en europeisk överstatlig och den lokala skolverksamheten genom intervjuade lärares berättelser, som analyseras i den här avhandlingen. Läroplansteoretiska undersökningar stannar ofta på den nationella nivån, men utifrån den tidigare forskning om skolpolitiska policyprocesser som har
presenterats i detta kapital placeras alltså den svenska skolan in i ett internationellt
sammanhang.25
Svensk och internationell skolforskning har kunnat påvisa ett ökat misstroende
mot läraren som professionell i relation till ökade krav på effektivitet, ansvarsutkrävande och kontroll (Alexandersson 2011, Thrupp 1998, Ball 2009, Lingard
2010). När definitionen och kontrollen av vad en lärare är och bör vara blir ett
stort inslag inom skolpolitiken, minskar lärarnas makt över möjligheten att själva
definiera vad en bra lärare är. Detta riskerar att leda till att även den egna kontrollen över praktiken minskar (Ball 2003, Robertson 2012b).

Skolreformer och den professionella läraren
Jag är intresserad av att undersöka hur läraren konstrueras i relation till skolans
institutionella förändring under perioden som sträcker sig från det systemskifte
skolan genomgick under 1990-talet till idag. I kapitlet har jag presenterat ett institutionellt perspektiv och för avhandlingen relevanta teorier om policyprocesser
och hur policy ”reser” mellan organisationsnivåer nationellt och internationellt.
Aktuell forskning inom området har också presenterats. Undersökningen genomförs alltså i ett perspektiv som medger en analytisk struktur utifrån olika nivåer av
skolan. Två av avhandlingens frågeställningar riktas mot hur en professionell lärare konstrueras på de olika analysnivåerna. I det sammanhanget menar jag att det
är välmotiverat att lyfta in teorier och tidigare forskning som riktas mot studier av
professioner och professionalisering av läraren.
Forskning om läraren och lärarens dagliga arbete visar att den mängd reformer
skolan genomgått sedan 1990-talet (Lundgren 2002) har vidgat läraruppdraget till
att omfatta ett ökat antal arbetsuppgifter utanför klassrummet likväl som en intensifierad arbetsbelastning i klassrummet (Gustafson 2010, Hultqvist 2011). Även
Stephen Ball (1997) poängterar de brittiska lärarnas ökade administrativa arbete
utanför klassrummet. Enligt Ball leder denna ”intensifiering av lärarnas arbete”
till en försvagad yrkeskår (s. 318-319). Skolpolitiska reformer som genomförts i
Sverige under perioden efter 1990-talet menar Gustafson (2010) har gått ut på
likrikta läraren, samtidigt som det alltmer fragmentariska och individualiserade
skolsystemet och det stora antalet sammanhang läraren befinner sig i, medför att
25

I läroplansteoretiska studier tenderar den internationella aspekten av regleringen av skolan
vara osynlig även om Lundgren öppnar upp för ett mer internationellt perspektiv.
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läraren positionerar sig som professionell på olika sätt beroende av kontext. Läraren befinner sig således i konstant förhandling om sin professionella identitet, vilken ofta hamnar i kollision med skolpolitiska reformer.
Professionsforskningen är i huvudsak överens om att professionalism handlar om
att individer inom en viss yrkesgrupp har kontroll och legitimitet i sin yrkesutövning (Evetts 2009, 2013). Genom det hänger professionalism samman med yrkesgruppens institutionella förutsättningar att verka i sitt dagliga arbete. Det är just
makten över sitt yrkesutövande som flera forskare som intresserar sig för läraryrkets förändring menar riskerar snävas in då praktiker som standardiserade kunskapstester och politisk styrning av lärarpraktiken ökar. En ökad standardisering
av betygssättningen och high-stakes tester framhålls i forskning riskera lärarens
möjlighet att verka som professionell bedömare (Hall & Harding 2002, Pope,
Johnson & Mitchell 2009, van Ewijk 2011). Överhuvudtaget påtalar flera forskare
att läraryrkets professionella status riskerar minska i takt med en ökad reglering
och kontroll över lärarnas dagliga verksamhet. Läraryrket har också ofta definierats som en semiprofession (Stenlås 2009). Det brukar motiveras med att lärare
inte har monopol på yrkesutövningen (Stenlås 2009, s 30), en gemensam yrkesetik
(Sjöberg 2010a, 2010b) eller autonomi i yrkesutövandet (Berg1981, s. 41-43).
Skolan har också definierats som en byråkratisk organisation med professionella
inslag (s. 109).
De klassiska professionerna brukar exemplifieras med läkare, präster och jurister
(Lindensjö & Lundgren 2000, s. 166, Stenlås 2009). Det som vanligtvis lyfts fram
som karaktäriserande för en profession är autonomi, utbildning och gemensamma
etiska regler. Samhällelig legitimitet framhålls som grundbulten för att en yrkesgrupp ska kunna verka som professionell (Evetts 2009, s. 25, 2013, Stenlås 2009,
s. 37). När en yrkesgrupp inte innehar dessa karaktäristika eller när något av elementen minskas eller försvinner definieras gruppen inte som en profession, eller
så går det att tala om att en deprofessionalisering ägt rum. I internationell forskning om lärarens möjlighet att vara och agera som professionell pekar mycket på
det senare alternativet, nämligen att lärarkåren har genomgått en deprofessionalisering (Ball 2003, Biesta 2011, Gewirtz, Mahony, Hextall & Cribb 2009). Detta
stöds också av svensk forskning på området (Ringarp 2011, Sjöberg 2010b, Stenlås 2009).
Lena Sjöbergs policyanalys av skolpolitiska texter under 1990- och 2000-talet,
med utgångspunkt i Foucault, påvisar att de nya krav på lärarna som framkommer
under 1990-talet är ett uttryck för en ”regementaliserad styrningsteknologi”, en
översättning av Foucaults begrepp governmentality (Sjöberg 2010b, s. 19). Hon
pekar även på att Lärarförbundet var en aktiv part i en ökad reglering av lärarna
och menar att lärarnas ”sug efter inflytande och status” medförde att de hamnade
”rätt i händerna på den statliga ambitionen att effektivisera svensk skola” (s. 66).
Under 2000-talet förskjuts dessa till en alltmer disciplinerande karaktär. Läraren
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styrs och granskas i ökad utsträckning och Sjöberg hävdar i likhet med Stenlås
(2009) att det snarast är en deprofessionalisering av läraryrket som framkommer
i analysen trots det skolpolitiska talet om den professionella läraren.
Professionalisering anses medföra att en yrkesgrupp får status och legitimitet
(Lindensjö & Lundgren 2000, s. 166-67). Men det Julia Evetts benämner professionalization from above (professionalisering ”uppifrån”) och som konstruerar en
organizational professionalism är istället en praktik där de som styr en verksamhet reglerar gränserna för professionen (Evetts 2009, 2013).26 Exempel på sådana
praktiker är ökad reglering av vilka som får tillträde till professionen (som certifieringssystem), ansvarsutkrävande, ökad standardisering av arbetet samt målstyrning. Evetts intresserar sig för:
the increased deployment of the concept of ‘professional’ and examines the power
of the discourse of professionalism in terms of social order and control in occupations. It considers the increased use of ‘professionalism’ in new and existing occupational contexts and as a mechanism for facilitating and promoting social and occupational change. (Evetts 2003b, s. 23)

En professionaliseringsdiskurs tas dessutom ofta emot positivt av en yrkesgrupp
i och med att diskursen erbjuder en möjlighet till ökad status (Evetts 2009, s. 23).
I diskursen används ofta etablerade föreställningar och ideal om professionalism
i termer av exklusiv tillgång till professionen, autonomi och kontroll över det egna
arbetet. Men, menar Evetts, i realiteten är den professionalisering som genomförs
”uppifrån” mycket annorlunda. Istället skapas ofta en professionalism med ökat
ansvarsutkrävande utan motsvarande ökning av status och lön (Evetts 2003b, s.
23). Evetts kopplar denna variant av professionalism till NPM och de nya praktiker som därmed etablerats i offentlig verksamhet.27
Gunnar Berg (1981) poängterar professionens yrkesmässiga kod. Denna handlar
om normer och gemensamma grundavsikter i yrkesutövandet. För att kunna utveckla en gemensam yrkeskod i termer av professionell kunskap krävs enligt Berg
en hög grad av autonomi. Berg menar att det krävs en ”yrkeskodex” skapad genom att läraren reflekterar och tar ställning i sitt pedagogiska yrkesutövande för
att läraren ska kunna definieras som professionell. Ett visst mått av självständighet
och professionellt ställningstagande är alltså enligt Berg nödvändigt i relation till
26

Julia Evetts (2013) diskuterar legitimitetsbegreppet till Foucaults begrepp governmentality
och hur betydelsen av legitimitet alltmer förskjutits mot att handla om normalisering och kontroll över subjektets handlingar i termer av lämplighet. Ett legitimt subjekt definieras därmed i
mindre utsträckning av autonomi och mer i termer av kontroll något hon utifrån bland annat
Miller och Rose (1990) menar ”has explored professionalism as the government of professional
practice ‘at a distance’.” (s. 182).
27 Jfr Clarke, Gewirtz & McLaughlin (2000) som menar att det finns en koppling mellan deprofessionaliseringen av läraren och marknadiseringen av skolsektorn. Lärarna mister i auktoritet
och får förhålla sig till elever och föräldrar som kunder (s. 8-9).
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det byråkratiska ramverket (s. 163). I en professionell organisation krävs således
att den lokala nivån, utifrån ett gemensamt ethos definierat ”inifrån”, tolkar och
omsätter de formella reglerna i sin pedagogiska praktik och att de professionella
strävar efter att utnyttja det handlingsutrymme som finns (s. 206). Ifall en lärares
yrkeskodex endast definieras uppifrån handlar det alltså enligt Berg inte om ett
yrkesethos (se även Orlenius & Bigsten 2006).
I analysen av lärarintervjuerna, som presenteras i del 3, är mötet mellan den formella (byråkratiska) organisationen och lärarnas institutionaliserade handlingsutrymme en analytisk utgångspunkt. Hur lärarna beskriver sin dagliga verksamhet
och sig själva som professionella i relation till den formella regleringen är här
centralt. Den ”byråkratisering” av läraryrket som utvärderingar, standardiseringar
och kvalitetsgranskningar medför, menar jag får konsekvenser för lärarens möjlighet att själv definiera och utföra sitt läraruppdrag. Vad som ”ovanifrån”, i skolpolicy, definieras som kvalitet och hur denna ska garanteras riskerar att minska
lärarnas möjlighet att själva definiera vad som är det pedagogiskt bästa. Biesta
(2011) menar att det alltmer etablerade ansvarsutkrävandet (accountability) i skolan gör att kvalitet begränsas av resultattänkandet och de processer detta omges
av. Det blir mer en fråga om att leverera resultat medan mål och innehåll hamnar
i skuggan. Biesta menar att detta har medfört att relationen mellan lärare, elever
och föräldrar har avprofessionaliserats. Eleven blir en kund som läraren ska gå till
mötes (s. 74-75).28
Lärare reagerar inte uniformt på skolpolitiska reformer. Inte bara skolsammanhanget, skola, elevunderlag och meritvärdet, har betydelse för attityden gentemot
skolpolitiska reformer. Utifrån intervjuer med lärare i en studie av lärares attityder
gentemot skolreformer visar Alex Moore m.fl. (2002) att hur ”god pedagogisk
praktik” definieras av lärare får betydelse för hur ny policy tas emot. Lärarna
kunde i analysen delas upp i två grupper. Den ena accepterade och inkorporerade
ny policy i sin praktik. Den andra gruppen positionerade sig som motståndare till
ny skolpolicy. Den senare lärargruppen försökte förvisso förhålla sig pragmatiskt
till nya skolreformer, men snarast som en överlevnadsstrategi. Intressant är dock
att båda grupperna anpassade sin praktik till reformerna (Moore et al. 2002, s.
352). Moore och hans kollegor menar att lärarnas motstånd mot nya reformer har
minskat sedan 1970-talet. Vad det beror på menar de är svårt att säga, men lärare
kan i alla fall sägas ha blivit mindre motståndsinriktade till formell reglering, även
när de inte sympatiserar med den. Lärarna har blivit:
far less ‘political’ as some teachers put it—and that there may a corresponding guilt
and denial on many teachers’ part as they are obliged to put such policies into practice at the local level. (Moore et al. 2002, s. 562)

28

Se även Clarke, Gewirtz & McLaughlin (2000, s. 8-9)
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Lärarnas möjlighet till professionell autonomi i den pedagogiska verksamheten
minskades i och med att de tvingas implementera ovälkommen skolpolicy i lärarpraktiken, menar Moore och hans kollegor. Dessutom kan tvånget att implementera policy som upplevs som felaktig skapa frustration och en känsla av misslyckande (s. 563). Det blir en situation av vanmakt där lärarna har införlivat en formell
reglering även när de tillhör en grupp som egentligen står i opposition till den.
Situationen påminner om hur lärarna i Hultqvists (2011) studie av lärarnas förändrade yrkesvillkor beskriver kravet på dokumentation och åtgärdsprogram i den
svenska högstadieskolan idag. Även om de i intervjuerna uttrycker frustration
över bristen på tid för kreativitet och planering av undervisning, uttrycker de heller inte aktivt motstånd. Lärarnas bristande motstånd i det avseendet kan, menar
Hultqvist, relateras till skolans minskade legitimitet, läraryrkets försämrade status
och genom det en försvagad position, inte bara till elever och föräldrar utan även
gentemot skolledningen.
Avhandlingens studie tar, som visats i det här kapitlet, avstamp i forskning som
belyser skolans institutionella förändring under den period som kan beskrivas som
ett skolpolitiskt systemskifte. Undersökningen befinner sig på flera nivåer – den
internationella, den nationella och den lokala. Det är läraren som fokuseras som
kunskapsobjekt men samtidigt ställs frågor som handlar om den svenska skolans
förändrade villkor och de konsekvenser som kan härledas till skolans institutionella förändring sedan 1990-talets avreglerings- och decentraliseringsreformer.
Undersökningen genomförs sammanfattningsvis i ett institutionellt perspektiv
och ansluter till aktuell läroplansteoretisk och nyinstitutionell policyforskning.
Utifrån dessa utgångspunkter intresserar jag mig för relationen mellan policy och
praktik samtidigt som skolans institutionella förändring även aktualiseras ett samtidshistoriskt perspektiv. I undersökningen av hur läraren konstrueras i skolpolitik
och av lärare på de analysnivåer som i ett läroplansteoretiskt perspektiv benämns
formulerings- och realiseringsarenan, används diskursanalysen. Relationen mellan språk och handling, likväl som den mellan diskurser, sociala praktiker och
händelser utgår ytterst från en institutionell ontologi och diskursanalytisk epistemologi. I kapitlet som följer presenteras hur diskursteorin aktualiseras i avhandlingens undersökning.
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3. Diskursanalys och studier av institutioner

Den lärare som står i fokus i avhandlingen är en i språket konstruerad lärare. Med
detta menar jag inte att denna lärare enbart blir till i språket eller stannar i språket.
En utgångspunkt som avhandlingens diskursteoretiska förankring medför är att
föreställningar om läraren har inflytande över hur vi sedan agerar i relation till
denna lärare och vad som anses möjligt, omöjligt eller nödvändigt i lärarens praktik. Det teoretiska grundantagande påståendet baseras på är att om vissa praktiker
i relation till läraren ska institutionaliseras som nödvändiga eller självklara måste
först en viss kunskap om läraren etableras (Foucault 2000b, 2002). Diskursteorin
fokuserar dock inte bara hur individer förstår sitt handlande utan även hur sociala
strukturer i samhället förändras och upplöses (Howarth, Norval & Stavrakakis
2000, s. 6). Den kunskapsproduktion som sker både internationellt, nationellt och
lokalt menar jag får manifesta konsekvenser i form av exempelvis skolpolitiska
reformer och nya eller förändrade praktiker i skolans dagliga verksamhet (jfr Fairclough 2005a, 2006).
Fairclough har utvecklat en analysstruktur utifrån det som han betecknar ”organizational discourse”. I denna framhålls vikten av att studier av organisationer också
omfattar analyser av diskurser, vilket kräver någon form av textanalys (Fairclough
2005a, s. 915, 926-27). Diskursanalysen handlar dock enligt Fairclough inte bara
om en analys av diskursen i sig. Istället menar han att syftet är att analysera relationen mellan diskurser och det sociala sammanhang de befinner sig inom. Därigenom argumenterar han för en interdisciplinär forskning.
This means that discourse analysis on this view involves working in dialogue with
particular bodies of social theory and approaches to social research, identifying specific research questions for discourse analysis within the object of research, and
seeking to ensure that relations between discourse and other social elements are
properly addressed. (Fairclough 2005a, s. 927)

I en läroplansteoretisk tradition är relationen mellan skolans formella reglering i
policy och den dagliga verksamheten central. Den sociologiska nyinstitutionella
teoribildningen har redan poängterat idéers inflytande över institutionell förändring och hur politiska reformer skapas och genomförs i denna process (Hall 1993,
Meyer & Rowan 1991, Powell & DiMaggio 1991). Däremot förespråkas inte uttryckligen diskursanalysen. Inom nyinstitutionell teoribildning har en inriktning
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som riktar in sig på diskurser och deras betydelse för institutionell förändring börjat utvecklas, även om denna inriktning ännu inte är väl utvecklad (Schmidt 2008,
2009). Den diskursiva nyinstitutionella teoribildningen har en eklektisk syn på
hur diskursanalysen kan användas i studier av institutioner på mikro- och makronivå, något som kan kritiseras för att framstå som oklart eller godtyckligt.29 Detta
kapitel syftar till att söka redogöra för hur jag i avhandlingen använder diskursbegreppet och diskursanalysen. I kapitlet presenteras avhandlingens diskursteoretiska förankring och hur diskursbegreppet används i analysen. Sedan följer en presentation av den kritiska diskursanalysen och de begrepp som jag anser användbara för en analys av hur läraren konstrueras i skolpolitiska texter.

Diskurser, kunskapsproduktion
representeras i diskurser

och

hur

skolan

I avhandlingen utgår jag ifrån att det finns en relation mellan diskurser, kunskap
och handling. Frågan är hur denna relation kan komma till uttryck. Ett av den
kritiska diskursanalysens syften är att destabilisera och ifrågasätta etablerade
”sanningar” och det som är taget för givet. I den undersökning som genomförs i
avhandlingen är det diskurser om läraren, den betygssättande och den professionella läraren, som jag försöker synliggöra i skolpolitiska texter och lärarberättelser.
Jag ställer mig bland annat frågan hur vi kan begripliggöra att läraren kopplas
samman med betygssättning på det sätt som visar sig ske under analysperioden.
Vad är i de skolpolitiska texterna, och i lärarnas berättelser, möjligt att formulera
om läraren i relation till betygens skolpolitiska betydelse. Vad tas för givet och
”sant”? Utifrån tidigare pedagogisk forskning undersöker jag också vad som kan
tänkas osynliggöras i texterna, vad av undervisningen som inte lyfts frampå bekostnad av att resultat och kunskapsmätningar får allt större utrymme i skolpolitiken och vilka konsekvenser det kan få för hur läraryrket förstås.
Diskursbegreppet förenar enligt Foucault makt och kunskap genom att det är i
”vetandet” som det vi håller för sant kommer till uttryck i samhället. Vad som
anses sant om ett subjekt förändras beroende på vilket sammanhang subjektet befinner sig i och bör därför enligt Foucault ses som konstruktioner. Utifrån det analyserar jag i avhandlingen hur lärarsubjektet konstrueras i relation till de sammanhang där det lyfts fram.
In regard to human nature or the categories that may be applied to the subject, everything in our knowledge which is suggested to us as being universally valid must
be tested and analyzed. (Foucault 2000b, s. 461)

29

jfr även Weiss och Wodak (2003). De skriver att den kritiska diskursanalysen inte utgörs av
en gemensam teoribildning, vilket gör att ”the theoretical framework of CDA seems eclectic
and unsystematic” (s. 6) men i stället möjliggör en mer dynamisk forskning.
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Den sociala verkligheten representeras med andra ord inte enbart av diskurser utan
det sker också en kunskapsproduktion. Hur betyg representeras i diskurser säger
något om vad betyg ”blir” i det sammanhang de befinner sig i. Denna ”kunskap
om betyg” får vidare konsekvenser för hur vi hanterar betygssättningen, men även
för hur vi på ett övergripande plan relaterar betygen till individen, skolan eller
läraren. När betyg konstrueras som meningsfulla i diskurser, får det konsekvenser
för de subjekt och objekt som relateras till betygen. I det sammanhanget framställs
den betygssättande läraren som ett särskilt kunskapsobjekt.
Begreppen kunskapsproduktion och konstruktion av något indikerar en viss förståelse av skolan och de praktiker och individer som verkar där. Läraren som
begrepp och egenskaper som förknippas med lärarsubjektet ses härigenom som
en språklig konstruktion i exempelvis skolpolitiska texter eller när vi talar om
läraren i olika sammanhang. Men genom att individer befinner sig i den positionen
och utför vissa praktiker i egenskap av att vara lärare har begreppet också manifesta konsekvenser. Den diskursiva konstruktionen tar inte bort lärarens ”reella”
existens, men den modifierar den och gör att den är föränderlig. Hur vi talar om
läraren och vilka praktiker som förknippas (och inte) med läraren ger läraren –
individen som bär upp positionen och begreppet i sig – mening.
Hur begreppet konstruktion används och förstås är inte helt okomplicerat. Ian
Hacking kritiserar begreppet genom att problematisera relationen mellan föreställningar om individer och företeelser och deras ”reella” existens (Hacking
1999, s. 21-22). Kritiken kan förstås som riktad mot risken för en total relativism.
Därför poängterar jag i avhandlingen betygens ”reella” existens men att betyg i
ett diskursteoretiskt perspektiv tillmäts en social betydelse när de får mening i ett
specifikt sammanhang. Genom det konstrueras betygen på ett visst sätt beroende
på individernas förståelse och den praktik som kopplas till dem. Enligt diskursanalysen handlar det inte om att vi via språkliga utsagor återger ”verkligheten”,
utan att vi konstruerar och formar den genom ”particular ways of representing
aspects of the world” (Fairclough 2006, s. 11). Det vi säger ses härigenom som en
representation av de vi förstår som verkligt, viktigt och meningsfullt. Det blir logiskt att tala om en företeelse som exempelvis betyg, på ett visst sätt i vissa sammanhang. Att en elev etiketteras MVG-elev i skolans värld blir begripligt i det
sammanhang där MVG bär särskilda värden utifrån vissa logiker baserade på urval, kategorisering och jämförelse, som kan sägas utgöra en betygsdiskurs.
Följaktligen har analysen i avhandlingen som utgångspunkt att det finns en relation mellan våra föreställningar om verkligheten artikulerade i diskurser, och en
befintlig ”reell” verklighet (Fairclough 2005a, 2006, Foucault 1991a, s. 54,
2000b, s. 460). Man kan formulera det som att vi får tillgång till den ”upplevda”
verkligheten genom språket.
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Foucault menar att diskursernas formeringssystem är beroende av relationer till
andra ”institutioner, tekniker, socialgrupper, förnimmelseorganisationer, förhållanden mellan olika diskurser”, vilka etableras genom diskursiva praktiker
(Foucault 2002, s. 92). En diskurs formeras utifrån relationer mellan utsagor.
Att i dess särskilda individualitet beskriva ett formeringssystem innebär alltså att
karakterisera en diskurs eller en grupp av utsagor genom regelbundenheten i en
praktik. (Foucault 2002, s. 94)

Hur en diskurs om läraren formas i de utsagor som analyseras i avhandlingen är
således beroende av hur de binds samman av en regelbundenhet. Denna regelbundenhet söks i undersökningen genom att analysera hur utsagor om läraren återkommande används på ett visst sätt i policytexterna och i intervjuerna med lärare.
En skolpolitisk diskurs (likväl som en medicinsk, ekonomisk eller psykiatrisk diskurs) består således av ”en mängd utsagor beroende av samma formeringssystem”
(Foucault 2002, s. 134). Diskursbegreppet i termer av en skolpolitisk diskurs kommer därigenom att användas om ett visst sätt att tala i skolpolitiska texter. Samtidigt konstrueras en viss diskurs, ett särskilt sätt att tala om läraren eller betygen,
genom språkliga mönster, relationer och regelbundenheter. I den bemärkelsen används diskursbegreppet i termer av diskursen om läraren. Diskursen institutionaliserar läraren (eller betyg) på ett visst sätt och reglerar därmed samtidigt lärarens
handlingsutrymme. Diskurser formas i specifika processer där regelsystem och
subjektspositioner konstrueras, förändras och avgränsas och som ”a way of signifying a particular domain of social practice from a particular perspective” (Weiss
& Wodak 2003, s. 22).
En utsaga existerar inte oberoende av andra (explicita eller implicita) utsagor eller
det sammanhang där den förekommer, vilket medför att dess betydelse förskjuts
när dess sammanhang förändras (Foucault 2002, s. 124-129). I denna relation
finns även en maktaspekt där vad som anses legitimt och möjligt att säga, likväl
som vem som anses ha rätt att tala, är villkorat av det sammanhang där en diskurs
formeras. Diskursens formering är med andra ord beroende av hur utsagor konstitueras i text och tal i specifika sammanhang. Grundprincipen är att utsagor är föränderliga. Foucault menar att de regler som binder samman olika utsagor med
varandra är diskursens existens-, men också förändringsvillkor. De diskursiva
formationerna som skapas i och med denna regelbundenhet, kommer att utgöra
den ”sanningsregim” som reglerar vårt sätt att tala om världen och människorna.
Diskurser i sig är enligt Foucault inte sanna eller falska (Foucault 2000b). Sanning
är enligt honom inte en absolut sanning utan konstrueras genom en uppsättning
regler som formar diskurser i ett specifikt sammanhang som exempelvis det skolpolitiska sammanhanget. Dessa regler om sant och falskt positionerar dessutom
subjektet som ett objekt för en viss kunskap (Foucault 2000b, s. 459-463). Hur
den betygssättande eller professionella läraren framställs diskursivt förstår jag,
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utifrån Foucaults definition av sant och falskt, som konstruktioner med sanningsanspråk i det sammanhang de uppträder. Vad som i diskurser anses sant och falskt
om läraren menar jag, i linje med detta, beror på det sammanhang (exempelvis
skolpolitik eller skolpraktik) som diskursen uppstår inom. Därför menar jag att
det i en analys av hur läraren konstrueras i policy är centralt vilka objekt som
läraren konstrueras i relation till.
Ett av avhandlingens grundantaganden är med andra ord att det sätt vi talar om
skolan på har inflytande såväl över hur skolan liksom arbetet i skolan organiseras.
Läraren förstås följaktligen som ett objekt för en viss kunskapsproduktion i den
skolpolitiska diskursen (jfr Foucault 2000b, s. 459). Med detta påstående placerar
jag mig i den del av diskursanalytisk tradition där sociala och diskursiva fenomen
förstås relationellt.

Diskurser och sociala praktiker
För Fairclough är den sociala verkligheten både diskursiv och reell. Han betonar
vikten av att analysera relationen mellan ”linguistic/semiotic elements of the
social and other (including material) elements.” (Fairclough 2005a s. 915). Texten
(skriven, talad och visuell) förstås i detta perspektiv som språkliga aspekter av
sociala praktiker vilka separeras analytiskt. Sociala praktiker definieras av Fairclough (2006) som:
habitual, ritual or institutionalized ways of ‘going on’, which are associated with
particular institutions (such as law or education) and, at a more concrete level, particular organizations (such as a school or a business). (s. 30).

Fairclogh (2003) poängterar att sociala praktiker både är uttryck av diskurser och
icke-diskursiva element (s. 25). Betygssättning som social praktik kan utifrån det
synsättet definieras som en social (reell) händelse när lärare dokumenterar, rapporterar och motiverar sin betygssättning. Samtidigt är den diskursiv genom praktikernas språkliga karaktär. Offentliggörande av betygsstatistik på webbplatsen
SIRIS är också en aspekt av lärarnas betygssättning idag.30 I det fallet är betygssättningen som social praktik både ett uttryck för en viss diskurs (betyg som verktyg för jämförelse mellan skolor) och en reell händelse (offentliggjord skolstatistik på webben). I det senare exemplet menar jag att diskursen och den reella
händelsen förutsätter varandra genom att offentliggörande av betygsstatistik möjliggörs i relation till en diskurs om skoljämförelse genom betyg. Samtidigt producerar innehållet på SIRIS kunskap om betyg, utvärderingar och jämförelse. I en
30

SIRIS är Skolverkets webbplats där de samlat information om skolors kvalitet och resultat.
Bland annat kan man söka efter namngivna skolor och få information om antal behöriga lärare,
betygsstatistik, relationen mellan nationella proven och satta betyg, andel elever som fått fullständiga betyg mm. (www.skolverket.se/siris)
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institutionsteoretisk begreppsapparat skulle betygssättning definieras som en institutionaliserad praktik, vilket härigenom sammanfaller med det diskursteoretiska begreppet social praktik.
Dialektiken mellan det diskursiva och icke-diskursiva är en av grundpelarna i den
kritiska diskursanalysen. Ett grundläggande antagande är att det inte går att förstå
hur läraren konstrueras i policy, utan att placera denna konstruktion i relation till
ett skolpolitiskt sammanhang. Denna relation kan vara till sociala icke-diskursiva
praktiker likväl som till andra diskurser om exempelvis skolan eller lärande.
The objective of discourse analysis, on this view, is not simply analysis of discourse
per se, but analysis of the relations between discourse and non-discoursal elements
of the social, in order to reach a better understanding of these complex relations
(including how changes in discourse can cause changes in other elements). (Fairclough 2005a, s. 924)

Hur läraren institutionaliseras förstås således i det perspektivet som en relationell
samverkan mellan (och beroende av) diskurser och sociala praktiker. Med det i
åtanke, och för att kunna begripliggöra hur läraren blir ett kunskapsobjekt i policy,
analyseras i ett första steg de övergripande policyproblemen under de olika reformperioderna.

Kritisk diskursanalys
Men hur är förändring möjligt om diskurser både finns i vår omgivning och i vår
föreställningsvärld? Blir det inte en rundgång ifall sådant som vi uppfattar som
självklart och oemotsägligt grundas i etablerade logiker som både är produkten av
diskurser samtidigt som de möjliggör diskurser? Enligt Foucault, som behandlar
problemet, är diskurser under ständig förändring; varje ny utsaga och nytt sammanhang medför att diskurser förändras. Även i Faircloughs perspektiv samexisterar diskurser interdiskursivt med andra diskurser likväl som med samhälleliga
och politiska händelser, diskursiva och icke-diskursiva, och därigenom möjliggörs förändring (Fairclough 2005a, Foucault 1991a, s 54-55).
Fairclough menar vidare att vi så fort vi börjar reflektera över reella händelser
också tvingas att representera dem. Och det sätt varpå vi gör det utgår från vissa
diskurser (Fairclough 2005a, s. 925). När betygens likvärdighet uppstår som en
tematik i den skolpolitiska diskursen, medför det att betygen och likvärdigheten
måste representeras. Det uppstår i diskursen en representation av ett problem med
betygens bristande likvärdighet (jfr Bacchi 1999, 2009). Hur denna representation
ter sig kommer i undersökningen att visa sig baseras på ett visst sätt att förstå
skolan, betygen och, inte minst, den betygssättande läraren. Genom detta menar
jag, utifrån Faircloughs teoretiska perspektiv, att även den faktiska händelsen
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(som exempelvis lärarens betygssättande praktik) påverkas av hur betygssättningen representeras och därmed följer möjligheten till förändring. När likvärdigheten i betygssättningen representeras med ett ifrågasättande av att betygssättningen går likvärdigt till, har lärarnas betygssättande praktik kommit att förändras
genom att den regleras/eller övervakas mer. Det sätt betyg eller läraren representeras på förbinds genom ett sådant synsätt relationellt med sociala praktiker, vilket
skapar möjlighet till både stabilitet och förändring.
I den kritiska diskursanalysen är relationen mellan diskurser och samhället
centralt. Diskurser ses inte som isolerade från omvärlden och oberoende av andra
omkringliggande diskurser och institutionella omständigheter. Makt och dominansförhållanden kan förändras inom en institution likväl som en institutions samhälleliga förutsättningar, vilket påverkar hur vi ser på institutionen och dess roll i
samhället och för individen. ”Talet om skolan” förstås här som möjligt att härleda
ur ett visst sätt att förstå världen, en viss kunskapsproduktion om världen, som tas
för given och framstår som logisk i diskursen.
Jag tänker mig att den skolpolitiska diskursen rymmer fler maktaspekter än vi
kanske vanligtvis tillskriver skolpolitiken. Skolpolitik reglerar skolan formellt genom styrdokumenten, men andra, mer informella, aspekter av skolan, vilka konstrueras diskursivt, reglerar också hur vi förstår och agerar i relation till skolan.
Den kritiska diskursanalysen har utvecklats särskilt i syfte att studera makt. Därigenom menar jag att den kritiska diskursanalysen kan bidra till att sätta ljus på
skolans mer informella reglering. Specifikt för den här undersökningen är frågan
hur diskurser om läraren under analysperioden konstruerar läraren på olika sätt
och därigenom även sätter ramar för sociala praktiker i relation till läraren.
Den kritiska diskursanalysen har sina rötter i den kritiska teoribildning som kan
spåras tillbaka till Frankfurtskolan i vilken relationen mellan samhällets strukturer
och individernas föreställningsvärld framhålls. Enligt denna kan individers handlande inte ses som skild från samhällsstrukturen eftersom individers handling ses
som socialt konstruerad och präglad av gemensamma värderingar i samhället.31 I
den kritiska diskursanalysen är maktaspekten och de sociala konsekvenserna av
diskurser centrala. Det ”kritiska” i den kritiska diskursanalysen kan uttryckas som
en önskan att synliggöra makt- och dominansaspekter i samhället (Meyer &
Wodak 2001, s. 15, Roger et al, 2005, s. 367). Den kritiska diskursanalysen är inte
endast intresserad av att beskriva diskursen, utan har som mål att förklara ”why
and how language does the work that it does” (Rogers et al 2005 s. 368-69). Utifrån Foucault handlar inte en kritisk ansats om att säga att något är fel, utan om
31

Begreppet falskt medvetande härrör exempelvis ur den kritiska teorin som pekar på att individers tro att de agerar av fri vilja och efter individuella beslut bara är en illusion om frihet. Den
kritiska diskursanalysen är inspirerad av den kritiska teorin men kommer i denna avhandling
inte att anknyta till teorier om hegemoni och falskt medvetande.
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att peka ut vilka antaganden och outmanade sätt att tänka som våra handlingar
vilar på (Foucault 1990, s. 154). Kritik är ”to show that things are not as selfevident as one believe, to see that what is accepted as self-evident will no longer
be accepted as such. Practicing criticism is a matter of making facile gestures difficult. (s.155).
Ett gemensamt grundantagande i den kritiska diskursanalysen och den kritiska
teorin är intresset för relationen mellan människors föreställningar och det som
Fairclough benämner sociala praktiker (Fairclough 1992, s. 71, 2006, s. 30).32
Diskurser och sociala praktiker ses som en del av samhällets sociala strukturer
(Fairclough 1992, s. 72). Det analytiska intresset för relationen mellan diskurser
och samhället är en central orsak till att Fairclough förespråkar en interdisciplinär
vetenskaplig process.
Den kritiska diskursanalysen ligger i linje med Foucault och hans teorier om relationen mellan makt och kunskap. Vad som kan ses som ett samhällsproblem
måste således, för att komma upp på agendan, anses vara giltigt och relevant utifrån de dominerande sanningsanspråken i samhället, enligt Foucaults maktperspektiv. Att tränga igenom formuleringar i stadgar, protokoll och uttalanden i
syfte att komma åt den makt som utövas genom dessa är både Foucaults och den
kritiska diskursanalysens verktyg. Utifrån ett foucauldianskt maktbegrepp är det
inte institutionerna i sig som utövar makt utan det är makten som använder sig av
dem (Foucault 1987, s. 251).
Foucaults maktbegrepp beskriver hur institutioner ”act upon the behavior of individuals taken separately or in a group, so as to shape, direct, modify their way of
conducting themselves” (Foucault 2000b, s. 463). Ett exempel på detta skulle i en
för denna avhandling aktuell händelse vara den skolpolitiska (möjliga) handlingen
att kategorisera lärare som bättre och sämre utifrån de betyg de sätter, eller utifrån
elevers resultat på nationella proven, och sedan låta dessa reglera lärarens löneutveckling. Genom att analysera den skolpolitiska diskursen och lärarnas berättelser
om sig själva och sin (betygssättande) praktik undersöks hur läraren som subjekt
objektifieras i policy, men även av sig själva. Hur subjektet förstår sig själv är
också en del av denna sanningsregim. Foucault intresserar sig för ”the formation
of procedures by which the subject is led to observe himself, analyze himself,
interpret himself, recognize himself as a domain of possible knowledge.”
(Foucault 2000b, s. 461). Dessa processer som Foucault benämner objektivering
och subjektivering, och som bara beskrivits summariskt här, kommer att diskuteras mer ingående i nästa avsnitt.

32

Begreppet diskuterades ovan i avsnittet Diskurser och sociala praktiker
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Konstruktioner och hur ett subjekt objektiveras
Hur läraren konstrueras i skolpolicy undersöks, som nämnts tidigare, med utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen. Jag analyserar den kunskap som produceras om läraren i policy under slutet av 1980-talet fram till idag. Denna kunskapsproduktion analyseras i relation till de övergripande diskurser om skola och
utbildning som formeras under perioden. Det leder i sin tur till en central teoretisk
fråga i relation till Foucault som handlar om under vilka förutsättningar läraren i
mitt analysmaterial blir ett objekt ”att veta något om” (Foucault 2000b). I diskurser positioneras subjekt och objekt i olika möjliga relationer. I analysen bör man
enligt Foucault söka förutsättningarna för dessa relationer och hur de därigenom
producerar kunskap (s. 459).
The problem is to determine what the subject must be, to what condition he is subject, what status he must have, what position he must occupy in reality or in the
imaginary, in order to become a legitimate subject of this or that type of knowledge
[connaissance]. (Foucault 2000b, s. 459)

Diskursanalysen undersöker under vilka förutsättningar kunskap produceras och
etableras och hur kunskapsobjektet konstitueras som ett objekt att veta något om.
En fråga är exempelvis när den betygssättande läraren infann sig som ett kunskapsobjekt i diskursen om skolan. Hur blev läraren ett objekt att veta någonting
om i den skolpolitiska diskursen?
Foucault vänder också på analysperspektivet där inte bara hur ett subjekt konstrueras av andra inom ett visst kunskapsområde utforskas, utan även hur subjektet konstruerar sig själv. Och här är kopplingen till hur Foucault omdefinierar en
analys av makt och dominansförhållanden påtaglig. I Foucaults maktbegrepp är
det inte makt som utövas av någon mot någon som perspektivet öppnar upp för
granskning, utan hur makten använder sig av institutioner och diskursiva formationer och hur makt internaliseras i oss själva och sätter ramar för vårt handlingsutrymme. Foucault intresserar sig för vilka processer som i ett visst sammanhang
medför att ett subjekt blir ett objekt för en viss sorts kunskap (Foucault 2000b, s.
459-463). Begreppet subjektivering definieras utifrån hur subjektet relaterar till
sig själv (s. 461). Hur lärare själva definierar sig som betygsättare och professionella kommer i avhandlingen att analyseras i relation till hur läraren konstrueras i
en skolpolitisk diskurs på policynivå.
Foucault föreslår att vi ser på de kunskapsobjekt vi vill studera som konstruktioner. För att kunna få grepp om denna konstruktion bör vi gå tillbaka till den
konkreta praktik där subjektet inom ett visst kunskapsområde konstitueras (som
exempelvis det skolpolitiska) (Foucault 2000b, s. 462).33 Enligt Foucault bör vi
33

Att Foucault ger instruktioner för analysmetod är ju inte särskilt vanligt. Men i denna artikel,
skriven under pseudonymen Maurice Florence, ger han instruktioner hur vi bör förhålla oss till
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undersöka förutsättningarna och omständigheterna för hur ett objekt konstrueras
som ett objekt att veta något om. Subjekt och objekt modifieras dessutom hela
tiden i relation till varandra. I analysen undersöks de praktiker (jfr Faircloughs
sociala praktiker) som är ”more or less regulated, more or less deliberate, more or
less finalized ways of doing things” (s.463). Dessa menar jag i denna studie kan
förstås som de institutionaliserade praktiker som finns i skolan såsom exempelvis
betygssättning. Förslagsvis kan vi genom att studera hur läraren som subjekt förstås i relation till betygssättning eller till kunskapstester som PISA, undersöka hur
subjektet läraren konstitueras i just det sammanhanget, i relation till dessa objekt.
En intressant aspekt av betygssättningen, eller egentligen kunskapsmätningar
över huvud taget, är att Foucault (1987) har lyft fram examinationen som en disciplineringspraktik genom att eleven får veta vad som är önskade och oönskade
beteenden och belönas när beteendet överensstämmer med vad som efterfrågas.
Att bestraffa och belöna utifrån förmågan att nå upp till efterfrågad standard, eller
efterfrågade egenskaper är enligt Foucault en form av maktutövning. Han menar
att dessa examinerande praktiker handlar om att kontrollera subjektets beteende.
Examinationen leder till ett synliggörande av subjektet och skapar kunskap om
henne och genom det kontroll (s. 186-188). Synliggörande av subjektet medför en
disciplinering där subjektet slutligen disciplinerar sig själv. När subjektet, studenten, internaliserat vad som är eftersträvansvärt kommer hon att övervaka sig själv
vilket aktualiserar begreppet subjektivering. På samma sätt menar jag att vi kan
analysera hur kunskapsmätningar inte bara verkar disciplinerande för elever, utan
i en resultatstyrd skola där elevens måluppfyllelse används som ett mått på lärarkvalitet, också för lärare. Dessutom har ytterligare praktiker för synliggörande
etablerats, till exempel i form av offentliggörande av skolstatistik på SIRIS, skolinspektioner och utvärderingar och rapporter om lärarens arbete och hur väl lärarna följer skolans styrdokument. Det förskjuter ytterligare kunskapsmätningarnas funktion mot att definiera läraren.
Jag inledde kapitlet med att beskriva hur den lärare som konstrueras i de skolpolitiska texterna och i lärarintervjuerna förvisso är en i språket konstruerad lärare
men att jag, framförallt utifrån Foucault och Fairclough, menar att denna lärare
skapas och verkar relationellt med det sociala sammanhang som hon är en del av.
Diskurs förstås i analysen både som struktur och process. Genom det blir diskursanalysen å ena sidan inriktad mot vilka strukturer diskursen tillhandahåller i form
av logiker av meningssystem som vi inte kan undgå att förhålla oss till när vi
begripliggör vår omvärld. Därigenom ses diskursen som styrande språkliga mönster kopplade till en viss praktik. Å andra sidan förstås diskurs som en process som
kommer till uttryck i språket och som inte är fastlåst över tid. Sålunda går diskurser att analysera genom dessa språkliga uttryck. Centralt i analysen är hur läraren
företeelser som historiska konstruktioner. Men analysverktygen däremot, går han inte närmare
in på.
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i den skolpolitiska diskursen blir ett objekt att veta något om och hur den kunskap
som produceras om läraren i policy kan förstås i relation till lärarens dagliga verksamhet såsom den framträder i lärarnas berättelser om sig själva. I avhandlingen
är det subjektet läraren och hur hon framträder som ett kunskapsobjekt i ljuset av
läroplans- och betygsreformerna 1994 och 2011 och professionaliseringsreformen
2011 som är i fokus. I dessa reformer är betygen och dess relation till skolkvalitet
(lärarkvalitet) centralt.
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4. Analysmetod och undersökningens empiri

Jag har hittills presenterat avhandlingens institutionella perspektiv och min diskursteoretiska förståelse av relationen mellan diskurs och handling. Jag har också
redogjort för hur studien av hur läraren konstrueras i skolpolitiska texter och lärarintervjuer kan placeras in i den kritiska diskursanalysen. I detta ser jag en teoretisk grundförståelse av relationen mellan språk, kunskap och handling. I förra
kapitlet har jag, utifrån Foucaults teorier (2000b) och hans begrepp objektivering
och subjektivering, beskrivit hur jag i avhandlingen undersöker hur läraren blir ett
”objekt att veta något om” i den skolpolitiska diskursen, samt hur lärarna förstår
sig själva i relation till dessa. Hur läraren konstrueras (i policy och av lärarna) i
relation till exempelvis praktiker som betygssättning och PISA-mätningar likväl
som till diskurser om likvärdighet, skolkvalitet eller global konkurrens, avgränsar
således analysen. Det är hur läraren konstrueras i just dessa sammanhang, i relation till dessa objekt, som analyseras. I det här kapitlet presenteras mina empiriska
och metodologiska val, hur jag valt ut och analyserat de skolpolitiska dokumenten
och lärarintervjuerna.
Analysmaterialet i den undersökning som genomförs i avhandlingen består till
stor del av skolpolitiska dokument. Dessa har producerats och publicerats internationellt och nationellt. För att möjliggöra en analys av mötet mellan policy och
skolans dagliga verksamhet, och för att kunna diskutera läraren och lärarens handlingsvillkor, är dock den lokala verksamhetens nivå central. Det medför en tredje
analytisk nivå bestående av skolverksamheten. Jag har i avhandlingens inledning
påpekat att nivåuppdelningen är en analytisk separation och att nivåerna i min
analys kommer att relateras till varandra. Den internationella nivån representeras
av policydokument från EU och OECD, den nationella nivån av svenska skolpolitiska dokument och skolverksamheten representeras av fokusgruppintervjuer
med verksamma lärare. Avhandlingen baseras med andra ord på två olika typer
av empiri: policydokument och fokusgruppintervjuer.
Både de internationella och de svenska policydokumenten utgörs av utbildningspolitiska texter och tillhör därigenom samma genre. Men de skiljer sig åt i några
avseenden. Skillnaderna gäller exempelvis i vilka sammanhang dokumenten
skapats, vad de förväntas resultera i och vilka politiska anspråk som görs i texterna. Dokumenten är utarbetade inom olika politiska kontexter och utifrån skilda
politiska uppdrag. Svensk skolpolicy är utarbetad nationellt medan de europeiska
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policydokumenten är utarbetade på en överstatlig nivå.34 Dokumenten har olika
syften där de svenska texterna är skolpolitiska reformtexter och myndighetstexter
i första hand. De europeiska texterna (samt inslaget av texter från OECD) riktar
sig till de olika medlemsländerna och består av riktlinjer och rekommendationer
medan de svenska till stor del utgör direkta beslutsunderlag.35 De svenska policydokumenten från regeringen befinner sig även inom en partipolitisk kontext. Båda
typerna av texter fungerar legitimerande för olika policyfrågor och innehar en priviligierad ställning som uttolkare av utbildningsfrågor. Dokumenten har därigenom en särskild maktposition. De svenska dokumenten är dessutom reformtexter
och myndighetstexter av olika slag som har direkt inflytande över styrningen av
skolan. Utifrån ett institutionsteoretiskt perspektiv är det framförallt genom dessa
diskurser skolan som samhällsinstitution reproduceras. Vad skolan är och bör
vara, likväl vem läraren är och bör vara, definieras dock diskursivt på olika arenor
i samhället. I denna avhandling identifieras dessa diskursiva konstruktioner på ett
skolpolitisk plan och genom intervjuer med verksamma lärare. Genom dessa definitioner menar jag utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv att gränser för vad som
anses som eftersträvansvärt hos en lärare men också vad som anses möjligt och
inte i skolan, konstrueras.
Policydokumenten är idag i stor utsträckning tillgängliga på EU:s, regeringens
och Skolverkets hemsidor på internet. Det är värt att notera att de olika webbplatserna inte är lika tillgängliga när det gäller sökbarhet och intertextuella referenser,
vilket skulle kunna påverka urvalet. Jag presenterar materialinsamlingen av policydokument längre fram i kapitlet och där redogör jag för hur insamlingen gått
till och hur policyanalysen genomförs. Efter det beskrivs lärarintervjuerna och hur
en diskursanalytisk förståelse av språket och relationen mellan språk och verkligheten går att förena med en empiri baserad på intervjuer. Slutligen redogör jag för
fokusgruppsintervjun och hur dessa i avhandlingen ses utgöra det organisationsforskaren Czarniawska (2002) benämner ”tales from the field”.
Intervjuerna, som består av sex fokusgruppintervjuer med lärare, är från början
”talad text” som transkriberats i sin helhet. Det är sedan den transkriberade texten
som analyseras. Policydokumenten är i första hand skriven text, men där finns
även texter som är tal som är nedskrivna och publicerade som skriven text. Policydokumenten består av en stor mängd text medan intervjumaterialet inte är lika
omfattande i jämförelse. Texterna har vidare producerats och offentliggjorts utifrån olika förutsättningar och mottagare. Policytexterna är offentliga handlingar
medan lärarintervjuerna genomförts i forskningssyfte. Intervjumaterialet har upp-

En överstatlig organisation definieras av Nationalencyklopedin (2013) som en ”organisation
till vilka stater överlämnat rätt att ta initiativ, fatta för medlemsländerna bindande beslut och/eller på annat sätt agera i medlemmarnas gemensamma intresse i vissa frågor”.
35 I kapitel 7 återkommer jag till de europeiska policydokumenten och dess politiska aspekter.
34
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kommit utifrån min delaktighet och lärarna riktar sig till mig även om de framförallt diskuterar med varandra. Ovanpå det är det skillnad i hur insamlingen gått till
och hur det faktiska textmaterialet ser ut. Texterna skiljer sig alltså åt utifrån en
mängd olika faktorer.

Policyanalys
av
svenska
utbildningspolitiska texter

och

internationella

En viktig distinktion i studien är den mellan en analys av styrdokument i sig och
en analys av den policyprocess som leder till nya eller reviderade styrdokument.
Styrdokumenten är formellt reglerande för skolans dagliga verksamhet. Dessa består av skollagen, läroplaner, kursplaner och betygskriterier som formellt reglerar
skolans verksamhet. I den institutionella teoribildningen, som diskuterats i kapitel
2, framhålls även den informella regleringen av den dagliga verksamheten. Den
mer komplexa och i många avseenden svårfångade relationen mellan reglering
och verksamhet som den nyinstitutionella teorin erbjuder betonar betydelsen av
gemensamma föreställningar och normer för en förståelse av vad som institutionaliserar en verksamhet (Meyer & Rowan 1991, Schmidt 2008, 2009). I undersökningen ser jag lärarpraktiken i skolan som formellt reglerad av styrdokumenten,
men också som reglerad utifrån föreställningar och normer inom och utanför skolan. I min analys spåras dessa i de svenska och europeiska utbildningspolitiska
dokumenten samt i lärares berättelser om sin dagliga verksamhet.
Om policytexter definieras som ”any vehicle or medium for carrying and transmitting a policy message” (Lingard & Ozga 2007, s. 2) ses egentligen all text som
finns i offentligheten och som berör ett policyområde, som ett möjligt analysmaterial. Jag har dock avgränsat mig till skolpolitiska texter som även omfattar
tal, debatt- och informationstexter på utbildningspolitiska hemsidor. Därigenom
utgörs analysmaterialet av skolpolitiska policytexter av olika genrer (Fairclough
2005a, s. 925) som är producerade inom samma diskursiva fält.36
Inför ett nationellt reformarbete, liksom det som föregick införandet av det målrelaterade betygsystemet 1994, skapas ett stort antal utredningar och rapporter
som sedan ligger till grund för hur reformen utformas. Dessa utgör en kedja i en
policyprocess som exempelvis leder till att ett nytt betygssystem träder ikraft. En

36

Ett diskursivt fält används här utifrån Foucaults (se bl. a. Foucault 2002) definition där utsagor inom ett visst kunskapsområde formeras kring vissa gemensamma ”regler” som reglerar
vilka utsagor som är möjliga och inte, vad som anses som självklart och vem som har mandat
att tala. Inom fältet samverkar och strider samtidigt olika diskurser om tolkningsföreträde vilket
gör att ett diskursivt fält aldrig är fastlåst utan i ständig förändring.
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policyanalys kan genomföras i syfte att finna lösningar på policyproblem i samhället och på så sätt lägga grunden för ett policyarbete som avses leda fram till
exempelvis nya styrdokument i skolan. Forskning om ”vad som fungerar” i skolan
är en form av evidensbaserad forskning av exempelvis pedagogiska metoder för
bedömning, lärande och ledarskap i klassrummet. Denna typ av forskning, som
diskuterats i kapitel 2, har internationellt vunnit mark inom pedagogisk forskning
(Biesta 2011, Luke 2007). Den kunskap som produceras inom denna kan sedan
exempelvis användas i policyprocessen inför en ny läroplan och ett nytt betygssystem. I det fallet är det fråga om en policyanalys för policy. 37
I avhandlingen har inte syftet varit att finna lösningar på policyproblem. Istället
analyseras hur problem formuleras i skolpolitiska dokument och vilken kunskap
som därigenom produceras i policyprocessen. Den policyanalys som genomförs
här är en policyanalys av policy. Policydokumenten kommunicerar med varandra
intertextuellt.38 Policy förflyttas, lånas och lärs mellan genrer, platser och över tid.
I undersökningen har jag tagit intryck av policyforskning som intresserar sig för
hur policy ”reser” internationellt, med Roger Dales (2010) terminologi, ”globalization of policy”. Det medför att den nationella svenska policyprocessen förstås relationellt i förhållande till internationella aktörer. Dessa kan vara organisationer (statliga eller icke-statliga), individer eller multinationella företag, vilka
”exercise authority and engage in political action across state boundaries” (Robertson 2012b, s. 6). Var någonstans styrningen av skolan sker och av vem blir
mer komplext och svårgreppart i ett globalt perspektiv. Jag har i avhandlingen
avgränsat mig till en analys av svenska och europeiska policytexter.39

Analysmaterial och materialinsamling
I avhandlingens policyanalys spåras hur läraren konstrueras i svensk och europeisk utbildningspolitisk diskurs. Det svenska analysmaterialet utgörs av policydokument publicerade i samband med decentraliserings- och avregleringsreformerna runt 1990, betygs- och läroplansreformen 1994 och 2011 samt lärarlegitimationsreformen 2011. Insamlingen av de europeiska utbildningspolitiska dokumenten utgår från Lissabonstrategin 2000. Globala influenser gör sig ibland
synliga i den utbildningspolitiska diskursen. Texter producerade utanför EU kan
Se också Ozga & Jones 2006 för en diskussion om hur ”policy makers” styr forskning mot
problemlösande evidensbaserad forskning, dvs. policyanalys för policy.
38 Begreppet intertextualitet kommer att redogöras för i avsnittet Kritisk policyanalys längre
fram i kapitlet.
39 Även om jag är medveten om att dessa inte är de enda policymakarna i det globala utbildningspolitiska fältet menar jag att de policydokument som produceras här är centrala och utgör
en betydelsefull diskursiv arena för den skolpolitiska policyprocessen. Och som sagts tidigare
analyseras även vissa texter från OECD utifrån dess inflytande i den svenska och europeiska
skolpolitiska diskursen.
37
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då komma att bli aktuella. Således analyseras även ett urval texter från OECD.
Orsaken är OECD:s ökade inflytande i nationell och europeisk utbildningspolicy
(Grek 2009, 2012, Meyer & Benavot 2013, Steiner-Khamsi & Waldow 2012),
något som dessutom blir alltmer uppenbart en bit in i analysen av dokumenten.
De europeiska policytexter som analyseras är framförallt från Europeiska kommissionen och Europeiska rådet. EU:s webbsida Education & Training har varit
en av startpunkterna i sökandet efter europeiska skolpolitiska policydokument.
Sidan har länkade rubriker som leder vidare till relaterade sidor med länkar till
aktuella policydokument. Exempelvis ligger dokumentet Rethinking education:
investing in skills for better socio-economic outcomes (Europeiska kommissionen
2012a) under rubriken News men kopplas samtidigt till andra policydokument via
länkar som anknyter till utbildningspolitiska publikationer. Därigenom relateras
dokumenten till varandra. I avhandlingens analys ingår både dokumentet Rethinking education: investing in skills for better socio-economic outcomes och det
kopplade dokumentet Supporting the teaching professions for better learning
outcomes (Europeiska kommissionen 2012b). Det förstnämnda finns även på
svenska och andra europeiska språk medan det sista endast finns att tillgå på engelska. Det är inte heller ovanligt att sökprocessen har lett in mig på engelskspråkiga webbsidor där relaterade dokument nås via länkar. Dessa texter är då också
på engelska och det kan hända att analysprocessen har påbörjats när jag via intertextuella referenser i andra svenskspråkiga policydokument upptäckt att dokumentet även finns på svenska. Det har visserligen krånglat till analysprocessen
men också gett mig tillfälle till jämförelse. Det har även medfört att samma dokument analyserats två gånger vilket skapat en möjlighet att fördjupa analysen. För
det mesta har samma läsning genomförts men det har förekommit att en dubbel
analys resulterat i en ökad kodad textmassa. Det har medfört att jag återkommit
till centrala dokument längre fram i analysprocessen för att se om jag när analysen
fördjupats har kunnat finna spår jag tidigare inte lyft fram. Intertextuella referenser är i de europeiska dokumenten den främsta vägen till materialinsamling. De
dokument som analyseras redovisas kapitelvis i bilaga 1.
De svenska policydokument som här analyseras har hämtats från Skolverket och
Utbildningsdepartementet i första hand. Det är ett resultat av att de flesta skolpolitiska texter produceras av dem. Utbildningsdepartementet har det övergripande
ansvaret för skolväsendet. Det är Utbildningsdepartementet som på uppdrag av
regeringen utreder för skolan viktiga frågor. När utredningen är klar publiceras
den som en rapport i Statens offentliga utredningar (SOU) eller i Departementsserien (DS).40 Till departementet hör myndigheter som Skolverket och Skolinspektionen. Även Skolverket utreder och publicerar rapporter samt lämnar förslag
på åtgärder gällande aktuella skolfrågor. Regeringen och riksdagen anger mål och
40

Både SOU och en DS är utredningar och rapporter med den skillnaden att en DS riktar sig
till departementet internt.
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riktlinjer genom skollagen och läroplanen till Skolverket som ska verka för att
dessa efterföljs. Skolverket ”styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners
och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.” (Skolverket 2010). Kursplaner och betygskriterier publiceras och utformas
av Skolverket som också ansvarar för de nationella proven.
Publikationer som Statens offentliga utredningar, Departementsserien och Skolverkets rapporter publiceras idag på internet och är åtkomliga för allmänheten på
Utbildningsdepartementets och Skolverkets hemsidor. Dokumenten refererar ofta
till varandra men även till centrala dokument från andra källor. Därför har även
policytexter i form av tilläggsdirektiv av regeringen samt dokument från Riksrevisionen och Skolinspektionen tagits med (se Bilaga 1). När dokumenten har valts
har vanligtvis propositionen inför den reform som studerats varit utgångspunkt. I
propositionstexten söks sedan på samma sätt som i de europeiska dokumenten
intertextuella spår av andra texter. Jag har också sökt direkt i Utbildningsdepartementets och Skolverkets sökfunktioner på deras hemsidor på internet och där fått
tag i dokument utifrån titlar jag bedömt vara relevanta i min studie. I arbetet med
min licentiatavhandling då jag i syfte att kontextualisera lärarnas berättelser om
sin betygssättning översiktligt studerade centrala skolpolitiska texter, sökte jag
med sökorden betyg, bedömning och likvärdighet och böjningar av dessa. I
materialinsamlingen inför analysen av lärarlegitimationsreformen har både nya
dokument i samband med propositionen analyserats och dokument från den tidigare materialinsamlingen återanvänts och analyserats igen men nu med en fokus
på hur läraren konstrueras.
Skolverkets och Utbildningsdepartementets hemsida har inte samma system att
synliggöra aktuella dokument om sina olika policyområden såsom EU:s webbportal Education & Training. Istället får man gå in och söka med deras sökmotorer
som å ena sidan gör att man blir mer låst till sin egen förförståelse om vad man
letar efter men å andra sidan inte styrs på samma sätt utifrån vad avsändaren valt
att göra lättåtkomligt.
De svenska, likväl som de europeiska policydokumenten refererar till varandra
intertextuellt. Framförallt är det Skolverkets rapporter som används av Utbildningsdepartementet som källa där empiriska undersökningar fungerar som stöd
till skolpolitiska resonemang. Skolverkets texter skiljer sig från Utbildningsdepartementets såtillvida att de för det första är producerade av en myndighet och i
det avseendet mindre bundna till partipolitiska skiften eftersom de inte är baserade
på utredningar på uppdrag av regeringen. För det andra är det inte ovanligt att
Skolverkets publikationer har många olika författare bakom texterna. Det är heller
inte ovanligt att forskare bjuds in som utredare eller författare. Jag kommer inte
att fokusera detta i min analys eftersom det är texterna i sig jag analyserar. Men
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exempelvis skiljer sig Skolverkets antologi Att bedöma eller döma (2002) stilmässigt från den typiska skolverkstexten då de enskilda rösterna och deras ståndpunkter framträder explicit.
Policytexternas rika omfång har medfört att frågan om urval återkommande har
behövt ställas. I arbetet med de skolpolitiska texterna har det krävts att jag initialt
har skapat mig en överblick av texten för att sedan välja ut de avsnitt där det aktuella policyproblemet diskuteras och lösningar föreslås. Framförallt är det de
skolpolitiska utgångspunkterna (vilka ofta formuleras initialt i dokumenten) som
varit intressanta att studera i syfte att bilda mig en uppfattning om vad som formuleras vara det policyproblem som ska lösas. Själva analysarbetet utgår sedan från
hur läraren konstrueras i relation till problemrepresentationen. Weiss och Wodak
framhåller att forskaren ska ställa frågan”[w]hich element of our knowledge are
relevant for the interpretation of the problem subject to study” (Weiss & Wodak
2003, s. 5). Det konkreta analysarbetet har alltså genomförts med de specifika
forskningsfrågorna som utgångspunkt. Frågorna har varit ledande när kodningen
av texterna genomförts. Exempelvis har avsnitt utelämnats när de inte har handlat
om de frågeställningar avhandlingen arbetar utifrån. När det till exempel gäller
policydokument som behandlar lärarlegitimationen har avsnitt om hur lärare med
utländsk examen ska få sin legitimation, ekonomiska redogörelser och förskollärares möjlighet att komplettera sin utbildning inte analyserats då dessa handlar om
regelverk och finansiering av legitimationsförfarandet.
Policytexterna som formulerar policyförslag eller fungerar som reformförslag eller reformunderlag är för det mesta uppbyggda på liknande sätt. Inledningsvis
skildras en bakgrund till behovet av reformen, följt av en uppräkning av policy/reformförslaget i form av en policyformulering eller paragrafer. Analysarbetet fokuserar då den inledande texten och de avsnitt som utvecklar orsakerna till policyarbetet och vad detta arbete förväntas lösa. Paragraferna i sig analyseras inte.
Jag stödjer mig på Carol Lee Bacchis analysmodell WPR, What’s the problem
represented to be, i policyanalysen (Bacchi 1999).41

Kritisk policyanalys
Det kan tyckas självklart att analysmetoden ska vara sprungen ur den problemformulering och de frågor utifrån vilka undersökningen uppkommit (Weiss &
Wodak 2003). Det finns dock alltid en risk (eller möjlighet om man så vill) att ett
teoretiskt perspektiv erbjuder en paketlösning med begrepp och metoder för insamling av empirin och för analysen. I denna undersökning har policytexternas

41

I avhandlingens andra del, i anslutning till policyanalyserna, samt i nästa avsnitt redogörs för
hur modellen används i analysarbetet med policytexterna.
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och lärarintervjuernas skilda genrer och kontexter medfört att jag valt att analysera
materialen med skilda analysmetoder.
Diskursteorin har inte någon föreskriven metod eller analysgång. Metoden anpassas och arbetas därför fram utifrån det problem som undersöks och den empiri
som analyseras (Howarth 2000, kap7). Visserligen har både analysen av intervjuerna och policyanalysen sin grund i diskursanalysen men analysverktygen skiljer
sig åt. I lärarintervjuerna är vägen till kunskap om den mening lärarna tillskriver
sin dagliga verksamhet och sin position som lärare, att analysera deras utsagor
som berättelser med inspiration av den narrativa analysen (Czarniawska 2002,
2004, Greimas 1966). Den kritiska policyanalysen har utgått från de policyproblem som formuleras (Bacchi 1999, 2009, 2012) samt utifrån Faircloughs kritiska
diskursanalys (Fairclough 1992, 2001, 2005a, 2006).
Ett av diskursanalysens grundantagande är att språket inte bara ”finns där” som
något objektivt och avskilt från sitt sammanhang. Istället ses språket som kontextuellt betingat och därigenom föränderligt. Vidare placeras individen i ett sammanhang där hon inte ses som isolerad, utan som att vi kommunicerar och samspelar med andra individer och grupper. Kunskap om något ses här, utifrån
Foucaults teorier om relationen mellan vetande och handling, som ett resultat av
ett samspel mellan individer och det idémässiga sammanhang de ingår i. Enkelt
uttryckt kan man säga att detta perspektiv kopplar samman våra föreställningar
om en företeelse med hur vi sedan agerar i relation till denna. Ett sätt att komma
åt dessa föreställningar är att studera hur de manifesteras i språket.
Hur läraren konstrueras i den skolpolitiska diskursen kommer i avhandlingen att
undersökas genom en kritisk policyanalys. Den stödjer sig på Carol Lee Bacchis
analysmodell där policyprocessen och de texter den genererar förstås som diskursiva konstruktioner. Bacchis analysmodell söker inte ett ”reellt” policyproblem,
utan hur policyproblemet är representerat (Bacchi 1999, 2009). Det som formuleras som ett policyproblem i de skolpolitiska texterna analyseras i avhandlingen
som en del av en skolpolitisk kunskapsproduktion om vad som behöver åtgärdas,
hur och varför. Texterna i policydokumenten förstås således i analysarbetet som
diskursiva representationer av ett skolpolitiskt policyproblem. I analysen koncentrerar jag mig på konstruktionen av läraren och hur läraren relateras till olika diskurser om skolan. Utifrån det menar jag att Bacchis modell för policyanalys, som
är utformad med utgångspunkt i Foucault och hans begrepp problematization
(Foucault 2000a), lämpar sig väl. Bacchi undersöker med stöd i Foucault hur företeelser och handlingar ifrågasätts, klassificeras och regleras samt ”how they are
shaped as particular objects for thought” (Bacchi 2012, s. 1). Bacchi erbjuder en
ingång till policyanalysen och ett perspektiv på policy som kunskapsproducerande och hur objekt och subjekt konstrueras som kunskapsobjekt i specifika politiska diskurser. Denna analysmodell ligger i linje med hur jag i avhandlingen
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undersöker hur läraren konstrueras som ett ”objekt att veta något om” i den skolpolitiska diskursen.
Vare sig man anser det nödvändigt att explicitgöra den språkliga aspekten av diskursanalysen eller inte, vill jag påstå att någon form av förhållningssätt till själva
textanalysen bör presenteras. Bacchi erbjuder inget tydligt verktyg i det avseendet. Fairclough framhåller att en diskursanalys kräver någon form av textanalys
(Fairclough 2005a, s. 915, 926-27). De analysverktyg jag använder mig av är
framförallt utformade utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys och hans beskrivning och användning av intertextualitetsbegreppet. Jag betraktar diskurser som
dynamiska formationer av utsagor som vid vissa tidpunkter och i vissa sammanhang bildar fasta regelsystem som legitimerar viss kunskap men inte annan och
som i och med det kommer att göra vissa sociala praktiker möjliga medan andra
omöjliggörs. Däremot kan detta regelsystem förskjutas i interdiskursiva möten eller i möten med andra sociala praktiker och händelser. Det handlar då om diskursiva förskjutningar. Begreppet intertextualitet aktualiseras i det sammanhanget
och pekar på hur olika diskurser kan motarbeta eller samverka med varandra i
texter och därmed möjliggöra förändring likväl som stabilitet (Fairclough 1992,
2001, 2005a).
Fairclough använder begreppet intertextualitet när texter explicit bygger på andra
texter genom att citera eller referera till dem. Hur forskning om betyg, eller lärarens betydelse för att eleverna ska lyckas i skolan, sprids och etableras som utgångspunkter eller argument för olika policylösningar är exempel på intertextualitet. Detta får också praktiska konsekvenser genom att texter förflyttas från sitt
ursprungliga sammanhang till ett nytt sammanhang, vilket medför en förskjutning
i textens betydelse och budskap. Begreppet interdiskursivitet pekar på texters diskursiva relation genom att diskursiva element mellan texter reproduceras, samverkar eller motarbetar varandra (Fairclough 1992, s. 84-86, 2005a). När en företeelse som exempelvis begreppet professionell används på ett visst sätt utifrån
vissa föreställningar om vad professionalism innebär kan vi spåra interdiskursiviteten i utsagor i olika texter, genrer och diskurser. Det kan också förekomma att
utsagor motarbetar eller omdefinierar den betydelse begreppet professionalism
har eller bör ha. Begreppet kan exempelvis kopplas till diskurser om frihet eller
till diskurser om reglering, vilka erbjuder olika förståelser av vad begreppet innebär. Ifall vi kan spåra olika diskursiva förståelser av begreppet pekar det mot en
möjlig förändring. Men när diskurser snarare överensstämmer eller återkommer
är det tecken på en stabil och dominerande diskursiv formation.
Begreppet nodaldiskurs använder Fairclough när olika diskurser förhåller sig till
en övergripande diskurs. Denna diskurs fungerar då som en nod som andra diskurser relaterar till (Fairclough 2006, s. 36). Men dessa diskurser kan också vara
de som skapar möjlighet till förändring. Om nya diskurser etableras och relateras
(interdiskursivt) till en nodaldiskurs, som exempelvis ”likvärdighet”, kommer det
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att ske en förskjutning i förståelsen av vad likvärdighet är och bör vara. Om diskurser om betyg och rankinglistor kopplas till likvärdighetsbegreppet är det inte
bara utbildningsdiskursen som förändras utan även vad likvärdighet innebär och
hur den ska mätas.42 I analysen av de skolpolitiska texterna är det framförallt hur
läraren konstrueras på olika sätt i relation till övergripande diskurser som aktualiserar Faircloughs analytiska struktur. Utifrån det analyseras hur begrepp intar
skilda positioner och betydelser vilket skapar diskursiva kedjor av betydelsebärande element.
Det källmaterial som ligger till grund för policystudien är så pass omfattande (se
bilaga 1) att en detaljerad lingvistisk språkanalys inte är rimlig att genomföra
(som Fairclough annars förespråkar). Grundinställningen i analysen är dock att
det är genom språket vårt ”vetande” kommer till uttryck och att diskurser sprids
och förändras i möte med andra diskurser och sociala praktiker. I de policydokument jag analyserar söker jag ett mönster av språkliga utsagor som skapar diskursiva formationer angående ett policyproblem som ska åtgärdas. Dessa kan vara
policylösningar i form av betyg (Sverige), kunskapsmätningar (EU och Sverige)
eller om vem läraren är eller bör vara (EU och Sverige).
I analysarbetet har jag i viss utsträckning använt NVivo som är en mjukvara för
kvalitativ textanalys. I programmet har alla dokument i analysarbetet som varit
digitala laddats upp i två olika filer, en för svensk policy och en för den europeiska
(med kopplade texter från OECD). Sedan har texterna läst i sin helhet och kodats
utifrån undersökningens frågeställningar. Programmet NVivo har använts till en
tematisering av policytexterna där utsagor som handlar om kunskapsmätningar
och betyg samt om läraren sammanställs och gjorts sökbara. Sökbarheten har underlättat arbetet med den intertextuella och interdiskursiva textanalysen genom att
jag kunnat söka på relationer mellan olika teman (exempelvis var och hur läraren
och betyg relaterar till varandra) och dokument (vilka dokument som återkommande refereras till).
I tematiseringen har avhandlingens syfte med påföljande frågeställningar således
varit utgångspunkten. Jag har kodat utsagor som handlar om kunskapsmätningar
såsom betyg och betygssättning, nationella proven, PISA och andra internationella kunskapsmätningar och analyserat hur utsagor om läraren kan relateras till
dessa. På samma sätt har jag också kodat utsagor om läraren och lärarprofessionen
och analyserat dessa i relation till övergripande diskurser om skolan. Därigenom
har ett digert empiriskt material blivit möjligt att analysera. Samtidigt har sådant
som inte berörts av mina analysfrågor utelämnats och därmed inte synliggjorts i
min analys. I analysen har däremot även det övergripande policyproblem som dokumenten handlar om kodats, vilket medfört att aspekter som inte haft direkt
42

se Englund & Quennerstedt (2008) för en diskussion om likvärdighetsbegreppets förskjutna
betydelse.
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koppling till läraren också tematiserats. Det har handlat om decentraliseringen och
avregleringen av den svenska skolan samt om hur europeisk utbildningspolitik
formuleras i Lissabonstrategin och i relaterade europeiska policydokument utifrån
tanken om utbildning som konkurrensmedel i en global ekonomi.
I analyskapitlen läggs fokus initialt på hur en diskurs om skolan och utbildning
konstrueras i texterna.43 Sedan har problemrepresentationerna relaterats till hur
läraren konstrueras. Med hjälp av NVivo går det att söka hur, och i vilka sammanhang, exempelvis begreppet läraren förekommer i texterna (och i vilka texter).
En diskursteoretisk utgångspunkt är att begreppens betydelser förskjuts beroende
på det sammanhang de placeras i. Det är dessa förskjutningar som spåras genom
att analysera hur övergripande policyproblem i skolan representeras i relation till
läraren på skilda sätt under de tre reformperioderna.
I urvalet av reformtexter framkommer redan ett ”problem” som ska lösas i det
objekt reformen ställer i centrum. Som påtalats tidigare är det i denna textgenre
vanligtvis i inledningen till policydokumenten som problemet formuleras i termer
av ”vad är det som vi ska göra något åt”. Utifrån Bacchis analysmodell undersöks
hur policyproblemet representeras i dokumenten. En aspekt av problemrepresentationen är dess lösning. Lösningen på problemet konstruerar samtidigt orsaken
till problemet genom att peka ut vad som ska åtgärdas och hur. Ett övergripande
problem (som ofta fungerar som nodaldiskurs) om skolans (bristande) likvärdighet som etableras under 1990-talets senare del i svensk skolpolitik och som framförallt får genomslag under 2000-talet är, vilket analysen i kapitel 6 kommer att
synliggöra, hur betyg kopplas till likvärdigheten. I policyanalysen framkommer
hur en diskursiv kedja där likvärdighet kopplas till måluppfyllelse, mätt i betyg,
som i sin tur relateras till lärarens betygssättning och som relateras till skolkvalitet, skapar en viss sorts lärare med ett visst läraruppdrag. I kedjan framkommer
också hur problemet får specifika lösningar utifrån vilka aspekter av skolan som
kopplas till det. Frågan jag ställer mig, och som är central för avhandlingens syfte,
är vilken betydelse detta har för hur läraren konstrueras och formulerar sitt uppdrag samt för lärarens handlingsmöjligheter i skolan.
Analysen har genomförts i en återkoppling mellan läsning av texterna – analys –
läsning igen utifrån nya frågor som uppkommer. Analysen av policydokument
från läroplans- och betygsreformen 1994 utgår dessutom från licentiatavhandlingens (visserligen mer överskådliga) policyanalys (Mickwitz 2011). Det har medfört
att några av de skolpolitiska texterna lästs om ett par år senare. I denna analys sker
en övergång från att analysera diskursen om betyg och betygssättning till att
43

I de europeiska policydokumenten förekommer inte att en diskurs om skolan formuleras på
ett övergripande plan. Skolan visar sig utgöra en del av lösningen på centrala europeiska policyproblem. Däremot framkommer en utbildningspolitisk diskurs där utbildning formuleras i
relation till centrala politiska aspekter av EU och i en kontext av global ekonomisk konkurrens.
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handla om subjektet, läraren. Den svenska skolpolitiska diskursen sätts vidare in
i ett europeiskt sammanhang där jag utifrån Faircloughs analysverktyg (Fairclough 2005, 2006) kommer att söka interdiskursiva och intertextuella relationer
i diskursen om den professionella läraren på en europeisk och en svensk policynivå.
I policydokumenten är det skriven text som analyseras. Dokumenten är publicerade på internet och tillgängliga för allmänheten. Däremot är de inte alltid helt
enkla att hitta. Som sagts tidigare är det utifrån texternas intertextualitet de diskursiva formationerna i policydokumenten har spårats. Begreppet intertextualitet
har i analysen inte bara en betydelse för insamling av empiri, utan även i hur jag
förstår policyprocessen och de diskurser som formas där. I analysen framkommer
att texterna inte är avgränsade och isolerade från andra policydokument. Kopplingar mellan EU och OECD i europeisk policy, är tydlig men även kopplingar
mellan andra policymakare som genomför utredningar, skapar rapporter och statistiska data som används i policyprocessen.44 På en svensk nivå kan vi se spår av
europeisk policy, både textuellt och diskursivt, men framförallt till svenska skolpolitiska utredningar rapporter och vetenskaplig forskning.
An order of discourse is the socially ordered set of genres and discourses associated
with a particular social field, characterised in terms of the shifting boundaries and
flows between them (Chouliaraki & Fairclough 1999, s. 58).

Inom ett skolpolitiskt kunskapsområde kan vi se flöden mellan olika genrer och
texter. Men det är inte flödena i sig som är av intresse (som exempelvis i en nätverksanalys) utan hur en diskursiv formation framträder genom de utsagor som
analyseras.
Policytexter ses i den här avhandlingen som diskursiva praktiker och som texter
uppkomna ur policyskapande som social praktik. I policyanalysen relateras texterna till varandra. Jag undersöker vilka diskurser som kan förstås som dominerande och hur dessa ges en viss betydelse genom de interdiskursiva sambanden.
Hur dessa diskursiva formationer förändras och ”reser” mellan olika texter och
nivåer undersöks också. Diskurserna om skolan och den lärare som framträder i
dessa analyseras i relation till varandra. Läraren placeras därigenom i sitt institutionella sammanhang. Jag menar slutligen, i linje med Fairclough (1992, 2006), att
diskurser har sociala och materiella konsekvenser som sträcker sig ner till individnivå. Skolpolitiska reformer har manifesta konsekvenser i exempelvis nya
styrdokument, praktiker såsom fler och tidigare nationella prov eller en lärarlegitimation. Att intervjua lärare erbjuder en möjlighet att analysera hur reformerna
44

Stora internationella organisationer och företag har inflytande i processen som exempelvis
organisationer som UNESCO, IEA, World Bank. Dessa producerar en mängd data som används
i policyprocessen där komplicerade samband och fakta förenklas på ett sätt som gör det lätt att
använda i policyskapande.
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görs ”meningsfulla” i skolans dagliga verksamhet men också en väg till en förståelse för hur lärarna konstruerar ett lärarsubjekt.

Att analysera intervjumaterial som berättelser
Organisationsforskaren Barbara Czarniawska (2004) menar att berättelser om en
organisation inte bara är berättelser om organisationen utan även ”berättelser som
organiserar” (s. 38). Intervjuer är enligt Czarniawska inte enbart ett sätt att få information om en organisations verksamhet, utan utgör berättelser från fältet. Hon
menar att de som verkar i en organisation (här lärarna) genom intervjuer producerar mening i form av berättelser (Czarniawska 2002). En analys av institutionaliserade berättelser har som syfte att begripliggöra det som reglerar individers
handlande och den mening de tillskriver sig själva och sin verksamhet.45
Czarrniawska för tillbaka traditionen av narrativa studier till de tidiga litterära
analyserna av Bibeln, Talmud och Koranen (Czarniawska 2004). En narration, en
berättelse, behöver däremot inte vara skönlitterär. Czarniawska poängterar att texter i de flesta genrer och sammanhang, likväl som muntligt tal, kan studeras som
berättelser. Hon menar att detta angreppssätt med fördel kan användas i samhällsstudier, inte minst inom organisationsanalysen. Liksom i den kritiska diskursanalysen anses språket i den narrativa analysen både producera och reproducera våra
föreställningar om verkligheten.
Intervjumaterialet består av sex fokusgruppintervjuer med totalt 14 lärare. I dessa
diskuterar verksamma lärare sin lärarpraktik. I de första tre intervjuerna etablerade
jag initialt en diskussion om betyg och betygssättning. I de senare intervjuerna
diskuterades också betygssättningen även om jag här framförallt etablerat lärarlegitimationen som utgångspunkt. Intervjuerna kontextualiseras således i två reformområden: betygssättning och lärarprofessionen.
Lärarnas betygssättning i skolan är en institutionell handling. Ett sätt att förstå
institutionella handlingar är att gå via berättelser. På samma sätt kan vi förstå
identitetsskapande via berättelser. I en narrativ analys av intervjuer med lärare,
skapas något Moore och kollegor (2002) benämner ”professional narratives”. I
dessa konstrueras ofta en ideal professionell identitet utifrån föreställningar om
vad som ”will sit comfortably within the respondent’s conscience and that may
also be acceptable to fellow professionals from whom one would not wish to alienate oneself.” (s. 563). Utifrån det menar jag att vi genom intervjuerna kan få
tillgång till en institutionellt konstruerad läraridentitet. Fokusgruppintervjun, som
45

Jfr Fairclough (2003) där han poängterar textanalysen (både som skrift och talad text) som
en väg till en förståelse av individers meningsskapande.
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diskuteras i nästa avsnitt, syftar just till att få tillgång till gemensamma konstruktioner, begrepp och normer. Hur läraren berättar om sin betygsättande praktik och
om sig själv som lärare blir i min analys ett sätt att förstå den mening lärarna
tillskriver läraryrket och sin subjektsposition som (professionella) lärare. Fokusgruppintervjuerna kommer att analyseras som berättelser och genom det också
som ett uttryck för hur lärarna konstruerar ett lärarsubjekt.
Kontexten, den verklighet berättelsen relaterar till, utgör den ”scen” berättelsen
utspelas på (Czarniawska 2002). I lärarnas berättelser utgör de själva det berättande subjektet. Skolan, den dagliga verksamheten, utgör den scen där berättelsen
utspelas. Dessutom har berättelserna, utifrån att jag presenterar mig och min
forskning, initialt kontextualiserats i betygs- och läroplansreformerna 1994 och
2011, samt lärarlegitimationsreformen 2011. I berättelsen finns alltså flera nivåer
och sammanhang där lärarna tolkar lärarpraktikens villkor och den dagliga verksamhetens relation till de skolpolitiska reformerna. Czarniawska påpekar vidare
att en narrativ analys är en vetenskaplig tolkning av människors tolkningar. Först
tolkas världen av lärarna genom berättelserna, sedan tolkas dessa berättelser i analysarbetet. I slutändan blir dessutom texten en berättelse där forskaren är en central kreatör (Czarniawska 2004, s. 55).

Fokusgruppintervjuer med lärare
I undersökningen är relationen mellan policy och daglig verksamhet central. Den
dagliga verksamheten i skolan representeras i avhandlingen av intervjuer med lärare. Lärarna är verksamma på högstadie- och gymnasieskolor i Stockholmsområdet.
Analysen koncentreras på hur lärare framställer sig själva som lärare (med särskilt
fokus på den betygsättande- och professionella läraren) och hur skolpraktiken
görs meningsfull i fokusgruppintervjuer. Jag analyserar lärarintervjuerna som
”berättelser från fältet” (Czarniawska 2002) där ”professional narratives” (Moore
et al. 2002) konstrueras i vilka en betygsättande och professionell lärare konstrueras. Lärarnas berättelser kommer slutligen att relateras till deras institutionella
kontext som den framkommer i policyanalysen.
Fem grupper lärare från fem skolor i Stockholmsområdet har intervjuats. En av
grupperna har intervjuats två gånger, både innan läroplansreformen och lärarlegitimationsreformen 2011 och efteråt. När det gäller de andra fyra skolorna har två
grupper lärare intervjuats innan och två efter reformen. Genom det har alltså tre
intervjuer skett innan reformerna och tre stycken efter, det vill säga nio lärarröster
2010 och åtta stycken 2013. Meningen var att det skulle vara tre lärare i varje
grupp så att de kunde inspirera varandra till att tala om sin dagliga verksamhet
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och gemensamt bygga upp en berättelse kring denna.46 Dessutom hoppades jag att
aktuella praktiska frågor lärarna mötte i sin vardag skulle aktualiseras när de lyssnade på varandra och hade chansen att höra hur kollegor resonerade. En gruppsituation kan samtidigt hämma frispråkighet. Vissa åsikter och praktiska omständigheter i arbetet är inte självklara att dryfta när kollegor sitter med. Eventuellt
kan en enskild intervju i större utsträckning skapa en möjlighet att kritisera kollegor och blotta svagheter som man inte vill skylta med. Här är jag däremot i första
hand intresserad av hur lärarna gemensamt konstruerar en berättelse.
The situation of the focus group, in principle and with a fair wind, can provide the
occasion and the stimulus for collectivity members to articulate those normally unarticulated normative assumptions. (Bloor et al. 2001, s. 5)

Det är gruppens meningsskapande jag i första hand är ute efter att synliggöra.47
Även om enskilda lärares kritiska röster eller ”avslöjanden” skulle kunna hämmas
i en gruppsituation finner jag att vinsten med att en gemensam förståelse för praktiken konstrueras överväger. Det är inte en ”sanning” om lärarpraktiken jag undersöker, utan hur lärarna konstruerar en berättelse där de samtidigt konstruerar
sig själva som lärarsubjekt (jfr Moore et al. 2002).
Intervjuerna har i alla fall med undantag av ett intervjutillfälle då endast ljudinspelning genomfördes, spelats in både som film och ljud.48 Filmen har endast använts som stöd när det varit svårt att veta vem det är som talar. Det är semistrukturerade fokusgruppintervjuer där jag i största möjliga mån försöker få lärarna att
diskutera med varandra utan att jag styr vad de lyfter fram i diskussionen. Att
välja en kvalitativ intervjuform är sprunget ur en målsättning att få lärarna att så
fritt som möjligt uttrycka sina tankar och föreställningar om sin praktik (framförallt betygssättning) och sig själva som lärare. Institutionaliserade handlingar som
betygssättning regleras formellt av styrdokumenten men även informellt av ofta
outtalade och för givet tagna föreställningar och normer.49
Intervjuerna har gått till så att jag initialt riktat in samtalet på mina forskningsfrågor, betyg vid det första intervjutillfället och betyg och lärarlegitimationen vid det
46

I en av grupperna blev det endast två lärare. Orsaken var att de inte fick med sig en tredje
lärare.
47 Jfr Fairclough (2003, s. 10-11) där han diskuterar dialogen som ett gemensamt meningsskapande genom att deltagarna svarar på varandras inlägg.
48 Vid ett av intervjutillfällena hände det som de flesta som genomför intervjuer varit med om
någon gång – tekniken havererade. Men eftersom filminspelningen endast fungerat som stöd i
att lokalisera vem som talar ifall oklarhet uppstår, medförde det endast att analysprocessen blev
mer tidskrävande då jag fick lyssna igenom materialet flera gånger för att kunna lokalisera talare
och talskiften.
49 Inom den nyinstitutionella organisationsforskningen benämns detta ofta som ”myter” vilka
fungerar som en informellt reglerande struktur av normer och föreställningar som verksamheten
söker legitimitet i relation till (se bl.a. Meyer M. & Rowan 1991, Meyer, H-D. & Rowan 2006).
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andra, genom en kort presentation av mitt forskningsområde. Därefter fortsätter
lärarna samtala utan min inverkan. Undantaget är vid några tillfällen då jag går in
och ber dem förtydliga eller precisera påståenden för att undvika missförstånd. På
samma sätt intar jag rollen av aktiv intervjuare vid några tillfällen då samtalet
stannar av eller då det faller sig naturligt att ställa en mer specifik fråga till gruppen. Min utgångspunkt vid intervjutillfällena är att de utgör en aktiv process där
kunskap produceras. Jag ser det inte som att jag ska hämta redan existerande
fakta.50 Istället menar jag att lärarna, när de samtalar med varandra, gemensamt
bygger upp en berättelse om den verklighet de upplever i skolan. Det är gruppens
meningsskapande process jag är ute efter att förstå.
Since the researcher is present simply to facilitate the discussion, then ideally the
group participants should be addressing each other and therefore using group terms
and group categories, so called ‘indigenous coding systems’. (Bloor et al. 2001, s.
7)

Min position som forskare och intervjuare går visserligen inte att bortse från, men
i intervjusituationen försöker jag skapa en miljö där lärarna i så stor utsträckning
som möjligt befinner sig i sin lärarposition.51 Här vågar jag påstå att min lärarbakgrund underlättade detta tillvägagångssätt. Jag är dock medveten om att även om
jag presenterar mig som lärare så står jag utanför deras lärargrupp i intervjusituationen.
Att använda sig av öppna frågor är centralt om intervjuer, även fokusgruppintervjuer, ska kunna analyseras som berättelser. Men det är också viktigt att tänka på
vilka typer av öppna frågor man ställer. För det första vill jag inte styra lärarna för
mycket så att det blir min berättelse i stället för deras, för det andra behöver jag
uppmuntra och hålla kvar dem inom ämnet under intervjuns gång. Det blir därigenom ett samarbete mellan lyssnaren och talaren där möjligheten till att ett narrativ uppstår blir så stor som möjligt. I en fokusgruppsintervju är det dessutom
inte en fråga-svar situation på samma sätt som i en-till-en intervjuer. Här svarar
lärarna istället ofta på varandras inlägg och frågor. Det är viktigt att inte skapa en
intervjusituation där det är jag som vet vad som bör berättas. Istället har min ambition varit att inta rollen som tolkare av deras berättelser när jag genom min analys slutligen skapar en ny berättelse.
It is important to understand that interviews do not stand for anything else: they
represent nothing else but themselves. (Czarniawska 2004 s. 49)

50

För vidare diskussion om intervjun som kunskapsproduktion se bland annat Fairclough
(2003), Kvale (2009, s. 33-34).
51 Exempelvis genomfördes alla intervjuer utom en, som skedde under sommarlovet, i deras
skolmiljö.
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Intervjuer med lärarna erbjuder en version av hur de uppfattar sin dagliga verksamhet, eller som Czarniawska (2004) uttrycker det: en del av verkligheten, vilket
i det här fallet innebär i skolan. Men denna del av verkligheten är givetvis lärarnas
upplevelse av ”sakernas tillstånd”. Det är också denna jag är intresserad av och
inte en objektivt ”riktig” beskrivning (vilket detta teoretiska perspektiv inte medger).
Även den icke-fiktiva berättelsen har en intrig som berättelsen kretsar kring, med
den skillnaden från den fiktiva berättelsen att de narrativa händelserna har en
koppling till berättarens verklighet, de har hänt (åtminstone i berättelsen om inte
i en ”reell” bemärkelse). En annan skillnad är att den icke-fiktiva berättelsen för
det mesta inkluderar personer som berättaren själv, läsaren/lyssnaren och andra
relaterade individer och företeelser. Ytterligare en skillnad är att berättelsen även
måste vara rimlig och trovärdig. Det måste finnas någon sorts förbindelse mellan
berättelsen och berättarens erfarenheter, eller den mening berättaren kopplar till
dessa. Diskursteorin utgår från att alla objekt och all handling är meningsfulla
(Howarth, Norval & Stavrakakis 2000, s. 2). Däremot är denna mening givetvis
inte okomplicerad. Exempelvis är det ofta skillnader och konflikter mellan olika
berättelser om samma händelse (Steinmetz 1992, s. 501).52
Czarniawska menar att vi genom berättandet gör samhället begripligt eftersom vår
förståelse av oss själva och vår samtid ofta formuleras i form av berättelser (Czarniawska 2004, s. 4, 11). I likhet med diskursanalysen ses alltså språket som
centralt för hur vi förstår oss själva och vår verklighet. För att berättelsen ska få
en betydelse och överhuvudtaget bli meningsfull förankras den i analysen i det
sammanhang där den uppstod. Den kontextuella förankringen är väsentlig då det
är genom den som berättelserna också kan säga oss något om det samhälle, det
sammanhang de existerar inom. Detta är ett av flera skäl som talar för narrativ
analys (Robertson 2005, s. 221). Eftersom undersökningen intresserar sig för mötet mellan skolpraktik och skolpolitik blir lärarnas berättelser också aktuella som
berättelser om skolan och det skolpolitiska sammanhang de verkar i.
I den narrativa analysen av intervjuerna utgår jag främst från Czarniawskas (2002)
analysmodell av ”berättelser från fältet”. Det finns olika ”strikta” ståndpunkter
om vad som kan betraktas som ett narrativ, alltifrån tanken att allt omkring oss
kan ses som narrativ (då i direkt överföring från begreppet berättelse) till tydliga
kriterier av början, slut och intrig. I ett första steg ser jag här en berättelse som
något som uttrycks språkligt via tal eller text. Narrativet är inte händelserna i berättelsen utan snarare själva berättandet. Narrativ kan ses som en organiserande
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I lärarnas berättelser om betygsättningen i skolan är likheten i hur de berättar slående. En
förklaring skulle kunna vara att de alla intar samma subjektsposition i berättelserna. De är alla
”den betygsättande läraren”.
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struktur som sammanbinder erfarenheter till kommunicerbara och begripliga berättelser. Med narrativ skapas en helhet av erfarenheterna i syfte att göra något
begripligt för den som berättar likväl som för lyssnaren. Det som formuleras ska
alltså ha någon mening för berättaren. Händelser väljs ut och formuleras så att de
får mening i ett visst sammanhang. Det som berättas organiseras vidare kring en
intrig som håller samman berättelsen.53 Denna intrig söker jag i analysen genom
berättelsernas tematiska struktur och de centrala händelser och aktörer som framkommer i berättandet (se vidare del 3).
Jag vill också poängtera att den narrativa metoden liksom de flesta andra kvalitativa metoder, inte har som mål att skapa den typ av generaliseringar som mer
storskaliga och strukturerade studier gör. Det är heller inte mitt syfte att genom
intervjuerna och textmaterialet slå fast ”sanningen” om vad betyg är eller anses
vara, eller vad en professionell lärare är eller inte är. Däremot är min förhoppning
att skapa en större inblick i, och kunskap om, hur idéer om betyg, kunskapsmätningar och läraren etableras, sprids och förändras. Med utgångspunkt i min forskningsfråga har lärarberättelserna kretsat kring betyg och lärarprofessionens möjligheter. På det viset styrdes lärarna mot dessa frågor och därigenom bort från
andra frågor. Samtidigt har lärarna associerat och diskuterat aspekter av läraryrket
som inte alltid handlat om de frågor avhandlingen fokuserar. Genom den tematiska innehållsanalysen har de aspekter av materialet valts bort som inte faller under studiens syfte. Ett exempel härvidlag är en av skolornas diskussioner om ämnet svenska som andraspråk och den specifika skolas elevunderlag. Samtidigt är
det påfallande hur berättelserna om betygens inverkan på det dagliga arbetet, dilemman vid betygssättning och lärarlegitimationens relevans för lärarprofessionen i mycket påvisar gemensamma iakttagelser och problematiseringar. Hur lärare konstruerar spänningar mellan ideal och praktisk verksamhet är genomgående i berättelserna, något som jag återkommer till i slutet av analyskapitel 9 och
10.

Avgränsningar
Den svenska policyanalysen avgränsas till en analys av skolpolitiska dokument
publicerade i samband med kommunaliserings- och friskolereformerna runt 1990,
läroplans- och betygsreformerna 1994 och 2011 samt lärarlegitimationsreformen
2011. Den europeiska policyanalysen (där även ett begränsat antal texter från

En klassisk intrig är livsberättelsens ”vem jag var och den jag blev” som organiseras kring
olika viktiga (meningsfulla) händelser som i ett kausalsamband begripliggör individens utveckling till den hon är. Den narrativa analysen används därför inte sällan vid identitetsstudier.
Den analys som genomförs här är dock inte en analys av lärares livsberättelser eller utifrån
frågan varför och hur de blev lärare.
53
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OECD ingår) avgränsas med utgångspunkt i Lissabonstrategin 2000 och införandet av PISA.
Den svenska policyanalysens empiri har framförallt avgränsats till offentligt
material från Utbildningsdepartementet och Skolverket. Jag utgick också från det
sonderande arbete som genomförts i den licentiatavhandling analysen bygger vidare på. Där avgränsades urvalet till sådana texter som i vid mening hade med
betyg och bedömning att göra. Det var främst utredningar av det målorienterade
betygsystemet och dess effekter i skolan som analyserades. Kopplingen mellan
betygssättningen och lärarens professionalitet visade sig vara återkommande. I
föreliggande avhandling breddas analysen och konstruktionen av läraren lyfts
fram. Analysen utökas även med policytexter om och kring lärarlegitimationsreformen 2011. Genom att analysen utgår från analysfrågorna blir inte alla skolpolitiska texter relevanta. Det är alltså texter som handlar om betyg, läroplansreformen, likvärdighet i skolan och professionalisering av läraren som i ett första skede
identifierades och valdes ut bland de svenska policydokumenten. Därefter har intertextuella samband fört materialinsamlingen vidare till andra dokument. Däremot har jag valt att inte analysera reformeringen av lärarutbildningen. Men i min
analys har det förekommit referenser och kopplingar till policydokument som
handlar om lärarutbildningen. Då har även dessa texter granskats och eventuellt
analyserats vidare.
Texterna kommer att analyseras som just texter, språkiga utsagor. I den svenska
politiska utredningsproceduren debatteras, diskuteras, informeras och begrundas
politiska riktlinjer och beslut i en form där diskussionsunderlaget görs offentligt
för allmänheten. Utredningarna, rapporterna och debattinläggen betraktas alltså
inte i det här sammanhanget som enskilda aktörers uppfattningar. Istället kommer
de att behandlas som källor där olika föreställningar kommer till uttryck i ett historiskt perspektiv och där texterna ofta refererar till varandra. De skolpolitiska
texterna äger en legitimitet och auktoritet samt gör giltighetsanspråk på att vara
relevanta och sakliga. I de skolpolitiska utsagorna skapas och återskapas diskurser
och sociala positioner som de som verkar inom skolan måste förhålla sig till.
En aspekt som är av vikt att ta upp är Skolverkets heterogenitet i det textmaterial
som produceras och publiceras. Det finns enkelt sett en tudelning av materialet,
där ena delen består av klassiska myndighetstexter i vilka tjänstemän från Skolverket utreder och rapporterar skolpolitiskt aktuella frågor, ofta utifrån undersökningar genomförda i och av skolan. En annan del består av texter där forskare står
som författare. Dessa är mer heterogena och fristående från myndigheten även om
de är publicerade av Skolverket. Det kan även hända att texterna för fram ett motsatt budskap eller tydligt avviker från den dagordning Skolverket formulerar externt. Det mest framträdande exemplet på detta är Att bedöma eller döma (2002).
I förtexten står det exempelvis: ”De [författarna] uttrycker inte någon officiell syn
utan står själva för innehållet.” (s. 7). Att inte diskutera författaren är ett val jag
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gjort och som gör att den aspekten inte synliggörs i analysen eller diskussionen.
Däremot kommer jag att synliggöra avsändaren av texten, exempelvis Skolverket
eller Utbildningsdepartementet. Dessa texter kan i termer av interdiskursivitet ses
som tecken på en möjlig förändring genom att fungera som motdiskurser. Frågan
är bara hur stort genomslag de kan få i skolpolitiken med tanke på att de än så
länge snarare utgör avvikande exempel än alternativa diskurser.54
De europeiska dokumenten har i huvudsak valts ut utifrån intertextuella samband.
Detta har redan diskuterats i materialkapitlet tidigare där jag beskriver EU:s hemsida och de europeiska utbildningspolitiska dokumenten närmare. Något som
också kan vara viktigt att påpeka är att jag valt att avgränsa mig till dokument
publicerade efter Lissabonstrategin 2000. Policyanalytikern Susan Robertson,
som genomfört flera stora undersökningar av europeisk utbildningspolicy, menar
att fokus i internationell policy efter Lissabonstrategin 2000 alltmer har riktats
mot att effektivisera utbildningssystemen. Det har, menar hon, medfört en ökad
fokusering på läraren och lärarens arbete i skolan (Robertson 2012b). Under perioden efter 2000 ser jag också i de svenska policytexterna en ökad intertextuell
närvaro av utbildningspolicy från EU och OECD. Sverige gick med i EU 1995
vilket rimligen medfört ett ökande inslag av europeisk policy i den svenska policyprocessen. År 2000 initierades dessutom PISA. Internationella kunskapsmätningar har alltsedan dess fått ökat utrymme i svensk skolpolitisk debatt.
När de gäller intervjuerna har dessa avgränsats till lärare verksamma i Stockholmsområdet. Detta är i viss mån ett geografiskt bekvämlighetsurval eftersom
jag är bosatt i Stockholm. Samtidigt ingår det inte i studiens frågeställning att
jämföra storstad med andra städer eller landsbygd. Här kan en diskussion om
kvantitet i empiri givetvis föras. Intervjuer med ett större antal lärare med en geografisk spridning hade kunnat vara intressant ur flera aspekter. En geografisk
spridning hade medfört en möjlighet till jämförelse där exempelvis en småstad
med mindre konkurrens om eleverna skulle kunna relateras till skolor i en stad
med en konkurrensutsatt skolmarknad. Men frågan om skolans så kallade marknadisering är inte huvudfokus i denna studie. Att ha fler skolor representerade i
Stockholmsområdet skulle visserligen inte vara en nackdel, men frågan är istället
här när en större empiri blir en fördel. För att en stor spridning skulle kunna garanteras och generaliserbarhet kunna hävdas, krävs en ansenlig mängd respondenter. Inom denna ram skulle det kvalitativa inslaget få ge vika för en strukturerad
kvantitativ ansats. Det hade blivit en annan studie. De 14 lärarna får istället representera just dessa lärare och relateras till tidigare forskning för att finna stöd och
möjlighet till fördjupad förståelse.
Att få möjlighet att intervjua lärare är inte heller det lättaste. Inför den första intervjuomgången beskrev jag mitt forskningsområde i de e-postmeddelanden som
54

Se exempelvis Lindblad 2010
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skickades ut till lärare. Skolorna valdes ut från Stockholm stads webbsida där jag
i det närmaste mejlade samtliga skolor. Jag var vid den första omgången endast
ute efter lärare i svenska och svenska som andra språk för att lärarna skulle ha en
mer stabil referensram. Vid den andra omgången, då jag även fokuserade konstruktionen av läraren, öppnade jag även upp för lärare i språk och samhällsorienterade ämnen. Att betyg är en känslig fråga är de flesta överens om. Detta fick
ytterligare bekräftelse vid tiden för materialinsamling. Det var ytterst svårt att få
lärare intresserade av att delta. Av de som visade intresse hade flera dessutom
svårt att få med sig kollegor, vilket var nödvändigt för en fokusgruppsintervju.
Läraryrket är också känt för att vara stressigt, vilket torde ha medfört att även
denna faktor bidrog till att det var svårt att få lärare att delta. Två av grupperna
fick jag därför kontakt med via egna kontakter.
Avhandlingens interdisciplinära karaktär har medfört att olika teorier och metoder
samverkar i studien. Det har lett till en komplex undersökning där en viktig del av
arbetet bestått i att förena dessa teorier och metoders såväl ontologiska som epistemologiska grundantaganden. Undersökningen fokuserar på hur läraren konstrueras i skolpolitiska texter och i intervjuer med lärare. Diskursanalysen i kombination med en läroplansteoretisk ingång i avhandlingen har medfört att jag intresserar
mig för de två arenornas, eller analytiska nivåernas, diskursiva praktiker. För att
kunna diskutera lärarnas handlingsmöjligheter i skolan undersöks därför hur skolverksamheten och lärarsubjektet framställs i skolpolitiska utsagor och i lärares
berättelser. Jag förstår med andra ord skolans olika arenor som sammanlänkade i
diskursiva praktiker vilka genererar en viss sorts kunskap om skolan och läraren
(jfr Lemke 2003). Avhandlingens undersökning kan därigenom ses som en del av
den ”språkiga vändningen” i den läroplansteoretiska forskningen (Englund 2011,
Sundberg 2012).
Det är de mest framträdande diskursiva formationerna som spåras i analysarbetet.
Jag har redan i urvalet av policytexter avgränsat vilka diskursiva mönster och teman som avhandlingen analyserar och genom det får dessa representera den skolpolitiska diskurs som analyseras. Med andra ord gör jag inte anspråk på att de
diskurser som skrivs fram i avhandlingen är allenarådande. Däremot menar jag att
de diskurser som analyseras i relation till betyg och till läraren på goda grunder
kan anses vara centrala i de skolpolitiska texterna under analysperioden.

Etiska ställningstaganden
De etiska frågorna är ständigt närvarande i forskningssammanhang. Vetenskapsrådet poängterar två forskningsetiska principer, forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet u.å.). Forskningskravet handlar om vikten av att
kunskaper utvecklas i samhället. Individskyddskravet avser, som namnet antyder,
individens skydd mot insyn och kränkningar. Särskild individskyddskravet är en
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viktig utgångspunkt i forskningsetiska överväganden. Inom skolforskning är de
särskilt väl synliggjorda. Eftersom mycket av den skolforskning som pågår idag
handlar om frågor som direkt berör barn och ungdomar, där dessa inte sällan själva
är objekt för forskningen, har det utvecklats en medvetenhet om de forskningsetiska frågorna inom det pedagogiska forskningsfältet.
I denna studie föreligger ingen direkt koppling mellan elever som forskningsobjekt och forskningsfrågan. Däremot är eleverna självklart en del av den diskurs
som här ska analyseras och problematiseras i relation till skolan. Dock förekommer inte elevröster som skulle kunna kopplas till någon av skolorna i studien. Inte
heller har inspelning skett med elever närvarande. Däremot är lärare närvarande i
studien, men under pseudonym. Men likväl, det är verkliga lärare med faktiska
utsagor som här analyseras och kopplas till en akademisk avhandling med ett visst
teoretiskt perspektiv. Därför måste man komma ihåg att lärarnas utsagor används
som källmaterial i en strävan efter att synliggöra vissa frågor med en viss problemformulering bakom sig. Det går inte att säga något om var och ens röst och
var och ens person, utan här är det en konstruktion av en viss diskurs som formuleras.
Interjuver som handlar om att söka meningsskapande, synliggöra för givet taganden, och identitetskonstruktioner kan för den som intervjuas te sig som en överraskning när analysen genomförts och publicerats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne
2012, s. 41). En möjlighet som jag menar kan minska denna överraskning är att
låta den som blir intervjuad ta del av det utskrivna materialet innan, en rekommendation som även Vetenskapsrådet ger (Vetenskapsrådet u.å). Det gör också
att en ökad förståelse för hur talad text skiljer sig från skriftlig kan få möjlighet
att infinna sig. Med detta har jag inte sagt att forskaren bör revidera den transkriberade texten eller censurera den. Däremot kan man som forskare ge respondenterna tillfälle att förtydliga, nyansera och problematisera sina uttalanden. Detta
kan sedan i sig vara viktig kunskap i analysprocessen. Czarniawska (2002) menar
att forskarens ”rätt” att tolka intervjumaterial utifrån sin position som forskare,
och därmed med erfarenhet till vetenskaplig tolkning inom området, i mycket
handlar om forskarens attityd och varsamhet gentemot sina respondenter. Hon
lyfter exempelvis möjligheten att låta de intervjuade läsa det transkriberade
materialet. Men hon framhåller i det sammanhanget vikten av forskarens integritet
och förmåga att stå upp för sin vetenskapliga tolkning även då de som intervjuats
inte vill stå för sina uttalanden. En sådan situation konstruerar onekligen ett vetenskapligt dilemma, inte minst etiskt. Ska hänsyn i förstahand tas till den individ
som deltagit i studien eller ska den vetenskapliga ambitionen och viljan att söka
även en oförskönad bild av studieobjektet vara i centrum. Czarniawska exemplifierar med de antropologiska studier som genomförts i illitterata samhällen och
där antropologerna ställdes inför nya problem då läskunnigheten ökade (Czarniawska 2002).
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De intervjuer som genomförts i avhandlingens undersökning har således transkriberats och skickats till lärarna. Jag berättade att jag skulle göra det och att de var
välkomna att höra av sig till mig efteråt ifall de ville förtydliga eller tillägga något.
Ingen av lärarna hörde dock av sig i det avseendet. I enlighet med individskyddskravet (Vetenskapsrådet u.å.) har som sagt lärarna, men även skolorna, fått påhittade namn.
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DEL 2 Svensk och europeisk utbildningspolicy

Den första delen av avhandlingen syftade till att presentera undersökningens syfte
och teoretiska och metodologiska förankring. Jag har även presenterat aktuell institutionell forskning om skolan med betoning på perioden efter det som i forskning benämnts som ett politiskt systemskifte (Englund 1996, Lindbom 2011). Eftersom jag valt att förhålla mig till ett internationellt sammanhang har jag dessutom lyft fram forskning om internationella policyprocesser och teorier om hur policy
”reser”
internationellt.
Undersökningens
två
studieobjekt,
utbildningspolitiska texter och intervjuer med lärare, fokuserar båda på konstruktionen av läraren. Den första delstudien analyserar hur läraren konstrueras som ett
”objekt att veta något om” (Foucault 2000b) i skolpolitiska texter. I avhandlingens
första del har jag därför särskilt lyft fram tidigare forskning som intresserat sig för
läraren i olika skolpolitiska sammanhang (se bl. a. Ball 2003, Englund 2012,
Ringarp 2011, Sjöberg 2010a, Stenlås 2009, Wiklund 2006) men även forskning
som närmat sig hur skolans dagliga verksamhet påverkar lärarens identitetsskapande och möjlighet att verka som professionell (se bl. a. Ball 1997, 2003, Gustafsson 2010, Hultqvist 2011, Lindblad 1997, Moore et al. 2002).
I denna första resultatdel genomförs en kritisk policyanalys av svenska och europeiska utbildningspolitiska texter. Analysen riktas mot avhandlingens första frågeställning som handlar om hur en betygssättande och en professionella lärare
konstrueras i policy. I denna frågade jag också hur läraren framträder i relation till
de skolpolitiska reformer som avhandlingen avgränsas av. Därför genomförs initialt en analys av en övergripande skolpolitisk diskurs under de olika reformperioderna.55 Jag undersöker, utifrån Bacchis (1999, 2009) analysapparat, hur policyproblem representeras i dokumenten. Efter det analyseras hur läraren konstrueras
i den skolpolitiska diskursen.
I det första analyskapitlet (kapitel 5) analyseras policydokument från decentraliserings- och avregleringsreformerna i Sverige. Det är den institutionella förändring skolan genomgår under perioden runt decennieskiftet 1980-90 som analyseras. Det ”systemskifte” som målstyrningen, decentraliseringen och avregleringen
medförde är väl belyst i annan forskning. Därför kommer min analys initialt att
kompletteras med sekundärkällor och efter det snävas analysen stegvis in mot läraren. I kapitel 6 analyserar jag skolpolitiska texter som producerats efter betygs55

Jfr Faircloughs begrepp nodaldiskurs (Fairclough 2006, s. 36).
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och läroplansreformen 1994 fram till lärarlegitimationsreformen 2011. I det sista
kapitlet analyseras den europeiska utbildningspolitiska diskursen med utgångspunkt i Lissabonstrategin 2000. Liksom i de föregående analyskapitlen presenteras i kapitel 7 initialt den utbildningspolitiska policyprocessen med stöd i tidigare
forskning om samtida europeisk utbildningspolitik.
Den svenska policyanalysen har jag delat upp i två olika kapitel av den orsaken
att reformerna formulerar olika problem som skiljer sig åt till stor del. Den första
reformperioden handlar framförallt om styrning och organisering av den svenska
skolan. Den betygssättande läraren är inte ett policyproblem under den första perioden men central i den andra. Dessa två skilda ”reformbehov” skapar olika diskurser om den svenska skolan och om den lärare som verkar i denna. Analysen
har för avsikt att synliggöra denna förskjutning. Men det kan vara värt att påminna
om att det inte är reformerna i sig som är studieobjektet i avhandlingen. Istället är
det den skolpolitiska diskursen under reformperioden som kommer att analyseras.

Policyanalys – What’s the problem represented to be
Det svenska analysmaterialet utgörs av utvalda policydokument som producerats
under analysperioden och som jag menar är betecknande för de aktuella reformerna under 1990-talet till idag. De europeiska dokumenten utgår framförallt från
Lissabonstrategin 2000 och framåt. Fokus ligger i analysen på konstruktionen av
läraren i relation till de policyproblem som i linje med Carol Lee Bacchis analysapparat, What’s the problem represented to be? (Bacchi 1999, 2009), formuleras
i den skolpolitiska diskursen. Perspektivet medför att vi istället för att söka identifiera ett faktiskt problem, intresserar oss för hur problemet är representerat. Policyarbete ses alltså som en del av själva konstruktionen av ett problem istället för
enbart inriktat på att lösa ”reella” problem i samhället (Bacchi 1999, 2009). Utgångspunkten i analysen är att det som anses vara ett samhällsproblem är det som
i policyprocessen konstrueras som ett sådant.
Det kritiska perspektiv Bacchi anlägger medför att vi inte tar för givet att ett policyprogram som presenteras ha syftet att lösa problemet med betygens bristande
likvärdighet just fokuserar likvärdigheten som det egentliga problemet, eller att
det ens existerar ett problem med bristande likvärdighet. Däremot formuleras ett
problem, ”betygens bristande likvärdighet”, i den skolpolitiska diskursen.56 Vad
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Med detta dock inte sagt att det inte finns ett problem med bristande likvärdighet i betygssättningen. Däremot tar man inte konstruktionen av problemet för givet utan analyserar dess
innebörd och konsekvenser utifrån hur problemet konstrueras. Eva Forsberg (2008) påpekar att
policyproblem även måste vara begripliga för allmänheten. Det gör att en komplex policyfråga
som skolverksamheten kan förenklas och göras mer begriplig, exempelvis genom att framhålla
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som formuleras vara problemet i svensk skola skapar i sin tur ytterligare en aspekt
av problemformuleringen, dess lösning. Bacchi (1999, 2009) poängterar att den
lösning som formuleras i många fall indikerar vilken orsak problemet anses ha.
Dessutom är lösningen på problemet beroende av problemformuleringen och vem
eller vad som anses orsaka problemet. Därför måste en lösning finnas som är möjlig att genomföra (ekonomiskt, politiskt ideologiskt) vilket kommer att påverka
hur problemet definieras (Bacchi 1999, Rochefort & Cobb, 1994, s. 25).
I analysen utgår jag således ifrån att reformer hänger samman med problemformuleringar och att en kritisk policyanalys därför bör inrikta sig på hur problem
och dess lösningar konstrueras i policydebatten. Att objektet för en reform konstrueras som ett problem är inget konstigt i sig. Reformer går ut på att förbättra
och lösa sådant som definieras eller upplevs problematiskt i samhället. Det Bacchis analysverktyg riktar in sig på är hur de problem som reformen säger sig lösa
är representerade genom att utifrån ett ”policy or policy proposal, examines the
recommended interventions and work backwards to see what the ’problem’ is represented to be” (Bacchi 2009, s. 79). Exempelvis är en läroplansreform riktad
mot att reformera läroplanen, men det som policyanalysen intresserar sig för är
inte hur den faktiska läroplanen förändras. Istället riktar frågorna in sig på de rekommendationer, utredningar och reformobjekt som kopplas till reformen: vad
som ska åtgärdas, vad som beskrivs som problematiskt, vilka förslag som läggs
fram, vad som förblir oproblematiserat och osynligt.
Bacchis analysverktyg erbjuder en struktur att utgå ifrån där policylösningar indikerar hur orsaker till problem konstrueras i policy. Verktyget är ingen metodisk
textanalys men fungerar som utgångspunkt i analysen där ett övergripande policyproblem ringas in. Den kritiska diskursanalysen med Faircloughs (1992, 2001,
2005a, 2006) textanalytiska verktyg har hjälpt mig att lokalisera diskurser i analysen och sedan undersöka hur dessa etableras, förändras och förskjuts. Undersökningen av hur läraren konstrueras i den svenska skolpolitiska diskursen inleds
i min analys med att ta reda på hur policyproblem representeras i skolpolitiska
policydokument i samband med decentraliseringen och avregleringen av den
svenska skolan. På samma sätt analyseras sedan konstruktionen av läraren i relation till dessa policyproblem under perioden mellan läroplans- och betygsreformen
1994 och 2011, fram till och med lärarlegitimationsreformen 2011.

betygen som det problematiska. Det kan således finnas flera motiv bakom en problemformulering i policy. Bacchis modell är en väg att analysera hur ett policyproblem representeras.
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Ett skolpolitiskt systemskifte
Under slutet av 1980- och i början av 90-talet sker en omorganisering av den
svenska skolan som i mycket kan beskrivas som ett systemskifte (Englund 1996,
Lindbom 2011). I det här avsnittet ges, framförallt genom tidigare forskning, en
bakgrund till analysen av de skolpolitiska dokument (i kapitel 5 och 6) som är
centrala i det avseendet. En kommunalisering av den svenska skolan hade redan
initierats under 1970-talet men fullföljs först under 1990-talet.57 Perioden präglas
av en förändring i det politiska klimatet mot att i ökad utsträckning poängtera
effektivitet, medborgerligt deltagande och möjlighet att göra individuella val i offentlig sektor. Samtidigt kritiseras den offentliga sektorn alltmer för att vara byråkratisk och kostsam.
Den så kallade Maktutredningens slutrapport Demokrati och makt i Sverige (SOU
1990:44), med uppgiften att ”karaktärisera det svenska samhällets maktfördelning” (s. 11) undersöker under 1980-talet medborgarnas möjlighet till inflytande
i samhället. I denna sägs bland annat att medborgarna känner en tyst vanmakt när
de inte i önskad omfattning kan påverka sina levnadsvillkor. I texten kritiseras
medborgarnas bristande möjlighet att självständigt fatta rationella beslut i sin vardag. I maktutredningen konstateras att ”[s]kolan är det område där de berörda,
liktydigt med föräldrarna, anser sig ha minst möjlighet att påverka” (s. 239). I
propositionerna inför decentraliseringen (Prop. 1989/90: 41, Prop. 1990/91:18,
Prop. 1991/92: 95, Prop. 1992/93: 230), liksom för läroplanen 1994 (Prop.
1992/93:250), framhålls att skolan behöver hitta vägar att tillmötesgå föräldrars
och elevers krav på deltagande. Maktutredningens betydelse för det ”systemskifte” svensk skolpolitik genomgår under 1990-talet har framhållits i tidigare
forskning om denna skolpolitiska period (Adolfsons 2013, Englund 1993).
Adolfson som i sin avhandling studerat den skolpolitiska policydebatten under
1990-talet, menar att utredningen användes i syfte att legitimera det skolpolitiska
reformarbete som under perioden önskade genomföras (Adolfson 2013, s. 158).
Nya idéer om hur skolan ska styras och organiseras etablerades under 1980-talet
alltmer internationellt. Det handlar om decentralisering, effektivisering och marknadisering (Se bl. a. Ball 2009, Lindensjö & Lundgren 2000, Lingard 2010,
Thrupp 1998) och utgör det reformprojekt av offentlig verksamhet som betecknats
som New public management (Campbell & Pedersen 2001, Clarke, Gewirtz &
McLaughlin 2000, Gruening 2001). Det sker under denna tid en förskjutning i den
skolpolitiska diskursen som inte minst påverkar det politiska språkbruket (Boréus
1994). Begreppet frihet får en pånyttfödelse i betydelsen frihet från (staten). En
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Det kan dock vara på sin plats att framhålla att kommunaliseringen inte ensam representerar
decentraliseringen. Exempelvis är friskolereformen ytterligare en decentralisering men inte från
stat till kommun, utan från det offentliga till det privata (jfr Lundgren u.å.).
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organisatorisk förändring av skolan genomförs där valfrihet, avreglering och decentralisering blir ledord, vilket sammanhänger med de neoliberala idéströmningar som även i Sverige sedan sent 80-tal fått ett större inflytande över offentlig
verksamhet (Adolfsson 2013, Alexandersson 2011, Lindblad & Lundahl 2008,
Lundahl 2000, Lundahl 2010). Sett i ett internationellt perspektiv är denna förändring en del av en globalisering av policy (Dale 2010). Den svenska skolan
placeras dessutom alltmer i ett internationellt sammanhang, vilket vi kommer att
se i de skolpolitiska policydokument som analyseras i kapitlet. Ett återkommande
inslag i texterna är exempelvis att den svenska skolan ska bli ” Europas bästa
skola” (SOU 1992: 94, s. 33) med en ”utbildning i världsklass” (Prop. 2008:09:
87, s. 7).
Skolpolitiska systemskiften genom tiderna har i forskning om skolan ofta delats
in i olika periodiseringar. Efterkrigstidens första år fram till 1980-talet utgör en
tidsperiod som definieras som centraliserad och statligt reglerad. Denna övergår
sedan till en period från 1980-talet fram till 2000-talet som först kan beskrivas
som alltmer målstyrd och sedan i ökad utsträckning styrd utifrån ett marknadstänkande (Englund 1996, Lindblad & Lundahl 2008, Lindensjö & Lundgren 2000,
Lundahl 2000, 2010). I Sverige har det systemskifte som decentraliseringen och
avregleringen av skolan under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal inneburit en förändrad styrning och organisering av skolan. En skolpolitisk debatt om kommunalisering hade redan, innan det vi brukar beskriva som kommunaliseringen av skolan 1991, varit aktiv under en längre tid men motarbetats av lärarfacken.58 1978
fick också kommunerna det som formuleras som ökad ekonomisk frihet genom
generella schablonbidrag till driften av skolan, men lärarna förblev statligt anställda.
Johanna Ringarp genomför i sin avhandling Professionens problematik (2011) en
historisk analys av debatten runt kommunaliseringen av skolan i Sverige. Hennes
ambition är att beskriva välfärdsstatens omvandling och lärarkårens professionalisering under slutet av 1980-talet. Striderna kring kommunaliseringsreformen
kopplas till partipolitiska strategier och meningsskiljaktigheter i ljuset av internationella nyliberala idéströmningar som format synen på hur offentlig sektor ska
organiseras. Inte minst visar Ringarp hur kommunaliseringen var en del i ett större
omvandlingsprojekt av välfärdsstaten. Idealet ”en skola för alla” menar Ringarp
förskjuts i riktning mot dessa nya idéer om skolans organisering.59

58

Decentraliseringsfrågan aktualiseras redan i debatten om skolutveckling under 1970-talet
(Granheim, Kogen & Lundgren 1990, s. 25).
59 Begreppet New public management nämns i samband med dessa nya ideal av ”ekonomiskt
inspirerade styrsystem”, vilket Ringarp anser fångar mer än begreppet marknadsorientering
(Ringarp 2011, s. 16, 186-188).
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Reformeringen under 1990-talet har i många avseenden omformulerat läraryrkets
organisatoriska struktur. Läraren har en ny arbetsgivare i kommun eller friskola.
Under slutet av 1980- och början av 1990-talet genomgår den svenska skolan flera
stora strukturella omvandlingar. Decentraliseringen av skolan som pågick under
1980-talet leder till att kommunerna får ett ökat ansvar för skolan. Statsbidraget
till skolan blir ett kommunbidrag och kommunen blir även arbetsgivare för skolpersonalen. Friskolereformen 1991–92 medför att privata företag och organisationer kan starta, överta och driva offentligt finansierade skolor samt ta ut vinst av
verksamheten. Istället för ett generellt belopp till varje skola blir antalet elever
genom sin skolpeng avgörande för hur stort verksamhetsbidrag skolan får.
1994 införs, efter diverse ändringar vid regeringsskiften, en målstyrning även i
betygssystemet. Det innebär att lärarnas ansvar att förstå, tolka och tillämpa betygssystemet i den dagliga verksamheten ökar. Lärarna ska enligt det nya betygssystemet se till att elever och föräldrar förstår hur betygssättningen genomförs och
att eleverna blir delaktiga i bedömningsarbetet. Lokala kursplaner och betygskriterier ska skapas och dokumenteras. Dessa ska också göras tillgängliga för eleverna och föräldrarna. När betygsreformen genomförs står dock lärarna utan tydliga riktlinjer eller fortbildning i det nya betygssystemet.60
Arbetet med läroplans- och betygsreformerna 1994 hade delats upp mellan en läroplanskommitté,61 som inte tog upp betygsfrågan i sitt betänkande, och en parlamentariskt tillsatt betygsberedningen som skulle utforma det nya betygssystemet.
Läroplanskommittén och betygsberedningen arbetade alltså delvis parallellt och
lämnade sina betänkanden samtidigt, 1992. Detta resulterade i att Betygsberedningens utarbetade betygskriterier trots att det inte existerade färdigställda kursplaner (Lindensjö & Lundgren, 2000). Läroplanens kunskapssyn blev också svår
att förena med betyg och det betygssystem som presenterades parallellt (Carlgren
2012).62 Betygskriterierna kom också att förändras efter att reformen antagits. Det
nya betygssystemet blev ganska fort ifrågasatt och lärarens kompetens att betygsätta omdebatterades flitigt i politik och massmedia. 2011 infördes en lärarlegitimation som poängterar att endast en legitimerad lärare ska få sätta betyg. Samma
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Se även Tholin 2006, s. 95
Läroplanskommittén utsågs av regeringen 1991. Ulf P. Lundgren, dåvarande generaldirektör
för Skolverket, utnämndes att leda kommitténs arbete.
62 Ingrid Carlgren (2012) menar dessutom att de tudelade målsystem som utformades av betygsberedningen kan förstås som en lösning på det dilemma som uppstod med den kunskapssyn
som formuleras i Skola för bildning. Den bildningsskola som eftersträvades fick representeras
i så kallade ”mål att sträva mot”, vilka då fick utgöra ”bildningsmål utan slut” (s. 127). Bildningsbegreppet som diskuteras av pedagogikprofessor Donald Broady i en bilaga till Skola för
bildning relaterar till kunskap som utifrån Dewey definieras handla om det som ännu inte existerar, om det möjliga men ännu inte definierade. Att bilda sig, skriver Broady, är att bli något
inte på förhand föreskrivet. ”Därmed blir bildningsmål ett självmotsägande begrepp” (SOU
1992: 94, s. 359).
61
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år infördes också en ny läroplan med ett nytt betygsystem med fler steg, A–F.
Dessutom skrevs skollagen om och nationella prov beslutades genomföras i fler
ämnen redan från och med årskurs tre.
Den bakgrund som har tecknats i detta avsnitt och de skolpolitiska reformer som
presenterats avgränsar avhandlingens empiriska intresse och utgör den fond mot
vilken analysen av hur läraren konstrueras i svensk skolpolitik genomförs. Hur
den lärare som framträder i de skolpolitiska texterna blir möjlig och hur vi kan
begripliggöra att det är just denna lärare som konstrueras är, menar jag, i dialektisk
relation till de ”policyproblem” som formuleras och hur de representeras. Den
lärare som konstrueras kan också förstås som nödvändig i syfte att bibehålla legitimiteten för det skolpolitiska systemskifte som genomfördes under 1990-talets
början. Men innan en sådan diskussion kan föras genomförs en diskursanalys av
de skolpolitiska texter som avgränsar avhandlingen. I denna är frågan hur läraren
blir ett objekt att veta något om och i relation till vilka skolpolitiska policyproblem
som varit vägledande i analysen.

87

5. Svensk skolpolicy – decentralisering och
avreglering

I detta kapitel analyseras de reformer som utgör det som tidigare forskning beskriver som ett systemskifte i den svenska skolan. Syftet är att inför den fortsatta
analysen av konstruktionen av lärare placera in lärarsubjektet och kommande
skolreformer i sina sammanhang. Kapitlet koncentreras på decentraliseringen och
avregleringen av svensk skola under sent 1980-tal fram till läroplansreformen
1994.
De policydokument som analyseras i samband med reformerna handlar om decentralisering, avreglering, målstyrning och valfrihet. Dessa förstås i relation till
de neoliberala strömningar som den forskning som diskuterats tidigare har visat
etablerades i Sverige under 1980-talet. De skolpolitiska reformer som undersöks
är Kommunaliseringsreformen och Friskolereformen med anledning av deras betydelse för skolans styrning och organisation och eftersom reformernas intertextuella närvaro är framträdande i de reformtexter som analyseras fortsättningsvis.
Med dessa reformer omorganiseras den svenska skolan och nya strukturer och
idéer om skolan och hur den ska styras formuleras och etableras. Dokumenten
som analyserats presenteras i bilaga1 där allt källmaterial i policyanalysen presenteras kapitelvis.
Frågorna analysen utgår ifrån är:
Vilket är det huvudsakliga policyproblem som formuleras i dokumenten?
Vilka lösningar på problemet presenteras?
Hur samverkar (eller motverkar) olika diskurser med varandra och kan vi se
tecken på ett förändrat sätt att tala om skolan?
Hur konstrueras läraren i dokumenten?

Det lokala ansvaret, skolkvalitet och en professionell
lärare
Under 1990-talets början genomfördes flera skolreformer som tillsammans kom
att förändra det organisatoriska skollandskapet i Sverige. Processen hade redan
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påbörjats tidigare men fick en mer tydlig, och synlig, inverkan i och med förändringar som kom att påverka lärarnas arbetsvillkor mer direkt. Genom den så kallade styrpropositionen, Om skolans utveckling och styrning (prop. 1988/89: 4),
synliggörs en förändring i hur styrningen och organiseringen av offentlig sektor
formuleras. Som tidigare forskning visat förändras vid denna tidpunkt den skolpolitiska diskursen i riktning mot en mer marknadsekonomisk diskurs (se bl. a.
Adolfsson 2013, Alexandersson 2011, Boréus 1994, Englund 1996, Lindblad &
Lundahl 2008, Lindbom 2011, Lundahl 2000, Lundahl 2010). Det går att se en
förskjutning i vad man talar om och hur. I min analys beskrivs denna institutionella förändring och hur den manifesteras i reformtexterna. I relation till den förändrade skolpolitiska diskursen analyseras i kapitlet slutligen hur läraren konstrueras under perioden.

Kommunaliseringen och det lokala ansvaret
Det är kommunaliserings- och friskolereformerna under sent 1980-tal och tidigt
1990-tal fram till betygs- och läroplansreformen 1994 som analyseras i kapitlet.
Men kommunaliseringen av den svenska skolan påbörjades redan under 1970talet. I utredningen Skolan. En ändrad ansvarsfördelning 1978 argumenteras för
kommunalt driftansvar och att lärarnas tjänster bör kommunaliseras (SOU
1978:65). En kommunalisering motiveras genom att ökat ansvar formuleras som
frihet från central förvaltning.63 Denna frihet beskrivs leda till ”ökat inflytande på
olika skolfrågor från personalens och elevernas sida.”(s. 11). I utredningen skriver
man att ansvarsfördelningen bör förändras så att de som är verksamma i skolan
får mer ansvar för hur verksamheten organiseras. Det framgår också i texten att
ett ökat ansvar kommer att leda till ökat engagemang, intresse och arbetstillfredsställelse för dem som arbetar i skolan (s. 39-40). Begreppet ansvar kommer visa
sig vara centralt och relateras till förändrad styrning, förnyelse och kvalitet. Likvärdighet formuleras här i termer av lika tillgång till utbildning oavsett individuella förutsättningar (s. 12).
Den gamla centralstyrda skolan framträder som ett problem och representeras i
Styrpropositionen (Prop. 1988/89:4) och dess föreliggande utredning av en byråkratisk, ineffektiv och omodern skola i behov av förändring.64 Styrningen av skolans står det, ska ”vara ett gemensamt ansvar för stat och kommun, för politiker
och anställda” (s. 1). Men det står också att den nya ansvarsfördelningen innebär
”en bättre utvärdering” och ”effektivare tillsyn av skolornas verksamhet” (s. 1).
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Jfr Haldén 1997 som betonar att frihet och likvärdighet under kommunaliseringen framhålls
erhållas genom frihet från central förvaltning
64 Denna skola kommer att återkomma i den skolpolitiska diskursen även efter det att decentraliserings- och avregleringsreformerna är genomförda
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Att valfrihet, ökat ansvarsutkrävande och ett decentraliserat beslutsfattande medför en effektivisering av offentlig verksamhet är centrala antaganden i den styrningsteknologi som benämns New Public Management, NPM. I den skolpolitiska
diskursen om skolans styrning motiveras reformerna utifrån denna logik vilket
även påvisats i tidigare forskning om reformperioden (Adolfsson 2013, Alexandersson 2011, Lindblad & Lundahl 2008, Lundahl 2000, Lundahl 2010, Ringarp
2011).
Styrpropositionen behandlar frågan hur skolan ska bli mindre regelstyrd och mer
målstyrd i termer av ett ökat lokalt ansvar. Samtidigt ska tillsynen av verksamheten öka (Prop. 1988/89:4, s. 1). Kommunerna ska få mer handlingsutrymme att
själva styra skolans verksamhet och resursfördelning, men styrningen av skolinnehållet och bedömningen ska behållas av regeringen. Reformen formuleras ge
”de kommunalpolitiskt engagerade ett tydligare ansvar att förverkliga läroplanernas intentioner” (Prop. 1988/89: 4, s. 4). Det är i första hand kommunnivån som
avses när behovet av ett ökat lokalt ansvar poängteras. Kontroller och utvärderingar av skolans resultat skrivs redan i och med decentraliseringen fram som
nödvändigt för att garantera kvaliteten i skolan. Initialt formuleras alltså kommunens ökade ansvar för skolan. Det är även kommunen som ska granskas i syfte att
garantera skolkvalitet.
I den påföljande propositionen Om ansvaret för skolan (Prop. 1990/91:18) kompletteras decentraliseringen med att statsbidraget till skolan förändras till ett generellt bidrag som kommunen förfogar över. En ytterligare förändring av den statliga skoladministrationen genomförs genom att lägga ner Skolöverstyrelsen och
inrätta Skolverket med en huvudsaklig uppgift formulerad som ”utveckling av
skolan, uppföljning och utvärdering av skolverksamheten samt tillsyn.” (s.107).
Dessutom presenteras i propositionen ett utvärderingssystem av skolans verksamhet som skapar en relation mellan kvalitet och ”ekonomiska och administrativa
data” som genom att ”ställas samman med utbildningsresultat” ska medföra en
möjlighet att jämföra skolor och kommuner (s. 110).
I texten beskrivs resurserna till offentlig sektor vara begränsade och att dessa därmed måste användas på ett bättre sätt (s.17). Lösningen formuleras som att de som
”är beroende av verksamheten”, medborgarna, måste få ett större inflytande vilket
kommer att medföra en effektivisering av offentlig sektor (s.17). Decentralisering
motiveras i texten med att medborgarna ställer krav på ökad kvalitet, inflytande
och valfrihet i offentlig sektor. Påståendena går att spåra till centrala formuleringar i Maktutredningen (SOU 1990:44). Problemet representeras således med
offentlig sektors behov av ekonomisk rationalisering och medborgarnas efterfrågan av kvalitet och delaktighet. Vi kommer att se att liknande utsagor förekommer
i den kommande friskolereformen. Skolkvaliteten beskrivs öka genom att den
lokala skolnivån ges ett större ansvar.
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Ett större lokalt ansvarstagande ser jag som nödvändigt eftersom det är min övertygelse att kvalitén i skolans utveckling nu måste sökas i klassrummen och i den enskilda skolan. Det är lärarnas och skolledarnas erfarenheter och professionalism
som måste tas tillvara. De goda exemplens makt måste kunna föras vidare till andra
skolor. Den lokala utvärderingen av skolan bildar grunden för en sådan process.
(Prop. 1990/91:18, s. 23)

I utsagan konstrueras läraren som en professionell resurs samtidigt som skolans
verksamhet måste utvärderas. Men utvärderingen, som den formuleras här, syftar
till att söka kvalitet i personalens arbete i skolan, inte att kontrollera lärarpraktiken. Genom att det lokala ansvaret formuleras som något som skapar kvalitet och
genom att utvärderingar av det lokala arbetet antas medföra att skolan kan utvecklas utifrån de professionellas erfarenheter, konstrueras en utvärderingspraktik i
syfte att lära av lärarna.
Medborgarnas krav på delaktighet förutsätter vidare att ”det traditionella sättet att
genom en detaljerad statlig reglering styra den offentliga verksamheten upphör”
(s. 17). Det lokala ansvaret relateras nu inte bara till kommunen utan även till
läraren som i citatet nedan.
Lärare och skolledare är de som närmast skall ansvara för att verksamheten i skolan
genomförs enligt läroplanerna och att utbildningen bedrivs i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet. Läroplanerna skall därför primärt rikta sig till
dem. Härigenom kommer deras professionella ansvar att framgå tydligare. Lärarna
skall också kunna utveckla verksamheten i skolan på ett mera självständigt och ansvarsfullt sätt. De erfarenheter som lärarna gör i sitt arbete kommer att kunna läggas
till grund för förändringar inte bara på lokal nivå utan också, i första hand genom
rapporter från utvärderingen, på central nivå. (s. 21-22)

Det här citatet är dessutom intressant för en förståelse av den förskjutning i hur
den professionella läraren konstrueras i relation till utvärderingar i den skolpolitiska diskursen från senare delen av 1990-talet och framåt. I citatet framkommer
hur det lokala ansvaret, som även poängterades i utredningen 1978, inte bara
kopplas till kommunen utan också till skolans dagliga verksamhet (lärarna). Det
är de professionella lärarna som ska ansvara för att läroplanens intentioner implementeras i den dagliga verksamheten. Och läroplanen vänder sig främst till dem,
står det. Lärarnas självständighet framhålls och deras erfarenheter i arbetet är det
som ska ligga till grund för förändringsarbetet, även på central nivå. I båda citaten
ovan konstrueras läraren som professionell med förmågan att utifrån sina erfarenheter självständigt bedöma hur verksamheten kan förbättras. Läraren beskrivs
också som en viktig part i det centrala förändringsarbetet genom att utvärdera och
rapportera ”uppåt”. I texten konstrueras dessa utvärderingar som riktade mot hur
skolans verksamhet, även centralt, ska förändras, inte hur läraren ska förändras.
Att den professionella läraren poängteras i reformtexterna kan tolkas på flera sätt.
Behovet av att legitimera decentraliseringsreformen var stor. Särskilt lärarna har
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traditionellt motsatt sig en kommunalisering. Att poängtera lärarna som professionella och relatera den organisatoriska decentraliseringen till ökade möjligheter
för lärarna att lokalt påverka och styra sin praktik, kan förstås som en professionaliseringsdiskurs med syftet att legitimera en viss policy. Samtidigt framkommer
en tilltro till den svenska skolan i reformtexterna. Inte minst lärarna lyfts fram
som orsak till den svenska skolans förträfflighet (Skr. 1996/97:112). Vilka motiven än är, är det en skolpolitisk diskurs som poängterar den professionella lärarens
kompetens som etableras. Längre fram kommer jag att återkomma till hur läraren
konstrueras under perioden.

Lokalt ansvar för kvalitet och likvärdighet genom måluppfyllelse
I utsagorna i dokumenten sammanfaller utsagor om lokalt ansvar, professionalism
och kvalitet, vilket skapar en interdiskursiv relation mellan dem. Det lokala ansvaret uttrycks som en möjlighet att, genom lärarnas och skolledarnas professionalism och erfarenhet, öka kvaliteten i skolan. Utvärderingar relateras till kvalitet
genom det (professionella) lokala ansvaret och genom det konstrueras en riktning
som går nerifrån och upp. Det är nämligen de verksamma i skolan som i texten
skrivs fram som de som vet vad som krävs för att öka skolkvaliteten. Förändringar
i läroplaner, står det, ska tillsammans med forskning utgå från lokalt och centralt
utvärderingsarbete (Prop. 1990/91:18, s. 23).
Det lokala ansvaret artikuleras exempelvis i propositionen för kommunalt huvudmannaskap 1989 som en ”kontinuerlig förbättring av verksamheten” (prop.
1989/90:41, s. 7), vilket är liknande termer som i Decentraliseringsutredningen
1974, som tillsammans med den statliga utredningen 1978 refereras till intertextuellt i propositionen. Decentralisering av ansvar uttrycks vidare kunna gynna pedagogik och kreativitet (s. 13). Likvärdighetsbegreppet har i skolpolitiska sammanhang existerat i olika stor utsträckning och inom olika diskursiva formationer.
Exempelvis används begreppet likvärdighet i 1970-talets skolpolitiska debatt i relation till skola för jämlikhet (SOU 1978: 65, s. 4-45, 53-55, se även Englund &
Quennerstedt 2008, s. 8).65 Och som vi vet utvecklas begreppet likvärdighet till
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Den kända formuleringen om skolans likvärdighet som återkommer i läroplanerna i första
kapitlet, Skolans värdegrund och formuleras i Skolförordningen, SKOLFS 2011:144 formuleras redan 1978 där likvärdighet stipuleras som: ”Alla barn och ungdomar skall ha tillgång till
en likvärdig utbildning oavsett bostadsort, ekonomiska förhållanden, kön, begåvning, utvecklingsnivå, intresseinriktning, föräldrarnas studiebakgrund och intresse för barnens studier.[…]
En likvärdig utbildningsstandard kan alltså enligt vår bedömning inte begränsas till en större
jämlikhet i bemärkelsen att alla skall ha samma tillträde till utbildning och behandlas lika under
utbildningen. De som har speciella behov eller svårigheter skall tvärtom behandlas olika i syfte
att en större jämlikhet ska föreligga vid utbildningens slut än vid dess början.” (SOU 1978: 65,
s. 44)
92

ett alltmer centralt skolpolitiskt begrepp under åren som följer.66 Att en kommunalisering av skolan skulle riskera skolans likvärdighet lyfts fram i propositionen
för kommunalt huvudmannaskap (Prop. 1988/89: 41) som en anledning till att
”förändringar i huvudmannaskapsfrågan inte skett tidigare” (s. 3). Likvärdighet
omtalas i texten som likvärdig utbildningsstandard. Risken för bristande likvärdighet med kommunalt huvudmannaskap relateras till kommunal olikhet. Likvärdighet avser främst det skolan erbjuder i input än vilka resultat som kan utvärderas
i output. Samtidigt står det i texten att:
likvärdigheten i ett målstyrt skolsystem bättre garanteras av läroplaner, uppföljning
och utvärdering, lärarutbildning och fortbildning samt specialdestinerat statsbidrag.
(s. 5)
Den statliga regleringen av tjänster som lärare, skolledare och syofunktionärer har
heller inte haft sin grund i syftet att uppnå likvärdighet från målsynpunkt. (s. 8)

Dessa utsagor kan förstås som ett tecken på att likvärdighetsbegreppet håller på
att förändras genom en förskjutning av likvärdighet relaterad till uppföljning och
utvärdering. I och med den målstyrda skolan ses ”några andra områden som centrala i ett förändrat styrsystem för att likvärdigheten skall kunna bevaras för skolan” (s. 8).
Följande utsaga kan också fungera som interdiskursivt exempel på hur betoningen
på likvärdighet i svensk skolpolitisk diskurs samverkar med en internationell utbildningspolitisk diskurs om vikten av jämförelser och utvärderingar:
De internationella jämförelser som gjorts visar entydigt att skillnaderna mellan
olika skolor när det gäller kunskaper och färdigheter hos eleverna är mindre i Sverige än i något annat jämförbart land. (s. 7)

För det första visar utsagan en tilltro till den svenska skolan i internationell jämförelse. Då utsagan är placerad i ett sammanhang där likvärdighet diskuteras ser
vi dessutom hur likvärdighet relateras till output i form av internationella jämförelser, vilket pekar mot en förändring i svensk skolpolitisk diskurs. Under perioden kan vi se två konkurrerande definitioner av likvärdighet. Det är en jämlikhetsdiskurs (i termer av att alla elever ska befinna sig i ”samma” skola med samma
villkor) som hittills varit dominerande som alltmer konkurreras ut av en diskurs
om skolresultat och jämförelse. Denna kommer framöver alltmer att artikuleras
genom måluppfyllelse.
Begreppet måluppfyllelse återkommer i texterna och etableras som en central
komponent av kvalitet. Och kvalitet relateras, som vi sett ovan, även till lokalt
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se även Englund & Quennerstedt 2008, Lindensjö & Lundgren 2000
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ansvar och professionalism. Den diskursiva kedjan lokalt ansvar – professionalism – kvalitet – måluppfyllelse fungerar i texterna tillsammans enligt följande: ett
ökat lokalt ansvar, som är möjligt genom skolpersonalens professionalism, kommer att öka kvaliteten i skolan vilken går att mäta eller garantera genom en ökad
måluppfyllelse. Den sista komponenten i kedjan pekar på det nödvändiga med
utvärderingar av måluppfyllelsen.
Men ett ökat lokalt ansvar relateras även till ekonomisk rationalisering av offentlig sektor. ”Möjligheterna att tillföra den offentliga sektorn ökade resurser är nu
begränsade”, står det i propositionen Om ansvaret för skolan (Prop. 1990/91: 18,
s. 17), något som beskrivs kräva en förnyelse av offentlig sektor. Detta föreslås
lösas genom att ”ansvaret förs längre fram i organisationen till dem som verkar
och arbetar där” (s. 17). Ett ökat lokalt ansvar anses medföra ett ökat inflytande
för dem som ”är beroende av verksamheten”, att det som ”presteras” i skolan i
ökad utsträckning kommer att motsvara medborgarnas behov samt att kvalitet och
effektivitet antas öka.
Det gäller såväl att hitta metoder för att på ett effektivare sätt använda de stora resurser som skolväsendet disponerar över som att genom förändringar i innehåll och
arbetssätt hitta vägar att nå ännu längre i måluppfyllelse. Denna typ av utveckling
måste i stor utsträckning bygga på lokala initiativ. Den starka centrala regleringen,
också av detaljer, har dock medfört ett alltför litet utrymme för sådana initiativ.
(Prop. 1989/90: 41, s. 7)

I citatet synliggörs hur problemet med det ”gamla” skolsystemet representeras av
central reglering och detaljstyrning som hindrat lokala initiativ vilka antas erbjuda
högre måluppfyllelse. Dessutom representeras problemet med den statliga skolan
av de ekonomiska resurser skolan kostar. ”Förnyelsen” av offentlig sektor skrivs
fram som ett medel för ”effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser” (Prop.
1989/90: 41, s. 4).

Problemet: en reform för modernisering och demokratisering av
skolan
Det problem som decentraliseringsreformen ska åtgärda är i första hand problem
med den gamla statliga skolan. Diskursen om skolan artikuleras i texterna genom
utsagor om ekonomisk effektivisering, medborgarinflytande i offentlig sektor och
det lokala ansvaret. Det handlar om en reform som ska förändra den svenska skolan i linje med internationella mönster och i syfte att fullfölja målstyrningen av
skolan (Prop. 1991/92: 95, s. 8). I propositionen om kommunalt huvudmannaskap
för lärare står det under rubriken ”Ett samlat kommunalt driftansvar” (Prop.
1989/90: 41) att trenden inom offentlig sektor ”generellt” går mot en decentralisering och att “[d]et är viktigt att skolväsendet deltar i denna allmänna utveckling”
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(s. 3). Vidare står det att detta är ”ett led i en ökad demokratisering av den offentliga sektorn” och viktigt för att ”skolans personal skall kunna få möjligheter att
påverka sin arbetssituation”. Reformen uttrycks också syfta till att ”skapa bättre
förutsättningar för att nå målen i offentlig verksamhet och för ett effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser.” (s. 3). Influenserna från generella samhällsförändringar och diskurser om offentlig verksamhet framkommer i den skolpolitiska
diskursen konstruera skolan utifrån ett kunskapsuppdrag nära kopplat till samhällsekonomiska logiker.
Lösningar som presenteras är alltså att med ett kommunalt övertagande av driftoch personalansvaret demokratisera och effektivisera driften av skolan. Kravet på
ett ökat medborgerligt inflytande är en orsak som formuleras ligga bakom reformen, något som även det kan relateras till nya sätt att tala om offentlig sektor, här
i relation till Maktutredningen. Tillsammans med utsagor om behovet av att effektivisera verksamheten representeras problemet med den statliga skolan av en
ineffektiv och trög skola i behov av demokratisering. Genom att en decentralisering och målstyrning av den statliga skolan formuleras medföra ökat lokalt ansvar, höjd kvalitet och likvärdighet representeras den statligt styrda skolan samtidigt i termer av både bristande kvalitet och likvärdighet. Målstyrningen medför
att det är målen som bör utvärderas samtidigt som likvärdigheten alltmer kopplas
samman med måluppfyllelse.
Tillsammans utgör dessa problemrepresentationer grunden för att utvärdering av
skolresultat blir alltmer centralt i definitionen av skolkvalitet. Dessa samverkar
också med en internationell diskurs om konkurrens och jämförelse. Hittills har
utvärderingar i första hand handlat om att förbättra skolverksamheten på central
nivå och att genom ett ökat lokalt ansvar, med hjälp av lärarnas professionella
kunnande, få kunskap om hur skolans kvalitet kan förbättras. Men interdiskursiva
inslag som pekar mot utvärderingar för jämförelse och granskning av måluppfyllelse förekommer också i texterna.
Centralt i de texter som analyserats är att decentralisering formuleras som lösningen på ett gammalt kostsamt statligt skolsystem. Den logik som detta baseras
på, och som verkar ”bakom” utsagorna och gör dem möjliga, utgår ifrån en ekonomisk-rationell syn på offentlig verksamhet och de individer som berörs av
denna. Men det är också en annan logik verksam som handlar om tron på den
individuella viljan och förmågan att förbättra skolans verksamhet. Utifrån denna
logik kan tilltron till lärarens förmåga och synen på läraren som en tillgång i utvecklingen av verksamheten begripliggöras. Även läraren ses som en aktör som
förmår avgöra vad som är det (pedagogiskt) bästa.
Utsagorna om medborgardeltagande baseras också på en tankefigur där individen
är en rationell aktör i samhället. Medborgarnas önskemål om ökat inflytande och
valfrihet är en del av hur problemet med den statligt styrda skolan representeras.
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Denna del av logiken menar jag i det som följer alltmer flyter ihop med den ekonomisk-rationella världsbilden och etableras i linje med det rationella aktörsperspektivet.67 Lärarens position förskjuts också när elevens och förälderns inflytande, inte bara i fråga om skolval utan även i klassrummet, ska öka. När skolpolitiska reformer genomförs är det inte endast det som konkret utförs (exempelvis
att eleven väljer skola eller att ett nytt betygssystem införs) som påverkar lärarens
handlingsutrymme. Att eleven (och föräldern) väljer skola medför också förändrade villkor för hur elever placeraseller väljer skola. Hur lärarens betygssättning
kommer att användas i syfte att rubricera skolan som framgångsrik eller inte
skapar nya villkor för lärarnas dagliga verksamhet och hänger samman med de
reformer som genomförs under perioden runt 1990.

Valfrihet för effektivisering och kvalitet
1992 fullföljdes friskolereformen med propositionen Valfrihet i skolan (Prop.
1992/93:230) där även gymnasieskolan inkluderades i friskolereformen. Redan i
och med propositionen 1991, Om valfrihet och fristående skola, genomförs en
lagändring där fristående huvudmän får lov att starta och driva friskolor. I texten
står det: ”Med större valfrihet och mer utrymme för en skolas profil skapas också
bättre incitament för kostnadseffektivitet.” (Prop. 1991/92: 95, s.9). Den ekonomisk-rationella logik som även decentraliseringen av den svenska skolan bottnade
i, kan vi således här ses artikuleras i termer av valfrihet. ”Rätten att välja” eller
”rätt att välja” är återkommande formuleringar i Valfrihet för skolan (Prop.
1992/93: 230) där valfrihet och existensen av friskolor relateras till varandra i
texten. Friskolor konstrueras som en lösning på ett behov av ökad valfrihet som
en medborgerlig rättighet. I friskolepropositionen står det vidare att ”[r]ätten och
möjligheten att välja skola och att välja sina barns utbildning är viktig i ett fritt
samhälle.” (Prop. 1991/92: 95, s. 8). Det fria samhället kopplas i utsagan samman
med valfrihet. I meningen efter kopplas utsagan också till internationell policy
genom att ”rätten” att välja skola ”också kommit till uttryck i ett flertal internationella konventioner som Sverige anslutit sig till.” (s.8). Utsagan kan, i termer av
globalisation of policy, förstås som ett exempel på hur den internationella policyprocessen under perioden etableras i den svenska skolpolitiska diskursen.

67

Diskursen producerar sin tur en särskild kunskap om vad skolan är och bör vara. Viktigt att
påpeka är att denna logik inte är den enda som de diskursiva formationerna bygger på, utan
även logiker om alla människors lika rättigheter och skolans fostrande uppgift existerar parallellt. Däremot är den ekonomisk-rationella utgångspunkten i hur skolan ska styras och organiseras snarare outtalad och bakomliggande i diskursen. Att skolan ska vara likvärdig och tillgänglig för alla oavsett förutsättningar uttalas explicit i texterna. Däremot skrivs inte synen på
individen som rationell aktör som utgår ifrån sitt eget bästa fram explicit utan ligger som en
förutsättning för att valfrihet och likvärdighet ska kunna förenas i diskursen. Att individer har
möjlighet att agera i sitt eget bästa tas snarare för givet när valfrihet förekommer i utsagorna.
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I den skolpolitiska diskursen har det gamla statliga reglerade skolsystemet konstruerats som byråkratiskt, trögt och som ett hinder för kreativitet och förnyelse.
Problemet med denna statliga skola har alltså en lösning i termer av valfrihet.
Genom det blir också en av orsakerna till problemet med den gamla skolan att
medborgarna inte haft möjlighet att göra fria val. Det sätt varpå valfrihet artikuleras som policylösning i texten gör att det gamla skolsystemet framstår som likriktat och repressivt. Det uttrycks ett behov av ett varierat utbud av utbildningsvägar
för eleverna och att skolväsendet inte behöver vara ”strömlinjeformat och konformt” (Prop. 1992/93:230, s. 26). Syftet med reformen är att:
bryta upp det offentliga skolmonopolet, för att därigenom kunna ge en större variation, större mångfald och för att skapa verkliga förutsättningar för elever och föräldrar att välja skola (s. 26-27)

Idéerna om valfrihetens möjligheter förstärker det nya sätt som likvärdighet artikuleras. I meningen efter citatet framhålls det att likvärdighet kräver att spelreglerna är likvärdiga mellan olika skolor oavsett huvudman och att bättre förutsättningar att välja skola är ”en viktig dimension av skolans likvärdighet” (s. 27).
Även om likvärdighet längre fram i texten artikuleras genom måluppfyllelse (s.
110) är alltså likvärdighet fortfarande även definierat genom input. Om rätten att
välja ska kunna samexistera med en diskurs om likvärdighet i input krävs lika
möjlighet att välja och att det som väljs är likvärdigt i bemärkelsen, lika skolkvalitet för alla. När utsagor om valfrihet möter en diskurs om jämlikhet (som hittills
har kopplats till likvärdighet) som fortfarande verkar interdiskursivt i de skolpolitiska dokumenten uppstår en paradox. Eftersom det fria valet medför att de med
högst betyg och bäst kännedom om de skolor man väljer mellan, har störst möjlighet att välja de mest efterfrågade skolorna möjliggörs inte likvärdighet i input.
Några elever kommer att befinna sig i de mindre efterfrågade skolorna. När valfrihet istället förskjuts mot output i termer av elevers måluppfyllelse och skolresultat, uppstår inte längre en motsättning mellan valfrihet och likvärdighet. Det
viktiga blir i och med det inte att valfrihet ska vara likvärdig, utan att likvärdighet
går att mäta i form av skolresultaten – elevers måluppfyllelse. I nästa kapitel framkommer hur betygen blir av allt större vikt i det avseendet.
Elevens och föräldrarnas rätt att välja betonas i propositionen som ett sätt att skapa
positiv konkurrens:
Det är min övertygelse att en stimulerande konkurrens mellan olika skolor, med
olika inriktningar och olika ägandeformer, på sikt också kan bidra till högre kvalitet
och produktivitet inom skolväsendet. (Prop. 1992/93: 230 s. 27)

I denna logik finns grundantagandet att vissa skolor, de som håller lägre kvalitet,
kommer att utgöra de skolor som är mindre efterfrågade på en skolmarknad. Det
är alltså inte bara elevens rätt att välja skola som lyfts fram som orsak till reform-
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behovet. Konkurrens mellan skolor artikuleras också i termer av kvalitet och produktivitet. I den tidigare propositionen Om valfrihet och fristående skolor är det
samma tilltro till ekonomisk rationalitet som kommer till uttryck:
Med större valfrihet och mer utrymme för en skolas profil skapas också bättre incitament för kostnadseffektivitet. Nya och effektivare arbetsmetoder kan prövas och
vinna spridning. Därmed torde ett större inslag av fristående skolor också på sikt
kunna bidra till en mer effektiv resursanvändning inom det samlade skolväsendet.
(Prop. 1991/92:95)

Konkurrens konstrueras i de två valfrihetspropositionerna som positivt utifrån en
klassisk ekonomisk rationell logik. I citatet innan ser vi också hur konkurrens i
texten naturligt antas leda till att utbudet (skolorna) kommer att få incitament att
erbjuda kvalitet. Vad produktiviteten i detta citat består i är dock mindre klart,
eftersom citatet befinner sig i en textmassa som kopplar friskolor till elevens eller
familjens rätt att välja (s 26 -28). Rätten att välja problematiseras inte utifrån förmågan att välja, däremot utifrån möjligheten att välja. I slutet av kapitlet presenteras till sist det som representerar produktivitet. Där representerar målstyrningen,
kommunalt huvudmannaskap och samverkan med näringslivet, skolans nya organisering genom att dessa förändringar medför att resurser bättre kan utnyttjas.
Produktivitet handlar alltså om kostnadseffektivitet. I texten står det att ”kommunerna får frihet att åstadkomma det kvalitativt bästa och mest kostnadseffektiva
lösningarna.” (Prop. 1992/93: 230, s. 29) Vidare står det att:
Skolan ska ge alla barn och ungdomar en likvärdig utbildning varhelst den anordnas
i landet. Skolan skall också hushålla med sina resurser. För ett effektivt resursutnyttjande bör det finnas möjligheter att ha tillgång till olika lösningar. (Prop.
1992/93: 230, s. 30)

Och det är i det interdiskursiva mötet mellan likvärdighet och ekonomisk effektivitet, som reformen, friskolereformen, erbjuder en lösning genom att den offentligt drivna (ägda, styrda och organiserade) skolan inte längre har monopol på
grund- och gymnasieskolan. Mindre enheter där aktörer direkt ansvarar för budget
och kvalitet antas medföra att ”onödiga” utgifter och ineffektiva tillvägagångssätt
kommer att minska genom självreglering. På samma sätt antas reformen öka skolkvaliteten då låg kvalitet får direkta konsekvenser genom minskad efterfrågan.
Själva valfriheten i sig uttrycks lösa policyproblemet med en alltmer kostsam offentlig sektor samtidigt som ”en stimulerande tävlan mellan olika skolor, med
olika inriktning och olika ägandeformer, i sin tur kan bidra till att höja kvaliteten
inom hela skolväsendet.” (Prop. 1991/92: 95, s. 9).
När det gäller finansieringen av friskolor framhålls skolpeng som den mest lämpade metoden. Istället för ett generellt bidrag till skolorna blir bidraget avhängigt
antalet elever. Relationen mellan valfrihet och ekonomisk effektivitet synliggörs
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när rätten att välja och ekonomisk effektivisering sammankopplas. Friskolor fungerar som en policylösning för att valfrihet ska kunna realiseras och skolpengen
föreslås utgöra valfrihetens ekonomiska struktur. Friskolorna formuleras som alternativ till den kommunala skolan och framställs som små, få till antalet och exemplifieras genom profilskolor som Waldorfskolor och internationella skolor.
Samtidigt framkommer i resonemanget en medvetenhet om de kommunala och
fristående skolornas olika förutsättningar och incitament till verksamheten. De
kommunala skolorna kan inte välja elever efter intresse- eller begåvningsprofil
och ”[e]n kommun kan heller inte välja att endast ta emot det antal barn som ur
ekonomisk synvinkel är mest fördelaktigt.” (Prop. 1991/92: 95, s. 15) Denna utsaga om friskolor och deras relation till de kommunala skolorna synliggör en medvetenhet om att ekonomiska incitament kan medföra olika förmåga att välja för
olika elevgrupper. Likvärdighet i relation till jämlikhet har här fått stå tillbaka för
valfrihet. Utsagan är egentligen endast politiskt möjlig när likvärdighet garanteras
och mäts via output och inte regleras via input. Samtidigt belyser citatet att valfriheten inte nödvändigtvis behöver gälla alla. Kommunen ska även fortsättningsvis
inneha ansvaret för de elever som inte har möjlighet till rationella val. Alla får
välja, att inte kunna välja skrivs inte fram som ett problem. Friskolereformen är
en policylösning på en skolpolitisk process mot en alltmer decentraliserad, men
också differentierad, skola.
Likvärdighetens förskjutning från input till output medför att likvärdigheten i
ökad utsträckning garanteras av de professionella i skolan och inte av skolsystemet. Det medför alltså samtidigt en ansvarsförskjutning av vem som ska garantera
likvärdigheten.

En lärare i behov av professionell frihet
I propositionen för kommunalt huvudmannaskap står det att förutsättningen för
att en målstyrd skola ska kunna fungera är att undervisningen bedrivs av ”lärare
med ett högt professionellt kunnande” (Prop. 1988/89: 41, s.10). Detta professionella kunnande skapar ”förutsättningar för personalen i skolan att ta till sig de
mål som fastställts och avgöra hur dessa skall omsättas i konkret handlande” (s.
10). Det är ”de professionella i skolan som har ansvaret för skolans utveckling”
(Prop. 1995/96:200, s. 36). De skolpolitiska dokumenten som här analyseras uttrycker en tilltro till ”de professionella i skolan” men i samband med texterna som
handlar om avregleringen poängteras att ”lärares kompetens bör regleras särskilt”
(Prop. 1992/93: 230, s. 33) och att det fordras att ”skolans utbildning är av god
kvalitet och undervisningen ges av kompetenta lärare” (s. 46). Att undervisningen
ska ges av ”kompetenta lärare” återkommer i texterna. Denna kompetens relateras
framförallt till att läraren ska ha utbildning att bedriva den undervisning som avses. Den professionella läraren anses alltså behöva avgränsas till den kompetenta
läraren. Vilka de andra lärarna är framkommer inte.
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En lärare i behov av ökad professionell frihet konstrueras också i texterna. Lokalt
ansvar handlar om lärarens ökade ansvar. Ansvar och autonomi förutsätter här
varandra. För att skolans verksamhet ska hålla god kvalitet framhålls vikten av
lärarens frihet i sitt professionella yrkesutövande.
Lärarnas möjligheter att inom givna ramar påverka innehåll och arbetssätt i skolan
skall vara stora. Härigenom kan lärarnas kompetens tas till vara och deras yrkesroll
stärkas och utvecklas. Deras kunskaper och deras erfarenheter av utbildningen i
skolan ger dem de bästa förutsättningarna för att också förändra och förbättra verksamheten. (Prop. 1988/89: 41, s. 5)

Den resurs läraren i citatet uttrycks vara relateras till förbättring av skolans verksamhet och som vi sett ovan relateras utvärderingar, som alltmer etableras som en
egen diskurs, till lärarens professionalism och kunnande. Läraren konstrueras här
som ett subjekt som bidrar till skolutveckling och inte ett objekt som ska utvärderas för skolutveckling.
Internationella jämförelser framställs i dessa texter som bevis på hur väl den
svenska skolan står sig i ett internationellt sammanhang. En förklaring till detta
som texten erbjuder är bland annat att Sverige haft tillgång till väl utbildade lärare
(s. 7). I texten framhålls vikten av att kommunerna anställer utbildade lärare och
att detta formuleras som basen för en likvärdig skola. Utbildningen, står det, ”skall
lägga grunden för deras professionalism” (Prop. 1990/91: 118, s. 21).
Läraren står i texterna i ett relationellt förhållande till kvalitet på ett liknande sätt
som läroplanens relation till kvalitet. För att driva friskola krävs att utbildningen
har hög kvalitet och ”skall därför följa en läroplan som godkänts av Skolverket
och stå under Skolverkets tillsyn” (Prop. 1992/93, s. 51). Vidare poängteras att
”undervisningen skall ges av kompetenta lärare” (s. 51). Dessutom står det att
”utbildningens interna produktivitet när det gäller t.ex. andelen studerande som
slutför utbildningen [är] av intresse.” (s. 51). Utsagorna visar att (skol)kvalitet
formuleras relationellt med utsagor om lojalitet mot läroplanen, utbildade lärare
och måluppfyllelse.
Det lokala ansvaret är centralt i både decentraliseringsreformen och valfrihetsreformen. Det artikuleras inledningsvis som ett kommunalt ansvar men förskjuts
alltmer mot att artikuleras genom lärares och skolledares professionalism och behov av autonomi i sitt yrkesutövande. Det lokala ansvaret konstrueras både som
en nödvändighet för kvalitet och som en konsekvens av reformerna. Det är i den
senare förståelsen av det lokala ansvaret som likvärdighet i termer av måluppfyllelse (och utvärderingar för att garantera denna) börjar etableras. I texterna börjar
en utvärderingspraktik förespråkas som alltmer etableras i relation till kvalitet och
det lokala ansvaret.
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I det här kapitlet har jag beskrivit den institutionella förändring den svenska skolan har genomgått sedan slutet av 1980-talet. Även om kapitlet i första hand syftade till att beskriva det skolpolitiska systemskifte som genomfördes i och med
decentraliseringen och avregleringen av skolan, påbörjades också analysarbetet
utifrån den första frågeställningen – att analysera utsagor om läraren i relation till
kunskapsbedömning och professionalisering. I analysen av reformtexterna framträder en professionell lärare i behov av lokal frihet. Men vi kan även se hur en
diskurs om kvalitetsutvärderingar börjar etablera sig. Decentralisering och avreglering utifrån en ekonomisk-rationell världsbild samverkar interdiskursivt med
diskurser om den professionella läraren. Ett allt större behov av att utvärdera skolverksamheten i syfte att garantera kvalitet börjar också synliggöras i de skolpolitiska dokumenten. I detta avseende kommer också de utvärderingspraktiker som
faller under det engelska begreppet accountability (ansvarsutkrävande eller ansvarsskyldighet) in i skolan. Däremot är dessa fortfarande främst riktade mot att
förbättra skolan utifrån de professionellas kunskap om hur verksamheten kan förbättras. Samtidigt konstrueras nämligen skolkvalitet som beroende av ett ökat lokalt ansvar och den professionella lärarens pedagogiska frihet. Det skapas härigenom en paradox mellan den professionella lärarens behov av pedagogisk autonomi och ett statligt behov av kontroll genom utvärderingar i syfte att garantera
skolkvalitet. I nästa kapitel framkommer hur denna paradox medför en förskjutning i hur betygen framträder i den skolpolitiska diskursen, vilket förstås relationellt med hur läraren konstrueras.
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6. Svensk skolpolicy – läroplansreformer,
lärarlegitimation och den professionella läraren

Den policyanalys som genomförs i detta kapitel utgår från avhandlingens första
frågeställning, framförallt med sikte på hur läraren konstrueras i relation till uppkomna policyproblem och lösningar. 1994 utökades skolans målstyrning där målstyrning, istället för resultatstyrning med fasta kunskapsnivåer som eleverna ska
uppnå, etablerades även i betygssystemet. 2011 kom ytterligare nya läro- och
kursplaner med ett nytt betygsystem samt en ny skollag. En lärarlegitimation infördes också i och med lärarlegitimationsreformen 2011 som bland annat medför
att endast legitimerade lärare numera får sätta betyg. Dessa är de stora skolreformer som analysen i kapitlet avgränsas av. Analysen av policydokumenten vägleds
av följande analysfrågor:

Vilket övergripande problem formuleras i dokumenten? Hur representeras problemet?
Hur konstrueras betyg/betygssättning/betygssystemet (objekt, praktik, system) i texterna? På vilket sätt relateras dessa till problemrepresentationen?
Hur konstrueras läraren i dokumenten? Hur kan vi förstå denna lärare i relation till problemrepresentationen och dess lösning?

Mot en målrelaterad läroplansreform 1994
Efter regeringsskiftet 1994 genomfördes den läroplansreform som lades fram som
förslag 1993, proposition 1992/93:220 (obligatoriska skolan) samt proposition
1992/93:250 (frivilliga skolan). Reformen uttrycks fullborda de tidigare skolreformer som diskuterats i föregående kapitel.
Förslagen om ny läroplan i denna proposition knyter samman och kompletterar besluten om den förändrade styrningen av skolan och om reformeringen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ett nytt betygssystem är också en konsekvens av
dessa reformer. (Prop. 1992/93:250, s. 2)

Att läroplansreformen fullföljde de tidigare reformernas förändring av skolans
dagliga verksamhet betonas också av Skolverket tio år senare:
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En viktig fråga kvarstod dock. Läroplanerna innehöll rikligt med anvisningar om
hur undervisningen skulle bedrivas och vilket stoff som skulle användas. Detta rimmade illa med tankarna om lokal anpassning och utveckling. En ny läroplan som på
ett annorlunda sätt än tidigare formulerade skolans uppgift och kraven på skolans
verksamhet behövde tas fram. De nya, nu gällande, läroplanerna (Lpo 94 och Lpf
94) trädde i kraft 1994 och började successivt tillämpas från och med detta år. Därmed hade hela systemet för styrningen av skolan setts över och anpassats för en
målstyrd skola. (Skolverket 2004b, s. 12)

I flera av de texter som analyseras finns intertextuella referenser till decentraliserings- och avregleringsreformerna. Dessa fungerar ofta som en kontextuell beskrivning av en ny svensk skola eller som ett skolpolitiskt systemskifte. I inledningen till läroplanspropositionen för gymnasieskolan står det exempelvis att
”[e]n decentralisering som syftar till att åstadkomma ett större inflytande för dem
som berörs av besluten förutsätter att det gamla regelverket omprövas i sin helhet.” (prop. 1992/93:250, s. 3). Ansvaret för skolverksamhetens genomförande
ska vara lokalt, står det vidare, medan staten ska ange mål och utvärdera och följa
upp dessa. Och det lokala avser inte ”nödvändigtvis” (s. 3) kommunnivå utan det
klargörs att regeringen förväntar sig att decentraliseringen ”åtföljs av en motsvarande decentralisering till de enskilda skolorna” (s. 3). Från skolpolitiskt håll
framhålls nu att decentraliseringen avser lokal nivå ner till skolans dagliga verksamhet.
När det gäller betygssystemets reformering var det föregående relativa betygssystemets huvuduppgift att differentiera eleverna vid urval till högre studier.
Centralt var att urvalet till högre studier skulle vara så rättvisande som möjligt.
Ett målrelaterat betygsystem ansågs inte som förenligt med urvalsfunktionen och
framstod dessutom som riskabelt för rättssäkerheten (Henrysson & Wedman
1979). Det målrelaterade betygsystem som presenterades inför betygsreformen
1994 framhölls som mer kopplat till elevens kunskap och utformat som ett kunskapsorienterat system och inte som ett urvalssystem. Denna möjlighet bygger i
texten på en föreställning om att betygens betydelse för urvalet till högre utbildning kommer att minska.
Andra urvalsförfaranden, baserade på andra kriterier än betyg, har fått och kommer
att få en vidgad användning vid antagningen till högskolan. Det innebär att betygens
uppgift att ge rättvist underlag för urval – det bärande skälet att införa det relativa
betygssystemet – håller på att bli inaktuell. (SOU 1992: 86)

Genom denna minskade betydelse för differentiering sågs en öppning för ett betygssystem som i större omfattning förankrar läroplanens kunskapssyn. Det målrelaterade betygssystemet är alltså i mycket sprunget ur en vilja att utveckla ett
mer kunskapsbaserat betygssystem. Kunskapsfrågan lyfts också särskilt fram i läroplanspropositionen (se även Carlgren 2012).
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En reform som fullbordar decentraliseringen – lokal frihet och
målstyrning
Mål och resultatstyrningen formuleras i läroplanspropositionen som att styrningen
”förutsätter att målen är tydliga såväl för dem som skall arbeta efter målen som
för dem som skall utvärdera i vilken utsträckning målen har nåtts” (Prop.
1992/93:250, s. 3). Centralt i texten är problemet hur en målstyrd skola ska kunna
utvärderas. Det handlar om att lösa ett problem med hur styrning genom mål ska
kunna genomföras i skolans verksamhet. Läroplanskommittén beskriver sitt uppdrag i den statliga utredningen, Skola för bildning (SOU 1992: 94), som föregick
propositionen såhär:
En utgångspunkt för Läroplanskommitténs arbete är den av riksdagen beslutade ansvarsfördelningen för skolan. Denna innebär att målen för skolans undervisning
skall utformas så att resultaten av undervisningen kan utvärderas på både nationell
och kommunal nivå, liksom i de enskilda skolorna. (s. 25)

Målstyrningen och decentraliseringen fungerar relationellt i diskursen och i texten
framträder decentraliseringsreformen intertextuellt. Den lokala friheten är central
i utredningen samtidigt som möjligheten att utvärdera den lokala nivån framhålls
som nödvändig. Det skrivs fram att decentraliseringen avser utförande medan regleringen av vad, innehåll (genom mål), urval och kvalitet (utvärdering av resultat), kvarstår hos staten. Reglering uppträder i denna konstruktion som beroende
av möjligheter att utvärdera skolans verksamhet. Som vi såg i citatet ovan står det
också i texten att målen måste vara tydliga för dem som ska utvärdera dem. Vad
som avses med ”resultaten av undervisningen” som ska kunna utvärderas är inte
helt tydligt i texten. Men det är ett resultat som är av intresse på flera nivåer –
nationell, kommunal och lokal. Lokalt kan dessa resultat kopplas till att ”[d]e
[kursplanerna] skall utformas så att det blir möjligt att införa en målrelaterad betygssättning i en skala som omfattar mer än fem steg” (s. 25). I citatet är det betygssättningen som avses. Emellertid är det också utvärderingar nationellt och
kommunalt som ska möjliggöras. Här infinner sig frågan hur detta ska kunna ske
på annat sätt än att det just är betygen eller de nationella proven som utvärderas.68
Sålunda är det rimligt att anta att det är det mätbara som ska utvärderas. Samtidigt
uttrycks både av Läroplanskommittén och av Betygsberedningen vikten av att de
nationella proven och betygen inte inskränker lärarnas pedagogiska frihet. Risken
att bedömningssystem som dessa styr undervisningen och därmed ”inskränker på
den lokala friheten att välja stoff och moment och att planera undervisningen”
uttrycks (SOU 1992: 86, s. 105).

68

Vid denna tidpunkt förekommer dock endast nationella prov i matematik, svenska och engelska.
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I läroplansutredningen formeras en diskurs där professionell frihet och målstyrning (med mål möjliga att utvärdera) verkar relationellt. I utredningens sammanfattning av uppdraget formuleras länkade utsagor där: 1) ”verksamheten inte behöver eller skall styras genom regler eller föreskrifter” 2) ”Istället skall de nationellt uppsatta målen styra verksamheten” 3) detta bildar en ”deltagande målstyrning” 3) där ”graden av måluppfyllelse” genom ”utvärderingsmöjligheter” 4) kan
”ge signaler tillbaka till beslutsfattarna” (SOU 1992: 94, s. 128). Det skapas en
diskursiv kedja som kan illustreras såhär: autonomi (frihet från formell reglering)
– målstyrning – lokalt deltagande – utvärdering – tillbaka till reglering (via utvärdering). Utvärderingar fungerar här som den nya regleringen.
I betygsberedningens betänkande, Ett nytt betygssystem, som tillsammans med
läroplanskommitténs utredning ligger till grund för propositionen, beskrivs betygens funktion med några centrala uppgifter som även tidigare utredningar av betyg formulerat (SOU 1992:86, s. 37-44). De ska främst informera, motivera och
fungera som urvalsinstrument. Texten uttrycker också betygens möjliga funktion
som medel för att utvärdera skolans verksamhet. De ”resultat av undervisningen”
som i Läroplanskommitténs utsaga ovan ska kunna utvärderas artikuleras alltså
här uttryckligen i form av betyg. Skolans verksamhet handlar i texten om undervisning som ska leda till måluppfyllelse, det vill säga betyg. Betygen riktar sig
genom denna formulering mot skolans kvalitet och möjligheten att utvärdera
denna. Verksamheten leds och bedöms av läraren, vilket gör att det som utvärderas relateras till lärarens betygssättande praktik. Även om läraren inte uttryckligen
framhålls som den som ska utvärderas går det att avläsa tecken som pekar på en
förskjutning av hur utvärdering av skolan definieras.
I en jämförelse med det gamla betygssystemet framställs de tidigare relativa betygens möjlighet att utvärdera undervisningen som ringa. Det målrelaterade betygssystemet konstrueras istället som ett möjligt instrument för utvärdering. Samtidigt går det att se en viss tveksamhet mot denna funktion genom utsagan att
”enkelt mätbara utfall sällan kan relateras till målen – i synnerhet till de mer övergripande målen” (s. 43). Betygens funktion som utvärderingsinstrument av undervisningen formuleras därefter som ett av flera möjliga utfallsmått. Centralt i presentationen av det målrelaterade betygssystemet är istället en ökad möjlighet att
tydligare foga samman kunskap och betyg.
Ett sådant betygssystem har betydligt större förutsättningar än ett grupprelaterat system att uppfattas som rättvist. (Prop. 1992/93: 250, s. 54)

De legitimitetsproblem det tidigare betygssystemet uppges ha dragits med förväntas kunna åtgärdas med det nya betygssystemet.
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Målstyrningen etableras i och med läroplanspropositionerna ända ner i betygssystemet. Det relativa betygssystemet beskrivs i läroplanspropositionen som ett hinder för att kommunen ska kunna organisera skolan (prop1992/93: 250, s.7). Med
läroplansreformen 1994 infördes ett absolut målstyrt betygssystem. I en målstyrd
skola blev kursplanens roll att konkretisera de mål eleverna skulle uppnå. I läroplanspropositionen 1992 beskrivs kursplanen, i form av formulerade mål, som ett
viktigt verktyg för styrningen av skolan. Där står det att regeringen ska fastställa
målen och genom det ”säkerställa tillgången till en likvärdig skola i hela landet.”
(Prop. 1992/93:220, s. 48). I texten formuleras målstyrningen som att denna tillsammans med ökad kontroll ska kunna reglera skolans dagliga verksamhet och
skapa likvärdighet. Likvärdigheten, som i sin motsats olikvärdighet alltmer utvecklas till en nodaldiskurs (en övergripande diskurs som andra diskurser förhåller sig till, se kapitel 4), i den svenska skolpolitiska debatten, artikuleras här som
en likvärdighet baserad på måluppfyllelse. När läraren diskuteras är det främst
som en av de professionella som arbetar i skolan och vars uppdrag och ansvar är
elevernas måluppfyllelse.
Kursplanerna skall ange respektive ämnes syfte, mål och innehåll. Detta innebär
inte att undervisningen måste ske ämnesvis. Den enskilda skolan och läraren kan
organisera undervisningen på det sätt, som bäst leder mot målet. (Prop.
1992/93:220, s.17)

De professionella i skolan ska med den nya läroplanen och det nya betygssystemet
få större frihet att utforma metoderna för undervisningen men också ökat ansvar
för att eleverna uppnår målen (Prop. 1992/93: 250, s. 76-77). I förändringsarbetet
krävs det ”lärare som är självständiga samtidigt som de är lojala mot de nationella
målen” (s. 79). Och vad gäller lärarens professionalitet står det att diskussionen
”om ökad lärarprofessionalitet bör utgå från dessa förhållanden.” (s. 79).69 Självständighet och lojalitet gentemot styrningen av skolan genom mål får i utsagan
artikulera professionalitet. Professionalitet, står det vidare, är ”en viktig förutsättning för att uppnå den höjning av kvaliteten på undervisningen, som är ett viktigt
mål för skolpolitiken” (s. 80). I stycket som följer uppkommer frågan om lärarlegitimation utifrån utsagan att:
Ett led i lärarkårens professionalisering är att kraven på lärarna görs tydliga. Ett
annat är att utbildning, fortbildning och forskning ordnas så att de stödjer en professionalisering. Det är sannolikt så att man därmed skulle komma till rätta med en
del av de lågstatusproblem som många lärare upplever i dag. (s. 80)

Det framhålls i texten att frågan om en lärarlegitimation har diskuterats i en tidigare utredning. Men i propositionen skriver man att ”professionalitet bara kan
utvecklas av de professionella själva.” (s. 80). I professionsteoretiska termer ger
69

I propositionen för grundskolan artikuleras läraren i det nya skolsystemet på ett liknande sätt
(Prop. 1992/93: 220, s. 52)
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texten uttryck för att endast professionalisering ”inifrån” (Evetts 2009) kan utveckla professionaliteten. I Läroplanskommitténs utredning relateras målstyrningen och läraren till varandra genom att målstyrning förutsätter att läraren ”får
större frihet än tidigare när det gäller att utforma sitt arbete – och större möjligheter att konkretisera nationellt uppställda mål” (SOU 1992: 94, s. 124). Den professionella läraren skrivs fram som ansvarig för verksamheten i skolan. För att
kunna axla detta ansvar och bedriva en ”professionell lärarverksamhet” krävs
möjlighet till autonomi som inte regleras av föreskrifter om verksamhetens utformning (s. 62).
Målstyrning och lärarens behov av autonomi i skolverksamheten befinner sig i en
begynnande intertextuell relation till internationell utbildningspolicy som framförallt synliggörs genom referenser till OECD. Vad som i huvudsak lyfts fram är
internationellt sett (inom OECD) samstämmiga krav på högre kvalitet och effektivitet i utbildningssektorn. Decentralisering, står det, ”anses kunna bidra till en
väsentlig kvalitetshöjning av skolans verksamhet.” (s. 124).
Relationen mellan kvalitet, decentralisering, målstyrning och lärarens autonomi
gör att en professionell lärare och den nya skolan tycks förutsätta varandra diskursivt. Men autonomin regleras genom utvärderingar.
Personalen på den enskilda skolan får ett allt större självständigt ansvar för verksamheten samtidigt som kraven på vilka resultat undervisningen skall leda till blir
tydligare. ( Prop. 1992/93: 250, s. 77)

Läroplanskommittén utrycker det motstridiga i kravet på utvärderingar som styrmedel och den decentraliserade skolans relationella beroende av lärarens autonomi i arbetet som en ”balansgång mellan statens behov av tillsyn och kontroll
för att garantera en hög utbildningsnivå och, för Sveriges del, en likvärdig utbildningsstandard och lärarens behov av professionellt utrymme för att kunna göra ett
bra arbete.” (SOU 1992: 94, s. 124). Genom det konstrueras en dikotomi mellan
statlig styrning (för kvalitet och likvärdighet) och lärarens autonomi (för professionellt arbete). En lösning på detta som presenteras är den ansvarstagande professionella läraren.

En ansvarstagande lärare och en praktik som kan utvärderas
I de skolpolitiska texter som är relaterade till läroplansreformen 1994 framhålls
alltså, liksom i decentraliseringsreformen, att de som arbetar i skolan ska få ökat
ansvar att själva strukturera och planera sitt arbete (Prop. 1992/93: 220, Prop.
1992/93: 250, Skr. 1996/97:112, SOU 1992: 94). Lärarens ökade ansvar tar sig i
texterna olika uttryck där lärarens professionella ansvar är centralt. Uppgiften för
Läroplanskommittén är, står det exempelvis i Skola för bildning (SOU 1992: 94),
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att konstruera styrdokument där den nationella styrningen anges men där ”utrymme också ges för den professionella utvecklingen av skolan” (s. 24). En professionell lärarkår, står det vidare, ökar kraven på läroplanens utformning och
möjligheterna att uppnå målen för skolans verksamhet. Genom det kan ”målstyrningen för att vara effektiv sägas förutsätta en professionell grupp” (s. 44). Denna
professionalitet formuleras i relation till en mål- och resultatstyrd skola där lärarens frihet att välja metod och stoff framhålls, vilket i sin tur ökar kraven på ”lärares ämneskunskaper, pedagogiska och didaktiska kunskaper och etiska hållning” (s. 45). I en professionsteoretisk definition av läraren framhålls kompetens
i form av utbildning och yrkesetik.
Det lokala ansvaret innefattar också den ansvarstagande läraren. Denna ansvarstagande lärare konstrueras också som professionell. Tilltron till lärarens professionalism uttrycks explicit i de skolpolitiska policydokumenten under perioden.
Lärarna behöver också ett friutrymme för att kunna utnyttja sin professionalitet.
[…] Svensk skola har en god grund att bygga vidare på. Det beror inte minst på att
Sverige har en välutbildad och professionell yrkeskår av barnomsorgspersonal, lärare och skolledare liksom engagerade elever och föräldrar. (Skr. 1996/97:112, s.
8)

Men även om tilltron uttrycks som stor formuleras kravet på att öka kvaliteten i
skolan:
Regeringens ambition är att svensk utbildning internationellt sett skall ligga i toppen. Därför måste arbetet drivas vidare med att förbättra och säkra utbildningens
kvalitet i alla skolformer och på alla nivåer. (s. 9)

Det är en frihet under ansvar som skrivs fram. Den politiska styrningen av skolan
mot målet ”att utveckla Europas bästa skola” (SOU 1992: 94, s. 33) omformuleras
i diskursen till utvärdering av resultaten.70 ”Målstyrning innebär att politikerna i
många frågor lämnar ifrån sig makt”, står det i propositionen som följer (Prop.
1992/93: 220, s.28). Här åsyftas organiseringen av det dagliga arbetet i form av
timplan, klasstorlek och undervisningens uppläggning. I stycket efter förtydligas
maktförskjutningen genom utsagan ”Staten skall, via klara och entydiga mål, ange
färdriktningen och tala om vad skolan skall åstadkomma.” (s. 28). Det är målstyrning som i citaten formuleras i termer av maktöverföring till lokal nivå men som
framförallt handlar om en förskjutning av ansvaret för realiseringen av de statligt
uppställda målen.
I texterna skrivs det professionella fram i relation till ett krav på vidareutbildning
av lärare och en förmåga till flexibilitet i ett nytt skolsystem där lärarauktoriteten
70

Citaten ovan visar samtidigt att den internationella utbildningspolitiska diskursen om jämförelse och konkurrens börjar få ett interdiskursivt inflytande i hur policyförändringar motiveras.
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inte längre är självklar. Texterna ger uttryck för en tilltro till lärarens möjligheter
att axla det ökade professionella ansvaret i skolan.
Lärarens arbete innebär ställningstaganden såväl till kunskap, lärande och undervisning, som till hur detta omsätts i lärargärningen. En sådan verksamhet kan inte
styras genom statliga föreskrifter om dess utformning. Det är i stället samspelet
mellan lärarnas teoretiska kunskaper och verksamhetens praktiska utformning som
är avgörande. ( Prop. 1992/93:220, s.18)

I dokumenten uttrycks över lag en tilltro till svensk skola under perioden runt
1994. Skolan beskrivs som hoppet i ett i övrigt turbulent samhällsklimat.
Men i det flöde av dystra prognoser och dåliga nyheter, som präglat samhällsdebatten och bilden av Sverige under senare år, kan det finnas skäl att påminna om att
skolan i hög grad är ett barn av ljuset, av framtidstro och utvecklingsoptimism och
av den obändiga tron på varje människas inneboende förmåga. (Prop. 1992/93:220,
s.11)

I inledningen till propositionen för en ny läroplan för grundskolan (Prop.
1992/93:220) målas en förändrad omvärld upp. Denna bild fungerar i texten som
en utgångspunkt för ett behov att reformera skolan. Under kapitlet Skolan i en
föränderlig värld beskrivs nya familjeförhållanden, ny ungdomskultur, informationssamhällets framväxt, det mångkulturella samhället och internationalisering
som förändringar som skapar det nya samhälle skolan befinner sig i (s. 4-11). Ett
begrepp som livslångt lärande och relationen mellan utbildningens kvalitet, kunskap och ekonomisk tillväxt poängteras i texten med intertextuell referens till
Ekonomikommissionens statliga utredning (SOU 1993:16) där begrepp som humankapital används. Resonemanget leder till en utsaga som placerar den svenska
skolan i en konkurrensposition internationellt.71
Detta leder till att skolans och det svenska utbildningsväsendets prestationer i allt
högre utsträckning också kommer att utsättas för granskning och jämförelser med
andra länders. Skolans och utbildningsväsendets kvalitet är en viktig konkurrensfaktor och den svenska skolan måste, om vi skall förbli en välståndsnation, tillhöra
de absolut bästa i världen. (Prop. 1992/93: 220, s. 10)

I propositionen i övrigt förekommer dock inte utsagor om utbildning i termer av
humankapital (i analysen av policytexter från EU och OECD i nästa kapitel återkommer vi till denna diskurs). Men interdiskursiva inslag i det avseendet förekommer i texten och kan förstås som ett tecken på att den skolpolitiska diskursen
håller på att förändras. I propositionen för gymnasiet (Prop. 1992/93: 250) finns

71

Även i den statliga utredningen Skola för bildning (SOU 1992: 94), syns denna diskurs som
bland annat artikuleras i utsagan om att läroplansarbetets mål ska vara ”strävan att utveckla
Europas bästa skola” (s. 33).
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exempelvis utsagor om arbetsmarknadens inflytande och vikten av att skolan anpassar sig till ”signaler från arbetsmarknad och högre utbildning om förändringar
i kompetens- och rekryteringsbehov” (s. 11). Intresset hos eleverna, och kunskaper hos lärarna, inom ämnen som teknik och naturvetenskap påtalas behöva
öka eftersom det är dessa kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden, vilket
går att härleda till utbildningspolitiska utsagor av OECD. I texterna påtalas annars
framförallt vikten av att fullfölja valfrihets- och målstyrningsidealen.
Det gäller nu att göra det möjligt också för grundskolan att i större utsträckning än
hittills tillgodose de behov av mångfald och valfrihet, som finns hos barn och deras
föräldrar. (Prop. 1992/93: 220, s. 12)
Övergången till målstyrning, decentralisering och avregleringen av den svenska
skolan innebär att förutsättningarna ökar för att lärarna och andra anställda i skolan
skall kunna utnyttja, utveckla och fördjupa sitt kunnande. Personalen på den enskilda skolan får ett allt större självständigt ansvar för verksamheten samtidigt som
kraven på vilka resultat undervisningen skall leda till blir tydligare. (Prop. 1992/93:
250, s. 77)

Problemet representeras i dessa utsagor i termer av ett behov att anpassa skolan
till en förändrad värld där den nya läroplanen med det nya betygssystemet fungerar som den policylösning den dagliga verksamheten behöver för att fullfölja de
tidigare reformerna. I det senare citatet synliggörs hur decentraliseringen förväntas leda till ökat lokalt ansvar och deltagande på skolnivå och förverkligas genom
”personalen på den enskilda skolan” som framförallt utgörs av lärare. Den professionella lärare som konstrueras är i huvudsak en ansvarstagande lärare. En ansvarstagande lärare är central för tilltron till den lokala autonomi som i diskursen
förutsätts för skolkvalitet. Samtidigt ser vi i utsagan ovan att det ökade lokala
ansvaret (inte på kommunnivå utan i skolan) och den motstridighet som Läroplanskommittén uttryckte i relationen mellan det lokala ansvaret och statens behov av kontroll, medför en formulering där kraven på mer styrning av resultaten
av undervisningen ökar. Den sociala praktik som vid denna tidpunkt i första hand
avses är, som vi kunde se i tidigare kapitlet, lärarnas betygssättning. Den ansvarstagande läraren ska, som det står i propositionen inför läroplanen 1994, vara lojal
mot de nationella målen (Prop. 1992/93: 250, s.79).
Målstyrningen av skolan formuleras leda till ”en effektivare utbildning dels genom en kvalitetshöjning, dels genom ett bättre resursutnyttjande” (Skr.
1996/97:112, s.6). Den statliga ”detaljstyrningen och de statliga uppgifterna” har
minskat, står det (s. 6). Men ”de grundläggande frågorna om kvalitet och likvärdighet” i den kursplan som formulerats på kommunal nivå har, menar man, inte
följts upp och utvärderats i tillräcklig omfattning. För att decentraliseringen inte
ska stanna på kommunnivå utan föras vidare till skolan ska varje skola utarbeta
en lokal arbetsplan som ”kontinuerligt ska följas upp och utvärderas” (s. 6). Det
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är tydligt att utvärderingen som styrningsteknologi etableras under reformperioden som följer efter decentraliseringen och avregleringen av den svenska skolan,
och att det nya betygssystemet och de lokala kursplanerna vid tidpunkten ses som
en viktig del av möjligheten att utvärdera skolverksamheten. Samtidigt medför
kravet på utvärderingsbara praktiker att den lokala verksamheten i ökad utsträckning kommer att behöva göra den pedagogiska verksamheten utvärderingsbar.
Detta har, som vi vet, medfört en ökad dokumentationsbörda för lärarna och rektorerna.

Likvärdighet och målstyrning
1992 tillsattes en parlamentariskt sammansatt kommitté i syfte att följa gymnasieskolans utveckling efter läroplansreformen 1994. I den statliga utredning som sedan publicerades (SOU 1997:107) redovisar kommittén sina slutsatser i ett slutbetänkande. I texten ställs det gamla skolsystemet mot den nya målorienterade
och decentraliserade skolan. Det gamla statliga skolsystemet beskrivs som byråkratiskt och reglerat. Ett antal ekonomiska och organisatoriska ”spärrar”, bland
annat i form av statsbidragen, anses medföra att kommunerna hindras att självständigt utforma gymnasieskolan (SOU 1997:107, s. 45-47). Systemet med statsbidrag och hur dessa hanterades i det gamla systemet beskrivs i texten som godtyckligt:
Frågan är om man ens kan kalla det för system. Kommunerna sände in rekvisitioner,
varav det framgick vad gymnasieskolan hade kostat. Och staten betalade. (SOU
1997:107, s. 46)

I texten skapas en bild av ett förlegat statligt system som hindrade kommunerna
att utveckla och förbättra sitt utbildningssystem. Samtidigt framkommer en tveksamhet till kontrollen av hur de statliga medlen användes i formuleringen ”och
staten betalade” i citatet ovan. Termen staten förekommer i kapitlet som sträcker
sig över 2,5 sidor 19 gånger och statsbidrag 13 gånger. I texten framställs skolan
innan kommunaliseringen som en skola där staten styrde och likriktade verksamheten. Sist i kapitlet står det att det är ”lätt att ironisera över det gamla systemet”
men att avsikten med det var att ”åstadkomma en likvärdig utbildning i hela riket”
(s. 47). Sedan beskrivs att tanken var att likvärdighet skulle skapas genom att allt
var samma, likadant, för alla. Samma skolbyggnader, samma utrustning i skolorna, samma antal lärare med statlig lärarutbildning. Upprepningarna av samma
och staten gör att texten förmedlar den ironisering över likriktning och statens
styrning, som det just påpekas i texten är lätt att göra. Det står att utbildningen i
det gamla systemet ansågs bli likvärdig genom att ”staten hade god kontroll över
alla ’inputs’” (s. 47). I texten som följer handlar sedan mycket om det målstyrda
skolsystemets styrning, där ”[p]rincipen är att staten styr genom att sätta upp mål
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och genom att utvärdera resultaten.” (s. 24). Och det är i mångt och mycket betygen som diskuteras i termer av kvalitet, utvärdering och likvärdighet. På det sätt
den målstyrda skolan formuleras i texten skapas en diskurs om kvalitet och likvärdighet som handlar om output (istället för input), framförallt i form av betyg.
Kontrollen av verksamheten konstrueras som att den sker genom måluppfyllelsen.
Målstyrningen blir central i diskursen om likvärdighet genom att likvärdighet här
förskjuts mot att mätas i form av måluppfyllelse. I läroplanspropositionen står det
i samband med målstyrningen att:
De [målen] skall ange den centrala kunskap, förståelse och färdighet som eleverna
skall uppnå i ett visst ämne och därvid skapa förutsättningar för nationell likvärdighet. (prop. 1992/93: 220, s. 43)

Likvärdighet relateras i utsagan till de kunskapsmål eleverna ska ha nått när de
avslutar sin utbildning. Det är en annan likvärdighet än den som i utredningen
förbundits med det gamla skolsystemet där samma skollokaler, samma antal lärare och samma utrustning konstruerade en likvärdighet av (statlig) input (SOU
1997:107, s. 47). I det nya systemet artikuleras likvärdighet genom måluppfyllelse.
Målstyrningen relateras dock inte bara i relation till likvärdighet utan även i relation till lärarens nya roll i skolan. Centralt är ansvar och handlingsutrymme. Lärarens professionalitet återkommer i texten. Samtidigt står det att kursmålen måste
vara så tydliga att det inte får ”råda något tvivel om vad som avses” (prop.
1992/93: 220, s. 44). Målen får inte misstolkas. Övergången till en mål- och resultatstyrd skola beskrivs ge större utrymme för lärarnas professionalitet, för deras
möjligheter att använda hela sitt kunskapsregister, vara flexibla och självständigt
med eleverna planera undervisningen (prop. 1992/93: 220, s. 44). Autonomi relateras till de professionella i skolan, ofta läraren. Samtidigt som läraren skrivs fram
som professionell och ansvarstagande framhålls vikten av utvärderingar i texterna. Den handlar nu alltmer om måluppfyllelse och hur denna ska kunna mätas,
utvärderas och garantera kvalitet.
Betygssystemet konstrueras som ett verktyg för att utvärdera kvalitet i i form av
måluppfyllelse. Det målorienterade betygssystemet jämförs också med det gamla
betygssystemet utifrån likvärdighet. I utredningen av läroplansreformen 1994
som diskuterats ovan, avsätts ett kapitel till det målrelaterade betygssystemet. Där
formuleras en fråga explicit i texten: ”Kommittén har också ställt sig frågan om
man kan lita på betygen. Är de rättvisa?” (SOU 1997:107, s. 57). Utifrån denna
fråga beskrivs det gamla systemets fokus på urval kort vartefter en ny fråga ställs
och besvaras: ”Var därför de gamla betygen mer jämförbara än de nya? Troligen
inte.” (s. 57). Det nya betygssystemet, står det, ”bör därför ge en säkrare utgångspunkt för jämförelser.” (s. 58). Betygens funktion som verktyg för jämförelse befinner sig här i ett sammanhang där målstyrning genom utvärdering av om målen
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uppnåtts etablerats. Det skapar en relation mellan betyg och utvärdering av skolans måluppfyllelse som även den statliga utredningen inför det nya målrelaterade
betygssystemet formulerade (SOU 1992:86). Det framkommer alltså att det inte
endast är en ökad relation mellan betyg och kunskap som framhålls som viktig,
utan även den mellan betyg och möjligheten att utvärdera verksamheten. Det
framstår som viktigt att legitimera det nya betygssystemets jämförbarhet. Betygens funktion som garant för skolkvalitet och som grund för urval till gymnasiet
har medfört att betygens skolpolitiska betydelse ökat.
Kvalitet och likvärdighet formuleras i diskursen som något som går att mäta och
garantera med betyg. I regeringsskrivelsen Utvecklingsplan för förskola, skola
och vuxenutbildning – Kvalitet och likvärdighet (Skr. 1996/97:112)72, uttalas i kapitlet Kvalitet och likvärdighet att ”Sverige har goda förutsättningar att bli en av
världens bästa utbildningsnationer” (s. 7). Men, står det, ambitionsnivån måste
höjas och fler engageras i moderniseringen av skolan. För att kunna göra det krävs
utvärderingar av verksamheten.
Det nya betygssystemet tydliggör skolans resultat på ett helt annat sätt än tidigare.
Det är ett instrument bland flera för bättre kontroll av utbildningens kvalitet och
likvärdighet. (s. 8)

Relationen mellan betyg och kvalitet uttrycks i texten som oproblematisk. Detsamma gäller relationen mellan betyg och kunskap och att betygen synliggör kunskap men framförallt bristen på kunskap (s. 25). I texten uttrycks i huvudsak en
stor tillit till betygen och hur betygssystemet fungerar i skolorna. Men det finns
också tecken på att denna tillit inte står helt oemotsagd. I det textparti där prov
diskuteras i termer av ”mått på utbildningens kvalitet – på skolans och lärarnas
prestationer.” (s. 104) föreslås nationella prov vara ”ett av de kvalitetsmått som
utvecklas och läggs till grund för resultat- och kvalitetsbedömningar både på lokal
och nationell nivå.” (s. 105). Detta sägs i ett samband där likvärdighetsdiskursen
artikuleras genom en utsaga som uttrycker en osäkerhet om betygssättningen mellan skolor och lärare är likvärdig.
Elever och lärare har känt osäkerhet och frågat sig om betygen är likvärdiga mellan
skolor eller lärare. Därför kommer det att krävas utvärdering och resultatredovisningar både av betygssättningen som sådan och av kunskaperna. (s. 104)

I sitt sammanhang blir de nationella proven relaterade till ett implicit misstroende
för lärares betygssättning. Skolverkets roll påtalas inte bara i relation till utfor-

72

I inledningen i dokumentet står det att det i propositionen Ansvaret för skolan (prop.
1990/91:18) angavs att utvecklingsplanen ska vara ”statsmakternas policydokument för skolverksamheten.” (s. 3) och att utvecklingsplanen ska ”tydliggöra regeringens syn på förskola,
skola och vuxenutbildning samt redovisa aktuella prioriteringar inom området.” (s. 3).
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mandet av nationella prov utan även som en viktig utvärderare av skolans måluppfyllelse genom ”effektiv uppföljning, utvärdering och tillsyn som kan värdera hur
de nationella målen uppfylls och om resursfördelningen bidrar till en likvärdig
skola av hög kvalitet.” (s. 106). Skolverkets utvärderande roll genom tillsyn av
utbildningens kvalitet och likvärdighet ska stärkas, står det. Inte minst i och med
inträdet i EU uppges Skolverkets roll behöva stärkas över lag. Den svenska skolan
framställs samtidigt i ett internationellt sammanhang i positiva ordalag där
”[i]nternationella jämförelser visar att svenska elever hävdar sig väl.” (s. 5). Internationella jämförelser mellan länders resultat på kunskapstester etableras alltmer under perioden i svensk skolpolitisk diskurs. Initialt används dessa kunskapsmätningar som ett bevis på den svenska skolans kvalitet. Denna funktion kommer
att förändras framöver.

Problemet betyg
Analysen övergår nu till att koncentreras på den problemrepresentation som dominerar den skolpolitiska diskursen under tiden mellan läroplansreformen 1994
och 2011, framförallt i början av 2000-talet. Regeringens och Skolverkets åtgärder för en likvärdig betygssättning granskades av Riksrevisionen 2004. I rapporten Betyg med lika värde? En granskning av statens insatser, förespråkas att staten kontrollerar och följer upp betygssättningen för att garantera likvärdigheten.
Det är inte bara elevens rättssäkerhet som lyfts fram som orsaken till vikten av en
likvärdig betygssättning. Skolans likvärdighet över huvud taget riskeras ifall inte
betygens likvärdighet kan säkras nationellt (s. 7).
Att betygssättningen ska var likvärdig följer enligt regeringen av skollagens krav
på likvärdig utbildning. Nationellt jämförbara betygsresultat kan således ses som
ett krav som staten ska kontrollera. (s. 47)

Betygen konstrueras tillsammans med de nationella proven som garant för skolans
likvärdighet. Här är det explicit en likvärdighet utifrån resultat som avses. I texten
lyfts också behovet av att kunna använda betygen i nationella jämförelser av skolans resultat fram. Ifall betygens likvärdighet inte kan garanteras riskerar denna
funktion att omintetgöras (s. 19). Betygens legitimitet framstår som nödvändig för
möjligheten att garantera skolkvalitet. Funktionen formulerades redan, som framkom i analysen ovan, i samband med införandet av det målrelaterade betygssystemet (SOU 1992:86) och i utredningen av läroplansreformen 1994 (SOU
1997:107). När tilltron till betygen minskar behövs andra instrument för utvärdering av skolans måluppfyllelse.
De internationella kunskapsmätningarna konstrueras i den skolpolitiska diskursen
alltmer som legitima utbildningspolitiska utvärderingsinstrument. Dessa är dessutom utformade i syfte att skapa grund för jämförelse, vilket det målrelaterade
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betygssystemet inte är. Tvärtom menade man ju att urvalsfunktionen i det svenska
utbildningssystemet skulle minska i betydelse.
Under de senaste årtiondena har kunskapsresultaten sjunkit i den svenska skolan.
Detta framgår bl.a. av den årliga betygsstatistiken, av Statens skolverks nationella
utvärderingar av grundskolan 1992 och 2003 samt av resultat från de internationella
studierna Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Programme for International Student Assessment (PISA) och Progress in Reading Literacy Study (PIRLS). (Dir 2012: 53, s. 4)

Hänvisningar till de internationella kunskapsmätningarna i svensk skolpolitik
synliggör en interdiskursivitet mellan en internationellt etablerad diskurs av jämförelse och konkurrens och den svenska likvärdighetsdiskurs som sedan läroplansreformen 1994 alltmer handlar om kunskapsresultat. I exemplen ovan handlar exempelvis jämförelse av kunskap i fösta hand om resultat av standardiserad
”output”.
Betygens funktion att informera, motivera och fungera som urvalsinstrument samt
att fungera som medel att utvärdera skolans verksamhet, vilket formulerades i utredningen om betygen inför läroplansreformen 1994 (SOU 1992: 86), förskjuts i
de skolpolitiska texterna alltmer mot att vara en del av ett policyproblem. De målrelaterade betygen, den professionella friheten och det ökade ansvaret tillsammans med utvärderingens intåg som styrmedel medför en förskjutning av betygens betydelse, från att vara ”tecken på kunskap” till att vara ”tecken på skolkvalitet”. Likvärdighetsdiskursen i de policytexter som publicerades några år efter att
det nya betygssystemet hade etablerats, preciseras alltmer i en problemrepresentation där det är betygens bristande likvärdighet som artikuleras som det övergripande problemet.

Betygens bristande likvärdighet
I den statliga utredningen Betänkande skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU
2002: 121) understryks behovet av utökade kvalitetsutvärderingar av skolverksamheten. Det står att regeringen framhåller att ”vikten av att arbetet med att bedöma, värdera och utveckla kvaliteten i skolan stärks på alla nivåer och i högre
grad inriktas mot en bedömning av skolverksamhetens kvalitet.” (s. 90). Lite
längre fram står det under rubriken ”Kvalitetsarbetet i skolorna” att det i ”ett måloch resultatstyrt styrningssystem finns tydliga och uttalade krav på uppföljning
och utvärdering, både på lokal och nationell nivå.” (s. 96). Kvalitet artikuleras i
texterna i huvudsak genom kvalitetsutvärderingar. Behovet av dessa utvärderingar kopplas i de flesta texter, vilket påvisats tidigare, till mål- och resultatstyrningen.
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Elevens rättssäkerhet poängteras i utredningen och en möjlighet att begära omprövning av betyg föreslås (s. 26). Rättssäkerheten kopplas också till utsagor om
behovet av att utvärdera skolans verksamhet. Men här är det inte skolkvalitet som
artikuleras i form av utvärderingar, utan elevens rättssäkerhet. Rättssäkerhet i relation till betygssättning etableras vid den här tiden i den skolpolitiska diskursen.
Här i en utsaga från Skolverket:
En kartläggning av vilka insatser Skolverket genomfört för att stödja en rättssäker
och likvärdig betygssättning visar på ett flertal olika aktiviteter, allt från det diskussions- och kommentarmaterial som togs fram 1994 och 1995 och utvecklingen
av ett nationellt provsystem för att stödja lärarna i deras betygssättning till en nationell kvalitetsgranskning av betygssättningen 2000-2001. (Skolverket 2004a, s. 1)

Följande citat är även det från Skolverket där ett bristande förtroende för skolans
betygssättning framkommer.
”Sara har fått högre betyg än Sima. Orsaken är inte att hon kan mer utan att hon går
på en annan skola.” (Skolverket, 2007a)

Texten är placerad som ett citat under en bild av två kvinnliga elever. En möjlig
läsning är att någon tredje person, som inte syns på bilden, uttalar citatet och att
det på så sätt inte ska läsas som Skolverkets uppfattning om hur betygssättningen
av dessa två elever gick till. Men det är inte den primära läsningen av texten.
Det stora problemet med betygen som artikuleras i de skolpolitiska texterna om
betygssystemet är bristen på likvärdighet mellan skolor och lärare. Lärarnas bristande förmåga att betygsätta är vid denna tidpunkt återkommande utsagor i texterna. Om kritiken i huvudsak riktades mot själva betygssystemet i den utredning
som tillsattes i övergången från det relativa betygssystemet till det målrelaterade,
riktas nu kritik mot hur lärare sätter betyg:
Dagens målsystem har haft många problem sedan starten. Ett av dem är att systemet
inte har förståtts av dem som skall arbeta med det, dvs. lärare och skolledare. […]
Lärarnas kännedom om alla mål och hur de skall arbeta med dem bedöms som begränsad. (SOU 2007: 23, s. 12)

I skolpolitiska propositioner och utredningar av det målrelaterade betygssystemet
är det i huvudsak betygens likvärdighet som ifrågasätts. Med tanke på att ett huvudargument när man frångick det relativa betygssystemet var betygens minskade
betydelse vid urval till högre studier, är det uppenbart att denna brist i likvärdighet
visar att den jämförande aspekten av betygen underskattades. Det nuvarande betygssystemet framställs också som otydligt och med behov av förklaringar och
konkretiseringar för lärare, vilka inte kommit till stånd. En orsak som angivs härvidlag är att det nya betygssystemets funktion inte nått fram till lärarna (SOU
2007:23, s. 13). Även om orsaken till problemet formuleras i termer av otydlighet
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och bristande tillvägagångssätt i utformandet av den nya läroplanen och det nya
betygssystemet, konstrueras lärarna i diskursen om betygens bristande likvärdighet som att de inte förstått betygssystemet och att det därför inte fungerar så som
intentionen var. Samtidigt består nämligen föreställningen om betygens pedagogiska möjligheter, bara betygssystemet används på rätt sätt.
Betygens likvärdighet definieras under perioden framförallt utifrån huruvida lärarnas betygssättning sker på samma grunder i alla skolor och behandlas likvärdigt av alla lärare. Betygssystemet formuleras kunna reglera lärarnas betygssättning så att likvärdigheten i det avseendet säkras. Att betygens likvärdighet blir så
central går att förstå i och med likvärdighetsbegreppets förskjutna betydelse. När
likvärdighet övergår från att mätas utifrån likvärdiga förutsättningar och möjligheter i input till att mätas i resultat, måluppfyllelse, fungerar också begreppet likvärdighet på ett nytt sätt i den skolpolitiska diskursen. Betygen som tecken på
måluppfyllelse blir då även ett tecken på skolans likvärdighet.
I utredningen Tydliga mål och kunskapskrav i skolan (SOU 2007:28) framställs
även lärarens pedagogiska verksamhet som problematisk för likvärdigheten. Det
som inför läroplanen 1994 formulerades som fundamentalt för lärarens pedagogiska professionalism och möjligheten att bedriva en ”professionell lärarverksamhet” (SOU 1992:94, s. 62), det vill säga autonomin i skolverksamhetens praktiska
utformning, formuleras i utredningen inför 2011 års läroplan som orsaken till skolans bristande likvärdighet.
Den otillräckliga styrförmågan i läroplanen och kursplanerna har enligt min bedömning även bidragit till en stor mängd olika lokala tolkningar, vilket kan vara både
bra och dåligt. Det som är bra är att det lokala tolkningsutrymmet sannolikt kan ha
bidragit till en positiv utveckling av undervisningen, vilket bland annat erfarenheterna från försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan visar.
Det som är dåligt är att alla olika lokala kursplaner och betygskriterier har bidragit
till så stora skillnader i kraven på kunskaper att likvärdigheten i grundskolan kan
ifrågasättas. (SOU 2007:28, s. 15-16)

Mer reglering genom målstyrning framhålls kunna förbättra skolans likvärdighet.
Denna målstyrning formuleras konkret i förslag om ökad kunskapsuppföljning
bland annat i form av fler nationella prov och betyg, att kunskapsmålen i kursplanerna blir mer framskrivna. Likvärdigheten förutsätts härigenom kunna garanteras genom mer reglering i innehåll och kunskapsmål samt genom att skolresultaten mäts tidigare, oftare och i fler skolämnen.
I Skolverkets rapport Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? – En kvantitativ analys av variation och likvärdighet över tid (2006) problematiseras initialt
begreppet likvärdighet, men används sedan i bemärkelsen måluppfyllelse. Även i
en senare rapport, Likvärdig utbildning i svensk skola (2012) som syftade till att
kartlägga likvärdighetens utveckling i grundskolan sedan slutet av 1990-talet,
mäts likvärdighet i måluppfyllelse. Intressant är dock att det i båda rapporterna
samtidigt framhålls att skolsegregation medför att likvärdigheten i den svenska
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skolan brister. Även de skolpolitiska reformerna under tidigt 1990-talet föreslås
ha haft betydelse för en ökad skolsegregering. Men dessa möjliga förklaringar
stannar vid dessa konstateranden.
Likvärdighetsdiskursen som en övergripande diskurs, eller i Faircloughs termer
”nodaldiskurs” (Fairclough 2005b, s.55), artikulerar andra diskurser där utsagor
om betygsinflation och felaktig betygssättning under perioden formerar en diskurs
om betygens bristande likvärdighet. Det är i en jämförelse med de svenska betygen, som under 1990-talet sattes allt högre, och internationella kunskapsmätningar, vilka samtidigt indikerade sjunkande kunskapsresultat i Sverige, som diskursen finner sin logik. Diskursen om (bristande) likvärdighet är också kopplad
till en internationell diskurs om kunskapsmätningar, kvalitet och jämförelse (se
exempelvis Skolverket 2003, Skolverket 2005a, s.2). Ur denna utvecklas den alltmer dominerande diskursen om betygens bristande likvärdighet. Det huvudsakliga problemet med skolans bristande likvärdighet representeras med en olikvärdig betygssättning. Det är i mycket liten grad, och vid få tillfällen, som själva
betygssystemet kritiseras.
Likvärdighet och rättssäkerhet i skolan ifrågasätts när lärarna i sin betygssättning
inte följer det reglerande systemet. Detta ifrågasättande ingår också i ett interdiskursivt och intertextuellt mönster mellan pedagogisk forskning och skolpolitiska
policydokument som ofta uttrycks genom direkta referenser till tidigare studier:
Den största bristen med betyg som mått på måluppfyllelse är dock hur betygssättningen i praktiken går till. För det första finns problem med likvärdigheten – dvs.
om ett betyg i en skola betyder samma sak som i en annan skola, eller ens för elever
i samma skola. Flera undersökningar har påvisat brister härvidlag. (Skolverket
2005, s. 22, kursivering i Skolverkets text)

Samtidigt uttrycks problemet så här:
Problemet uppstår alltså när betyg används för att bedöma skolors och elevers arbete. Vi kan inte veta om en skola eller en elev har gjort ett bra jobb, bara genom
att se till betygen. Detta problem ligger inte i måttets natur utan i dess användning,
och gäller förstås även andra mått på måluppfyllelse. (s. 23)

Citatet artikulerar två påståenden som tillsammans, och med stöd i tidigare studier, pekar ut betygssättningen och inte betygen som orsaken till att betyg inte kan
användas som mått på skolkvalitet. Problemet ligger inte hos betygen i sig, utan i
hur de används. I läsningen förmedlas således att betygen inte är problemet med
bristande likvärdighet, utan att det är lärarnas betygssättning. Misstron till lärarens
betygssättning uttrycks redan lite tidigare i samma kapitel:
Vad gäller reliabilitetsproblemet i betygsmåttet minskar vi det genom att analysera
betygsfördelningen i de undersökta skolorna och jämföra betygen med resultat från
nationella prov. (s. 22)
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Istället konstrueras här det nationella standardiserade testet, Nationella provet,
som en kunskapsmätning där kvaliteten på elevarbete och skolans arbete kan bedömas.
I Skolverkets texter problematiseras genomgående bristen på likvärdighet mellan
skolor och program. Denna brist i tilltro uttrycks med begrepp som partiskhet,
otillbörlighet, risker, brister och tillförlitlighet (Skolverket, 2008a). Att de nationella proven bör användas som garant för likvärdighet är något de flesta texter
från Skolverket framhåller. Visserligen kanske detta inte är anmärkningsvärt när
det är just Skolverket som ansvarar för dessa, men likväl tyder det på en föreställning att betygssättningen behöver stramas upp och att lärare behöver stöd. Men
även de nationella proven diskuteras i termer av likvärdighet. Lärares tillförlitlighet vid betygssättning av nationella proven ifrågasätts. Exempelvis framhålls
1950-talets avskaffande av censorer, vilka granskade gymnasieexaminationerna,
som en förlust av bedömningens likvärdighet:
Möjligen kan man säga att censorssystemets avskaffande innebar att den roll censorerna spelat som kontrollanter av rättning och bedömning av skriftliga prov upphörde och att likvärdigheten därmed minskade. (Skolverket, 2008a, s. 6)

Skolverket har också genomfört utredningar där relationen mellan betyg och nationella prov studerats i stor skala i Sverige. Dessa visar att betygen i de flesta fall
sätts högre än de nationella proven. I texten om centrala prov relateras betygssättningen och bedömares subjektivitet till varandra. Detta gäller främst avvikelser i
svenskämnet och mellan betyget G och VG. Olika förklaringar till avvikelserna
presenteras och de fokuserar alla på bedömaren, läraren (Skolverket, 2008a, s.
30). Även när provets konstruktion utifrån kvalitativ eller kvantitativ bedömning
problematiseras är det den subjektiva bedömaren som är den svaga punkten. Vid
kryssfrågor, står det, är bedömningen mer likvärdig men vid mer omfattande svar
och uppsatser brister likvärdigheten. Däremot förespråkas inte i texten kryssfrågor
som lösning på problemet.
I antologin Att bedöma eller döma (Skolverket 2002) diskuteras vidare likvärdighet kopplat till godkäntgränsen och problemet med att alla elever inte når upp till
godkänt. Det framförs till och med att samhället dömer dessa elever som ickegodkända. I samband härvidlag relateras till demokratins grunder, något som konstruerar en koppling mellan godkäntgränsen och ett odemokratiskt förhållningssätt till eleverna (s. 35-36). Orsaker till detta problem hänförs både till själva betygssystemet som sådant (vilket utgör ett undantag i analysmaterialet) och till att
olika lärare bedömer olika där vissa ”släpper igenom” elever som inte når upp till
målen medan andra lärare inte gör det.
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Orsaken till bristande likvärdighet uttrycks både som lärarens subjektiva bedömning och som ett problem med lärarens bakomliggande motiv till betygssättningen
som praktik. Att lärarna i sin praktik brister i likvärdighet exemplifieras också
genom att lärare för att lösa praktiska problem med ett kunskapsrelaterat betygssystem nivågrupperar elever eller anpassar kursen utifrån vilket program eleven
går, så att elever erbjöds olika undervisning utifrån vilket betyg de förväntades
kunna uppnå (Skolverket 2002, s. 36, 49). Betygskriterierna kräver subjektiva
tolkningar av lärare vilket gör att elever riskeras att bedömas olika av olika lärare
trots att ämneskursen är densamma. Detta problems orsaker söks i första hand i
lärarnas olika tolkningar av hur betygssystemet fungerar, även om några lärare får
komma till tals som menar att det är betygssystemet som är otydligt (Skolverket
2002, s. 53-54). Att lärares röster hörs är ovanligt i den skolpolitiska diskursen. I
Skolverkets publikation Att bedöma eller döma (2002) finns interdiskursiva inslag
som skulle kunna fungera som en motdiskurs till en dominerande diskurs om en
oprofessionell betygssättande lärare som etablerades under 2000-talets början.
Men att fokusera systemet eller låta lärare själva tala utgör snarare undantag även
i denna publikation.
Det problem som i policydokumenten formuleras som i behov av lösning är betygssättningens likvärdighet. Fokus är med något undantag på läraren. Den betygssättande praktiken formuleras också handla om lärarnas moral, eftersom
själva betygssättningen är en så pass självständig uppgift.
Om betygssystemet handlar om samhällets skoletik, handlar betygssättning på den
konkreta nivån om lärarnas moral (Skolverket 2002, s. 77).

Detta exemplifieras med en lärare som vet att en elev inte når upp till målen men
överväger att godkänna honom ändå, av etiska skäl (Skolverket 2002, s. 78).
Rättsaspekten beskrivs sättas åt sidan av lärarens subjektiva bedömningar, även
om lärarnas praktik beskrivs som välvillig. Det är ett exempel på ett etiskt dilemma i lärarens betygssättning där texten ger uttryck för att det är betygssystemet
som bör efterlevas. I lärarberättelserna i avhandlingens nästa del återkommer detta
dilemma ur ett lärarperspektiv. Ett annat exempel i texten som handlar om ett
liknande dilemma är att lärare använder betygen i syfte att uppmuntra elever till
fortsatt eller hårdare arbete:
På samma sätt, misstänker jag, ges nog många elever MVG för att bli duktigare trots
att det är tveksamt om de verkligen uppfyller de ofta högt ställda betygskriterierna.
(Skolverket 2002, s. 80)

Det är alltså både lärarens subjektivitet i betygssättningen, med ett elevfokus som
motiv till ett högre betyg än mål och kriterier medger, och en okunnighet om be-
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tygssystemet som Skolverket i första hand framhåller som orsakerna bakom problemet med likvärdighet. Men även en medveten vilja att generera höga betyg för
skolan föreslås i ett senare dokument ligga bakom betygsinflationen.
Skolverket har även funnit att det finns skolor som för att gynna egna elever medvetet agerar i strid med de bestämmelser som har till syfte att säkra en likvärdig
betygssättning. (Skolverket 2004a, s.1)

Själva utarbetandet av den nya läroplanen och betygskriterierna kritiseras genom
att otydligheter och brister i betygssystemet bland annat förklaras med dåligt samarbete och bristande kommunikation mellan de olika utredarna och utformarna av
betygssystemet.73 Genom det framförs också en möjlig förklaring till bristerna i
betygssystemet genom att peka på själva betygssystemet som sådant.
Drastiskt uttryckt kan det hela ses som ett lappverk där Skolverket haft att ta hänsyn
till två olika förslag med olika utgångspunkter i sitt arbete med kursplaner och betygskriterier. (SOU 2007: 28 s. 99 )

Resultatet har blivit en svårförståelig läroplan med luddiga betygskriterier. Problemet i utredningen blir: ”om det sätt som målen är skrivna på tolkas av lärarna
så att undervisningen leder till en likvärdig utbildning” (SOU 2007: 28 s. 107).
Men som nämnts ovan utgör sådana utsagor ett undantag i den skolpolitiska diskursen.

Lösningen på problemet med betygens bristande likvärdighet
Problemet med att många elever inte uppnår målen i skolan framställs kunna åtgärdas med fler nationella prov och tidigare betyg (SOU 2007:23). Genom dessa
åtgärder anses läraren få kännedom om hur eleverna ligger till och på så sätt få
möjlighet sätta in resurser ifall eleverna riskerar att inte nå upp till kunskapsmålen.
I detta sägs samtidigt att lärare inte förmår bedöma elevernas kunskaper eller inte
åtgärdar dem, utan dessa summativa bedömningsverktyg.
Betygen bidrar också till att elever som har svårigheter att uppnå kunskapsmålen
uppmärksammas av rektor och lärare. För att en elev ska nå utbildningens mål och
utvecklas till sin fulla potential behövs uppmuntran, stöd och hjälp såväl i skolan
som i hemmet. […] För att alla ska ges stöd i tid måste betyg ges tidigare än vad
som i dag är fallet. (Prop. 2008/09:66, s. 4-5)

Citatet utgör ett exempel på hur verktygen, de nationella proven och betygen,
konstrueras som det som synliggör kunskap. Det medför att lärarens pedagogiska
bedömning, den formativa bedömningen, utesluts som redskap för att bedöma ele-

73

Detta diskuteras också i Lundgren & Lindensjö, 2000
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vers kunskap. I det går att se en förändring i diskursen om den professionella läraren i jämförelse med den ansvarsfulla lärare som konstrueras i texterna inför
läroplansreformen 1994.
En lösning som föreslås till den ifrågasatta rättvisan vid betygssättningen är en ny
betygsstege med fler steg. Den ska bestå av sex steg, från A-F. I propositionen En
ny betygsskala (Prop. 2008/09:66) framhålls att lärarna genom fler betygssteg
kommer att kunna bedöma elevens kunskap med större precision samtidigt som
eleven kommer att känna att betygen är mer rättvisa. Men även elevernas motivation antas öka med den nya betygsskalan (s 6-7). I samband med införandet av
det målrelaterade betygssystemet påtalas att det nya betygssystemet ökat insikten
om elevernas kunskapsbrister, vilka alltså inte antogs ha uppmärksammats tillräckligt tidigare. Även här uttrycks en stor tilltro till betygens förmåga att synliggöra kunskap (SOU 2007:23, s. 12).
En lösning till den bristande likvärdigheten i lärarnas betygssättning som samtidigt antas öka deras förståelse för hur läroplanen för det målrelaterade betygssystemet ska användas, är att öka styrning av vad lärarna ska lära ut. I utredningen
Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan skriver man att ”[…] kursplanerna
bättre kan säkra en likvärdig utbildning om det i dem även anges ett ämnesinnehåll” (SOU 2007:23, s. 81).
Även när den betygssättande lärarens moraliska dilemma diskuteras utifrån det
subjektiva i betygssättningen förespråkas en ökad styrning som lösning.
Något som stärker detta, och ökar chansen att lärarna respekteras i sin professionalitet av arbetsgivarna, är lärarfackens arbete med att ge lärarna en etisk plattform i
form av en yrkesetisk kod. (SOU 2007:23, s. 90)

En yrkesetik framställs i utsagan som något som går att skapa på en facklig nivå
och sedan överföra till lärarpraktiken.74 Samtidigt står det att lärarna behöver
kunna ”respekteras i sin professionalitet”, vilket i utsagan antyder brister i det
avseendet.
I Skolverkets handlingsplan för rättssäker och likvärdig bedömning är det utbildning av lärare som förespråkas som lösning på betygsproblematiken. Ett problem
med en hög andel obehöriga lärare påtalas också, vilket kopplar samman en rättssäker bedömning med lärarbehörighet.

74

Med detta inte sagt att det är så lärarfacken själva förstår hur en yrkesetik uppstår och formuleras, men i utsagan framstår en instrumentell syn på vad en yrkesetik är och hur den skapas.
Det kan vara intressant att ha i minne eftersom lärarprofessionalisering i samband med lärarlegitimationsreformen konstruerar professionalism utifrån en liknande logik.
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Det är viktigt att de som ansvarar för att betygssättningen sker på ett likvärdigt sätt
har adekvata kunskaper om detta. Skolverket kräver därför att bedömning och betygssättning behandlas i lärarutbildningen och i den statliga rektorsutbildningen,
något som i dag inte klart framgår av måldokumenten. (Skolverket, 2004, s. 1)

Lösningar på problemet med godkäntgränsen föreslås vara förändringar i hur betygssättningen administreras. En lösning som läggs fram är att inrätta individuella
studieplaner eller etappmål för de elever som inte når upp till målen (Skolverket,
2002, s. 34). Det framstår även som om lärarna blivit mer tydliga i att kommunicera hur det arbetar. Under det relativa betygssystemet konkretiserade inte lärarna
kunskapsmålen, står det. Det hävdas att det för många lärare är första gången de
explicit uttrycker vilka kunskapsmål de har (s. 45). Även lärarens pedagogiska
arbete antas bli bättre eftersom läraren samtidigt tydliggör kunskapsmålen för sig
själv. Vi kan således också se spår av en idé om vikten av självreflexivitet i resonemanget.
Att lärarna synliggör sin bedömning framhålls som en lösning på problemet med
den bristande likvärdigheten eftersom eleverna då får en förståelse för hur de bedöms. Ifall lärarna kommunicerar hur och vad de bedömer, föreslås alltså likvärdigheten öka. Det är i synliggörandet likvärdighet uppnås. Likvärdighet och synliggörande av lärarpraktiken sammankopplas därigenom.
Följaktligen uttrycks en tillit till betygssystemet så länge läraren följer regleringen
och synliggör arbetet. Det är lärarpraktiken som fokuseras när problemets lösning
formuleras. Betygens möjligheter relateras till ökad motivation för lärande och till
synliggörande av kunskap, både för eleven och läraren. Lärarna menas hittills ha
saknat reella förutsättningar att lösa problemet med likvärdighet (Skolverket,
2002, s. 58). Denna problemrepresentation förs också fram i den statliga utredningen Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28). Här diskuteras flera orsaker till svårigheterna att ”införa och genomföra det nya målsystemet för grundskolan”. Även om en orsak som skrivs fram är systemet i sig genom
statens bristande insatser när det nya betygssystemet introducerades samt brister
i uppföljning av mål och resultat, är det framförallt lärarna som lyfts fram. (s. 59).
Betygen och dess möjligheter till pedagogisk utveckling och utvärdering av skolan går att förverkliga med tydligare språk och anvisningar, fler betygssteg och
tidigare betyg, menar man (s. 218-223). Mer reglering förutsätts medföra bättre
implementering. Systemet som sådant ifrågasätts i stort sett inte.
Centralt i diskursen om betygens bristande likvärdighet och de lärarrelaterade lösningar som föreslås är behovet av insyn i lärarnas verksamhet. En lösning till behovet av ökad insyn i bedömningen är standardiserade nationella prov. De nationella proven har en central funktion som policylösning i det avseendet.
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Lärare skall kunna redovisa på vilka grunder betygssättningen sker. […]I den mån
satta slutbetyg avviker systematiskt från resultat på nationella prov skall skolan
ange orsakerna i sin kvalitetsredovisning.
Varje skola och kommun skall i sitt löpande kvalitetsarbete analysera och dokumentera hur väl kunskapskraven nås i alla ämnen.
Resultat på nationella prov bör samlas in för varje årskurs och ämne det finns
nationella prov i. Det bör övervägas att centralt årligen samla in såväl uppgifter om
elever som elevers resultat på nationella prov och slutbetyg på individnivå. (s. 253)

I citatet synliggörs den misstro mot betygssättningen som under 2000-talet vuxit
sig starkare. Betygens relation till de internationella kunskapsmätningarna och de
nationella proven fungerar i diskursen som ”bevis” på dess bristande likvärdighet.
Fler nationella prov, ökade krav på utvärderingar samt centrala inspektioner är
lösningar som formuleras. Utsagor som handlar om behovet av kontroll av det
som sker i skolan (framförallt lärarens betygssättning) blir alltmer frekventa. Ett
ökat behov av insyn i skolpraktiken formuleras.
Den motsättning som framkom mellan lärarnas frirum och statens behov av kontroll under början av 1990-talet handlar alltmer om betygen. Betygssystemet är en
central aspekt av decentraliseringen och avregleringen av skolan genom att dessa
inte bara används som mått på skolkvalitet, utan även organiserar urvalet till gymnasiet och högre studier. Sammanfattningsvis går det att se hur en bristande tilltro
till den bedömande läraren alltmer kommer till uttryck i den skolpolitiska diskursen. Däremot kvarstår tilltron till det målrelaterade betygssystemet och dess möjlighet att synliggöra elevens kunskap och därigenom skolkvalitet. Måluppfyllelsen bör således fortfarande kunna användas som verktyg att utvärdera skolkvalitet. Problemet är dock den betygssättande läraren. Betygssättningens legitimitet
minskar och skapar ett behov av ökad kontroll av lärarens bedömarpraktik. Verktyg som föreslås handlar om insyn genom inspektioner och krav på dokumentation samt synliggörande genom offentliga jämförelser mellan betyg och nationella
prov. Det är också genom synliggörandet som skolans likvärdighet, som i diskursen fungerar på i stort sett samma sätt som skolkvalitet, ska kunna garanteras. De
internationella kunskapsmätningarna ersätter också alltmer betygen som mått på
de svenska elevernas kunskapsnivå. I diskursen om betygens bristande likvärdighet träder andra mått in som instrument för att mäta skolkvalitet.

Betygens legitimitet
betygssättning

och

misstro

mot

lärarens

I de policydokument som följer läroplansreformen 1994 är det nu framförallt betygens bristande likvärdighet som lyfts fram som ett problem. Det är en ny typ av
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likvärdighet som tar plats där betygen konstrueras som tecken både på kunskapskvalitet (elever) och undervisningskvalitet (lärare). I de lösningar som presenteras
till ”problemet betyg” yttrar sig en tilltro till ökad reglering av betygssättningen
och fler utvärderingar som verktyg att lösa de legitimitetsproblem betygen dras
med.
Betygssystemet utformades som ett betygsystem som i ökad utsträckning skulle
omfatta läroplanens kunskapssyn. Samtidigt poängterades att urvalsfunktionen
skulle komma att minska (SOU 1992: 86). Men analysen av policydokument efter
läroplansreformen 1994 fram till den kommande läroplansreformen 2011 visar att
den bristande likvärdigheten i betygssättningen relateras till urvalsfunktionen. I
sammanhanget kan det vara värt att påminna om att målrelaterade betyg avslogs
1973 av den dåvarande betygsberedningen just på grund av betygens urvalsfunktion och ett målrelaterat betygssystems brister i det avseendet. Urvalsfunktionen
har i och med det fria skolvalet fått en ökad betydelse. I den skolpolitiska diskursen relateras inte betygens bristande likvärdighet till elevens kunskap i sig. Istället
är det en bristande likvärdighet mellan elever som avses. Jag menar att likvärdighetsdiskursen genom det blir tydligt kopplad till urvalsfunktionen och jämförelse.
I den skolpolitiska diskursen riktas inte kritiken mot det målrelaterade betygssystemet. I policydokumenten som analyserats finner jag tydligast att det är lärarnas
betygssättning som inte har legitimitet i Skolverkets texter. Där är misstron uppenbar och vid flera tillfällen manifesteras lärarens godtyckliga betygssättning:
Det finns bland många lärare en okunskap om kursplaner och betygskriterier vilket
leder till stora skillnader i betygssättningen. […] Skolverket har även funnit att det
finns skolor som för att gynna egna elever medvetet agerar i strid med de bestämmelser som har till syfte att säkra en likvärdig betygssättning. (Skolverket 2002)

Däremot är det tydligt att en föreställning om en möjlig likvärdighet i betygssättningen existerar. I texterna framkommer en tilltro till möjligheten att betygsätta
likvärdigt utifrån styrdokumenten. Tilltron brister i relation till betygssättningens
sociala praktik, vilket i första hand förklaras med lärarnas bristande professionalitet (fel eller bristande utbildning, att lärare medvetet sätter för höga betyg, att
de inte förstår systemet) och i andra hand av att systemet är otydligt formulerat.
Resultatet blir en retorik med karaktär av ”Politics of blame” (Thrupp 1998).
I den statliga utredningen Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU
2007:28) står det att ”[d]agens målsystem har haft många problem sedan starten.”
(s. 12). Men det är inte det målrelaterade systemet i sig som är problemet utan ”att
systemet inte har förståtts av dem som skall arbeta med det, dvs. lärare och skolledare.” (s. 12). Genom det målrelaterade betygssystemet har elevernas kunskapsbrister blivit synliga, står det samtidigt. Betygssystemet har alltså utifrån textens
logik inte förståtts av lärarna. Samtidigt används betygen som mått på elevernas
”kunskapsbrister”. Utsagorna skapar en paradox genom att betygens relation till
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elevers (bristande) kunskap förblir oproblematiserad samtidigt som lärarnas betygssättning ifrågasätts i texten. Hur felaktigt satta betyg kan synliggöra bristande
kunskap diskuteras inte. Men som vi sett ovan har problemet med betygens bristande likvärdighet artikulerats genom för högt satta betyg som skapar betygsinflation och brister i korrelationer med det nationella provet.
Det finns brister när det gäller lärares kunskap om och förståelse av styrdokumenten, dvs. hur de skall tolkas och användas. Min bedömning är att lärare, skolledare
m.fl. i stor utsträckning inte förstått styrsystemet, sin egen funktion och ansvar. Det
kan kopplas till att staten inte varit tydlig i vare sig beskrivningen av målsystemet,
hur det var tänkt att fungera eller vem som skulle göra vad. (s. 75-76)

Att staten inte varit tydlig nog är ett centralt spår i utredningen. Lösningen som
presenteras är också mer tydlighet i styrningen av betygssättningen.
Ju mindre staten styr i kursplanerna desto större ansvar läggs på lärarna att välja
innehåll och arbetssätt, ju mindre staten styr desto mer läggs frågan om likvärdighet
i knäet på lärarna. Det senare innebär att risken att eleverna inte får en likvärdig
utbildning ökar. (s. 191)

Här synliggörs hur den paradox som diskuterades inför läroplansreformen 1994,
relationen mellan lärarnas frihet i arbetet och statens behov av kontroll, återkommer i den skolpolitiska diskursen. Nu artikuleras behovet av kontroll genom ökad
reglering och ökad insyn i verksamheten. Den ökade insynen handlar mycket om
utvärdering av måluppfyllelse (jämförelser mellan lärarens betygssättning och de
nationella provet, offentliggörande av genomsnittliga meritvärden och korrelationen mellan de nationella proven och betyg på SIRIS) och lärarnas betygssättande praktik (genom krav på ökad dokumentation av lärarnas betygssättning).
Men det handlar också om inspektioner av skolverksamheten. I institutionsteoretisk forskning används begreppet paradox när relationen mellan formell reglering
och verksamhetens praktik krockar eller får oanade konsekvenser. När lärarens
frirum framhålls som nödvändig för skolkvalitet samtidigt som statens behov av
kontroll ökar i en decentraliserad och avreglerad skola, uppstår en motsättning
som resulterar i att lärarnas ansvar ökar samtidigt som kontrollen av praktiken
också ökar. Det medför att det frirum som lärarna erbjöds med ena handen minskas med den andra. Det skulle kunna formuleras som att lärarnas ansvar över vad
som sker i skolan ökar men deras makt över syftet med det som sker minskar. När
resultatet av verksamheten kontrolleras och alltmer blir avgörande för definitionen av verksamhetens kvalitet, snävas friheten över verksamhetens innehåll in.
Ett exempel som påvisats i skolforskning, både i Sverige och internationellt, är att
lärare anpassar sin undervisning utifrån det som ska testas (Ball 1993, Lingard
2010, Pope, Johnson & Mitchell 2009, Zoeckler 2007).
Innan Skolinspektionen inrättades genomfördes utredningen Tydlig och öppen.
Förslag till en stärkt skolinspektion (SOU 2007:101). Uppdraget formuleras som
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baserat på brister i måluppfyllelse och skolkvalitet vilket riskerar att hämma tillväxten i Sverige.
En kvalitativt god skola som leder till en välutbildad befolkning har avgörande betydelse för tillväxt och skapar därmed förutsättningar för att trygga vår gemensamma välfärd. Skolan ska vara likvärdig. […] Även om den svenska skolan står
sig relativt väl i en internationell jämförelse, måste de brister i skolans kunskapsresultat, som redovisas i internationella och nationella studier åtgärdas. Måluppfyllelse och kvalitet måste förbättras. (SOU 2007:101, s. 9)

Citatet belyser också hur den förändrade bilden av den svenska skolan baseras på
de internationella kunskapsmätningarna. I utsagan artikuleras skolkvalitet genom
de ”brister i skolans kunskapsresultat” som redovisats i såväl nationella som internationella studier. Att Sverige ”står sig väl” hindrar inte att utsagor om kunskapsmätningar som verktyg att garantera skolkvalitet formuleras. Dessa fungerar
som argument för ökade inspektioner av skolan. Skolkvalitet likställs med
måluppfyllelse (dvs. betygsresultat) och resultat i de internationella kunskapsmätningarna. Det är samtidigt en diskurs om vikten av insyn och synliggörande som
allt mer etableras och här manifesteras materiellt när Skolinspektionen inrättas.
Diskursen formeras kring problemet med brister i skolkvalitet och betygens likvärdighet. Skolpraktiken framstår som orsaken till problemet. Samtidigt framhålls
i utredningen betygen som myndighetsutövning, dess funktion som urvalsinstrument för vidare studier, synliggörande av skolkvalitet och pedagogiskt verktyg.
Betygen framstår som ett policyproblem som måste lösas. Betygen har också, genom funktionen som mått på skolkvalitet och urvalsgrund i det valfria skolsystemet, en central position för tilltron till skolsystemet. Det är med betygen eleverna
väljer skola och det är utifrån skolors betygsgenomsnitt en bra skola definieras.
Betygen är också en väg till insyn i skolverksamheten som måste säkras.
De lösningar som presenteras är ett nytt betygssystem med fler betygssteg, en
sexgradig betygsskala från A till det underkända betyget F, samt fler och tidigare
nationella prov. Den målrelaterade läroplanen och det målrelaterade betygssystemet presenterades inför läroplansreformen 1994 som målstyrningens fullbordan
ner till skolnivå. Det återkommer i utredningen Tydliga mål och kunskapskrav i
skolan (SOU 2007:28) där man skriver: ”Genom att det tidigare relativa betygssystemet ersattes av ett kriteriebaserat system blev mål- och resultatstyrningen av
skolan möjlig” (s. 12). Utsagan visar att betygssystemets möjlighet att fungera
som utvärdering av skolan, som formulerades när det målrelaterade betygssystemet infördes, fortfarande relateras till styrningen av skolan. Och då måste betygssystemet fungera som ett utvärderingsinstrument.
De nationella proven verkar som styrmedel genom synliggörande. Att jämföra
lärares betygssättning med de nationella provens betyg etableras som en social
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praktik. Detta manifesteras framförallt när jämförelserna offentliggörs i massmedia och på SIRIS. De nationella provens betyg blir i sammanhanget det som visar
elevernas ”verkliga” kunskapsnivå istället för lärarnas betygssättning. Därmed
övergår också de nationella provens funktion alltmer mot att fungera som utvärdering av skolverksamheten från att tidigare ha formulerats som stödjande för lärarnas betygssättning. Det går samtidigt att se en förskjutning i hur skolutvärderingar skrivs fram i jämförelse med de skolpolitiska texterna inför 1994 års läroplan. Det är inte längre de professionella i skolan som anses kunna bidra med sin
kunskap om verksamheten och initiera utvärderingar. Istället är det Skolverket
och en utvärdering ”uppifrån” som formuleras.
I avsnittet är det framförallt en ökad misstro mot läraren och hur denna misstro
går att förstå i ljuset av en förändrad bild av den svenska skolan i internationell
jämförelser som är centralt. Det handlar om hur de internationella kunskapsmätningarnas legitimitet är så stor i svensk skolpolitik att de under perioden knappt
ifrågasätts som mått på svensk skolas kvalitet. Samtidigt har den betygssättande
läraren mist så mycket i legitimitet att flera olika kontrollinstrument installeras.
Dessa är avsedda att påverka läraren som professionell bedömare. Frågan i ett
institutionellt perspektiv är vilka konsekvenser dessa får i skolpraktiken. Det som
händer i samband med att den betygssättande läraren mister i legitimitet, är att
läraren, i egenskap av den viktigaste aspekten för skolkvalitet, förstärks interdiskursivt med en internationell utbildningspolitisk diskurs från EU och OECD. I det
sambandet är en analys av lärarlegitimationsreformen belysande för hur läraren
konstrueras som policylösning.

Internationella kunskapsmätningar och diskursen om likvärdighet
genom måluppfyllelse
Under tidigt 2000-tal började de internationella kunskapsmätningarna, framförallt
OECD:s PISA-tester, att alltmer synas i den svenska skolpolitiska diskursen. En
ny interdiskursivitet mellan svensk likvärdighetsdiskurs och internationell utbildningspolitisk diskurs om konkurrens och jämförelser blir allt synligare. Redan i
den statliga utredningen inför läroplansreformen 1994, Skola för bildning (SOU
1992: 94), lyfts de internationella utvärderingssystemen fram som betydelsefulla
för svensk skolpolicy. ”Det tycks finnas ett starkt behov av att kunna jämföra resultat mellan olika länder vad gäller utbildningens effektivitet och kvalitet”, skriver man (s. 123). Här poängteras bland annat ”utbildningens nationalekonomiska
värde” som en orsak till intresset för utvärderingar. I utsagan skapas dock ett avstånd mellan de som tycks ha ”ett starkt behov” av att jämföra resultat och svensk
skolpolitik. Samtidigt placeras den svenska skolan och dess reformering okritiskt
in i ett internationellt sammanhang av liknande reformer. I den textuella kontext
där de internationella utvärderingssystemen diskuteras refereras till OECD och de
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idéer om ”effektivitet och kvalitet i utbildningen” som uttrycks i OECD:s texter
(s. 124). I texten framhålls att det ”i de flesta länder [anses] som viktigt att lärarna
får en större frihet än tidigare när det gäller att utforma sitt arbete” (s. 124). Det
är omorganiseringen, mot en mål- och resultatstyrd skola, som avses i det sammanhanget. Denna typ av styrning bedöms leda till ökad kvalitet och förutsätta
decentralisering (s. 124). Decentralisering konstrueras i texten som nödvändig för
både lärarens autonomi och skolans kvalitet. Denna kedja av orsak och verkan
framträder vidare allt starkare tillsammans med utsagor om vikten av kunskapsmätningar.
Över hela världen pågår för närvarande intensivt arbete för att utveckla bättre provsystem både för att ge eleven återkoppling och för att mäta skolans resultatuppfyllelse. Regeringen ser det som angeläget att Skolverket noga följer och aktivt deltar
i det utvecklingsarbetet. (Prop. 1992/93: 250, s. 67)

Citatet är taget ur ett textsammanhang där betyg och bedömning presenteras och
där centralt konstruerade prov som verktyg för att utvärdera skolor diskuteras. Vi
kan utifrån utsagan se hur policy ”reser” internationellt och etableras i nationella
policydokument. Här föreslås utvärdering av skolkvalitet utifrån provresultat med
hänvisning till internationell policy. En direkt uppmaning till en myndighet att
följa internationella praktiker och policy är dock inte typiskt i texterna. Snarare
går internationella influenser ofta mer indirekt att finna i exempel, jämförande
statistik och genom interdiskursiva idéflöden.
I den statliga utredningen inför läroplansreformen där dilemmat i relationen mellan statens ”behov av tillsyn och kontroll” och vikten av autonomi i lärares arbete
synliggörs (SOU 1992: 94, s. 124), uppträder även en internationell diskurs om
utvärderingar och kunskapsmätningar. Utsagornas placering i texten, som är i en
kontext av ett internationellt ökat behov av utvärderingar av skolans verksamhet,
gör att svenska utvärderingar placeras i ett sammanhang av ett internationellt uttalat behov av en hög utbildningsnivå som garanteras via utvärderingar. Även om
det i texten inte uttryckligen argumenteras för de internationella utvärderingarnas
betydelse i den svenska policyprocessen skriver man i sammanfattningen av kapitlet att:
Denna ändrade ansvarsfördelning ställer nya krav på styrdokumentens utformning
liksom de instrument som måste utvecklas för att följa upp och utvärdera skolans
verksamhet och för vilka Statens skolverk har ett ansvar (s. 127)

I den skolpolitiska diskursen blir de intertextuella inslagen från internationell jämförande statistik alltmer frekvent. Jämförelser mellan länders resultat på internationella kunskapstester som ett sätt att påvisa skolkvalitet etableras som en skolpolitisk praktik under perioden som följer. Framförallt är det OECD-statistik som
intertextuellt refereras till, där kunskapsmätningar av läsförmåga, matematik och
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naturvetenskap tillsammans med hur Sveriges befolkning står sig utbildningsmässigt i OECD-statistiken får utrymme (Skr. 1996/97: 112). Från och med millennieskiftet etableras de internationella kunskapstesternas intertextuella närvaro
i de svenska skolpolitiska texterna alltmer. När de internationella standardiserade
testerna, framförallt PISA, får ett internationellt genomslag har redan Sverige institutionaliserade utvärderingspraktiker i form av nationella standardiserade tester
(sedan standardprovens införande i och med det relativa betygssystemet) och ett
målrelaterat betygssystem som i betygsreformen 1994 formulerades kunna användas som utvärdering av skolans kvalitet. Självbilden var då att den svenska skolan
befann sig i världsklass. Sedan PISA:s intåg förändras bilden av den svenska skolan. Sveriges sjunkande resultat i de ämnen som definierats som nyckelkompetenser av EU och OECD gör att diskursen om en skola i världsklass ersätts med en
skola i kris.
I Skolverkets publikation Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 är
OECD-mätningarnas närvaro påtaglig (Skolverket 2003). I texten påtalas att Sverige har hamnat längre ner på de internationella rankinglistorna. Men det uttrycks
också motstånd mot att okritiskt konstruera en svensk skola i kris utifrån sjunkande resultat i PISA. Istället ställs de nyckelkompetenser som konstruerats av
OECD (och EU) mot de mer personliga kvalitativa kompetenser som senare europeiska policydokument lyfter fram75:
Åtskilliga ansträngningar har gjorts för att “mäta” humankapitalet i olika OECDländer, varvid man framför allt har fokuserat på det lätt mätbara i form av läsfärdighet och matematiskt kunnande. Dessa kompetenser har dock i olika studier visat sig
ha svaga samband med såväl ett lands ekonomiska tillväxt som individuell löneutveckling och individuellt välbefinnande. (Skolverket 2003, s. 128)

Utifrån detta resonemang antas kompetenser som ”kritiskt tänkande, samarbetsförmåga, självständighet och problemlösningsförmåga” (s. 128) placera svenska
elever högre ifall de skulle tillmätas större betydelse i de internationella mätningarna. I ett senare dokument från Skolverket formuleras att Sveriges position i
OECD-mätningarna är bra.
[…] svensk grundskola står sig ganska väl och generellt ligger över genomsnittet
bland OECD-länder även om en viss försämring har kunnat skönjas.[…] Framförallt är spridningen mellan skolor mycket låg i Sverige. Men även likvärdigheten i
den svenska grundskolan kan ha försämrats de senaste åren. PISA 2003 antyder att
resultatskillnaderna mellan skolor har ökat något. (Skolverket 2006, s. 3)

Likvärdighet artikuleras i utsagan genom jämförelse mellan skolors resultat i
PISA-undersökningen. Citatet ovan kommer från förordet men frågan om internationella kunskapsmätningar återkommer i inledningen. Den intertextuella
75

I kapitel 8, En europeisk utbildningspolitisk diskurs kommer nyckelkompetenserna diskuteras vidare
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funktion de internationella kunskapsmätningarna har i texten blir ett avstamp för
det fortsatta resonemanget. Rapporten som heter Vad händer med likvärdigheten
i svensk skola (Skolverket 2006) bygger sedan på, som det formuleras, att ”ta fram
en mer pålitlig bild över hur variation i måluppfyllelse och likvärdighet i det
svenska skolsystemet eventuellt har förändrats de senaste åren.” (s. 6). Formuleringen ”mer pålitlig” kan också ses som ett motstånd mot det stora genomslag de
internationella kunskapsmätningarna har under perioden. Det refereras till en tidigare studie som Skolverket genomfört där det konstateras att skillnader i
måluppfyllelse är större inom skolor än mellan dem. Utifrån detta menar Skolverket att man vill studera ”vilka konsekvenser för likvärdigheten eventuella förändringar i variationen i måluppfyllelse mellan skolor kan tänkas indikera.” (s. 3).
Slutligen står det att skolan genomgått flera reformer som ”kan tänkas ha påverkat
förutsättningarna för ett likvärdigt skolsystem” (s.6). Att en av orsakerna till den
bristande likvärdigheten skulle kunna tänkas vara skolpolitiska reformer är i övrigt frånvarande i den skolpolitiska diskursen. Denna utsaga är således ett undantag. I rapporten står det vidare att Skolverket kan visa:
betydande skillnader i överensstämmelsen mellan skolans genomsnittliga resultat
på de nationella proven och skolans genomsnittliga slutbetyg. Det finns också
tecken på en viss ”betygsinflation” över tid, dvs. att lärare tenderar att sätta högre
betyg utan att den generella kunskapsnivån har ökat. (Skolverket 2006, s.11)

Rapporten diskuterar Sveriges placering i de internationella kunskapsmätningarna
och verkar intertextuellt med rapporter från PISA, PIRLS och TIMMS. Dessa innehar samtidigt en större legitimitet än betygen genom att det är betygens korrekthet i relation till elevernas kunskaper som ifrågasätts när Sveriges sjunkande resultat i de internationella kunskapsmätningarna offentliggörs. Skolverkets rapport
(2006) har som delsyfte att förklara ”hur dessa förändringar också till viss del
indikerar förändringar i likvärdighet” (s. 9). Utsagan visar att det för det första
redan är klart att skillnaderna i utbildningsresultat har ökat mellan individer och
skolor (vilket i inledningen konstaterades utifrån PISA) och för det andra att Skolverket relaterar de internationella testresultaten till brister i likvärdigheten. Rapporten behandlar frågan om skolsegregation och hur skillnader i meritvärde kan
förstås utifrån elevsammansättningar på skolorna. Intressant är att undersökningen inledningsvis öppnar upp för en förklaringsmodell som fokuserar systemet
i större utsträckning. I slutordet om segregationseffekter står det att det är ”mycket
troligt att denna utveckling har haft negativa konsekvenser för likvärdigheten i det
svenska skolsystemet” (s. 45). Det fria skolvalet refereras till i texten vilket skapar
en möjlig förklaring till den ökade segregationen. Trots detta avslutas rapporten
med en utsaga som visar tilltro till skolans systemskifte:
Denna påvisade försämring av likvärdigheten betyder däremot inte nödvändigtvis
att dessa reformer varit negativa för det svenska skolsystemet som helhet. Valfriheten och mångfalden har ökat i skolsystemet vilket har varit positivt på många sätt.
(s. 49)
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Förklaringar av skolans kris genom sammankopplingar med tidigare reformer är
fram till in på 2010-talet i princip osynliga i Utbildningsdepartementets texter. I
Skolverkets texter förekommer det, om än inte i stor utsträckning, att problemet
med den bristande likvärdigheten relateras till skolans systemskifte. Men policylösningar i form av ändringar i skolsystemet förekommer inte. Det medför att problemet ändå inte, när vi söker identifiera hur policyproblem representeras genom
sina lösningar (Bacchi 1999), representeras av systemet. Men i Skolverkets texter
går det ändå, menar jag, att se en motdiskurs trots att den i slutet av dokumentet
”tas tillbaka”.
Ett annat policyförslag som läggs fram är att reglera vem som får sätta betyg.
Lärarlegitimationsreformen, som kommer att analyseras i nästa avsnitt, handlar
mycket om att öka tilltron till betygen. Reformen presenteras som en professionaliseringsreform med syfte att säkra skolkvalitet genom att reglera läraryrket.

En skola i kris och läraren som lösning
I Skolverkets nationella utvärdering 2003 står det i inledningen: ”Utvecklingen
från början av 1990-talet har även inneburit ett närmande och en ökad dialog mellan de ansvariga” (s. 15). Detta närmande kopplas till mål- och resultatstyrningen
och att kommunaliseringen och ”kraven på kvalitetsredovisningar” har medfört
att ”kommunikation mellan kommunpolitiker och de professionella i skolan blivit
nödvändig” (s. 15). Därefter påtalas de positiva förändringar som 1990-talets
skolreformer medfört genom ökad kontakt mellan personal och rektor, arbetslagens möjlighet till kollegialt samarbete och målstyrningens möjligheter till pedagogiska samtal. Dessa avses ha medfört att ”skolan under 1990-talet i olika former
getts förutsättningen att utveckla ett fördjupat demokratiskt förhållningssätt.”
(Skolverket 2003, s. 16). Relationen mellan målstyrning och demokratisering,
som vi även såg artikulerades under decentraliserings- och avregleringsreformerna, återkommer som legitimerande för den skolpolitik som bedrivs.
Det är en ljus bild av den svenska skolan som framträder, särskilt med avseende
på lokalt inflytande och skoldemokrati. Samtidigt har en krisdiskurs alltmer börjat
göra sitt inträde i de skolpolitiska dokumenten. Den manifesteras framförallt interdiskursivt med en internationell diskurs där konkurrens, utvärderingar och jämförelse framhålls. I regeringens direktiv till Lärarutredningen (Dir. 2006:140) står
det att:
Resultaten i svensk skola måste förbättras. Såväl nationella som internationella
granskningar visar att elevers resultat försämras på flera områden, bl.a. i naturvetenskapliga ämnen och matematik. (Dir. 2006:140)
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Att resultaten i svensk skola måste förbättras hänvisas sedan till OECD:s PISAstudie och IEA:s TIMSS samt Sveriges egen utvärdering av grundskolan NU-03.
Dessa ”ger alla tydliga signaler om att kraftfulla insatser måste göras för att utvecklingen skall kunna vändas i en positiv riktning.” (Dir. 2006:140).
Och i läroplanspropositionen 2008 poängteras den internationella konkurrens som
framhålls alltmer i skolpolitisk diskurs:
För att Sverige ska vara ett framgångsrikt land under 2000-talet krävs utbildning
och forskning i världsklass och ett utbildningssystem som har kapacitet att se potentialen hos varje elev och student. (Prop. 2008:09: 87, s. 7)

Samtidigt poängteras att regeringen ”bedömer att svensk skola kan nå avsevärt
bättre resultat än i dag” (s. 7) och att Skolverkets utvärderingar visat att svenska
elever uppvisar sämre kunskaper i läsförståelse och matematik. Stycket avslutas
med att påpeka att många lärare saknar utbildning ”för den skolform och de årskurser som de undervisar i. Skolan står inför betydande utmaningar.” (s. 7). Därefter påtalas de lyckade skolreformer som genomförts dittills. Vilka som avses är
inte explicit men i texten står det att målstrukturen gjorts tydligare, vilket kan syfta
på de preciseringar av det målrelaterade betygssystemet som genomfördes 2000.
Men för att elevernas kunskap kontinuerligt ska kunna följas upp och utvärderas
”måste dock skolan ha förbättrade redskap för uppföljning och utvärdering både
av elevens kunskapsutveckling och den egna verksamheten.” (s. 7). Detta erbjuder
inte dagens läroplan står det. Därför har regeringen lämnat in en proposition om
ett nytt betygssystem, vilket kommer att ”uppmuntra elever att anstränga sig extra
eftersom fler elever har möjlighet att nå närmast högsta betygssteg” (s. 8). Det
nya betygssystemet relateras till internationell konkurrens och motiverar vikten
att förbättra de svenska elevernas skolresultat. Vägen till ”en utbildning i världsklass” går i texten genom ökad styrning i form av ”förbättrade redskap för uppföljning och utvärdering” (s. 7). Härmed förutsätter skolkvalitet utvärderingar, något jag menar är centralt i förståelsen av hur betydelsen av lärarens (professionella) autonomi i det närmaste försvinner i de skolpolitiska dokument som analyseras under perioden. I detta skapas en grund för den professionella lärare som
framträder i och med lärarlegitimationsreformen några år senare. Betygens förändrade betydelse är en annan grundförutsättning.
I den statliga utredning Hellre ett riktigt betyg än ett högt betyg (2010) konstrueras
betygssättningen i en diskurs som poängterar den rättsliga aspekten av betygen
tillsammans med betygssättning som myndighetsutövning. Utredningen förespråkar elevernas möjlighet att kunna överklaga sina betyg. Betygssättning som pedagogiskt verktyg, som ett sätt att synliggöra lärandet, vilket betonades inför betygsreformen 1994, hamnar i skuggan av betygens funktion som urval till vidare studier. Det görs paralleller, i ett omfångsrikt kapitel om myndighetspraktiker, mellan betygssättningen och annan myndighetsutövning som kan överklagas.
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Centrala aspekter som sedan används i argumentationen lyfts fram som exempelvis lärarens ansvarsskyldighet och kravet på dokumentation (SOU 2010:96). I
rapporten följer också en lång text med intertextuell koppling till rapporter från
Skolverket som undersökt elevers upplevelser av (lärares) betygssättning. Även
om siffrorna för det mesta visar på upplevd rättvisa lyfts framförallt de exempel
fram där elever får talutrymme att precisera hur de upplever orättvis betygssättning. Detsamma gäller i hur utredningen refererar till forskning om betyg och bedömning. Det som lyfts fram ur forskningen är dels att lärare inte är professionella
betygsättare, dels att det krävs mer styrning och ansvarsutkrävning, främst genom
lärares dokumentation. Slutsatsen efter ett antal sidor som pekar på lärarens bristande professionalitet som betygsättare utifrån tidigare policydokument och aktuell betygs- och bedömningsforskning blir:
2.3 Finns förutsättningar för omprövning av betyg?
De lärdomar utredningen inhämtat från forskningen, Skolverkets rapporter och i
dialog med forskare, skolledare och lärare tyder på att utredningen har en problematisk utgångspunkt. Det finns brister i lärares systematiska kunskapsuppföljning
och dokumentation av elevers prestationer. En följd av detta är att det måste ställas
tydliga krav på lärarens dokumentation för att en omprövning av betyg av någon
annan än läraren överhuvudtaget ska kunna införas. (SOU 2010:96, s. 96)

Betygssättningen konstrueras som en social praktik som kräver möjlighet till insyn. Betygen som läraren sätter blir genom det en angelägenhet för andra än läraren och eleven. Lärarens professionella ansvar blir att dokumentera sin kunskapsbedömning så att en ansvarsutkrävning går att utöva.
Genom att lärarens betygssättning representerar problemet med den bristande likvärdigheten, är det också läraren som är vägen till lösningen på problemet. Den
policy som formuleras är därför inriktad på att det är läraren som ska åtgärdas. I
reformtexterna föreslås lösningen på betygens olikvärdighet vara lärarrelaterade
– mer övervakning (bland annat genom ett ökat krav på dokumentation) av betygssättningen, ökad reglering av undervisning och betygssättning och ökad och
förbättrad utbildning av lärare. Det frirum som i texterna runt 1990-talet formulerades som nödvändigt för skolkvalitet skärs alltmer ner i syfte att kunna utvärdera
skolkvalitet.

Professionalisering av läraren
2006 tillsatte regeringen en utredning om möjligheten att införa ett system för en
auktorisation av lärare. Beslutet att tillsätta utredningen kan intertextuellt härledas
till den rapport av Riksrevisionen (2005) som påpekade problemet med alltför
många undervisande lärare utan formell behörighet (Dir. 2006:140). Riksrevis-
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ionens rapport framhöll även brister i lärarutbildningen ”som kan leda till att lärarstudenter inte blir tillräckligt förberedda för sitt yrke.” (Riksrevisionen 2005,
s. 9). Att lärarna inte har ”nödvändiga kunskaper om läroplaner och kursplaner
samt den pedagogiska kompetensen att tolka och tillämpa dessa dokument” formuleras som ett problem för statens styrning av skolan (s.13). I rapporten poängteras att läraren måste ha kompetens för att ”bedriva undervisning enligt vad staten angivit i läroplaner och kursplaner” (s. 22). I rapporten är alltså inte bara antalet obehöriga lärare ett problem utan även de behöriga lärarnas kompetens ifrågasätts. Riksrevisionen föreslår att kompetenskrav för lärare tydliggörs och att
kontrollen av kompetensläget i lärarkåren bör öka. Beslutet att tillsätta en utredning om en lärarauktorisation motiveras även med Sveriges sjunkande resultat i
OECD:s kunskapsmätningar och ”[f]orskning och utvärderingar [som] visar att
lärares kompetens är en viktig faktor för elevers resultat.” (Dir 2006:140).
I den skolpolitiska diskursen om en professionalisering av läraren refereras återkommande till OECD:s Teacher Matter: Attracting, Developing and Retaining
Effective Teachers (2005) när lärarens centrala betydelse för elevernas kunskapsutveckling framhålls.
Enligt OECD är det viktigt att tydligt formulera vad lärare förväntas kunna och
prestera i särskilda kompetensprofiler som skall vara förankrade i hela systemet.
(Dir 2006:149)

Dessa kompetensprofiler återkommer i flera svenska skolpolitiska texter i samband med lärarlegitimationen likväl som i den europeiska utbildningspolitiska
diskursen om läraren.
Den statliga utredningen som följde utmynnade i rapporten Legitimation och
skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52). I utredningen står det att ”lärarens
kompetens ska ses över i syfte att stärka utbildningens kvalitet och förbättra elevernas måluppfyllelse” (SOU 2008:52, s 65). Inledningsvis görs en koppling till
decentraliseringen av skolan då ansvaret i huvudsak övergick från staten till kommunen, vilket sätter behovet av en ökad reglering av lärartjänsterna i relation till
ett minskat statligt inflytande. Riksrevisionens rapport som är intertextuellt närvarande i utredningen uttrycker samma relation mellan decentraliseringsreformen
och kraven på lärarnas kompetens (Riksrevisionens 2005, s.12). Vidare står det i
utredningen:
Lärarna har t.ex. fått ett tydligare ansvar för elevernas utveckling mot de nationella
målen och för bedömning och betygssättning. […] Regeringen har uppmärksammat
att såväl nationella som internationella studier visar att elevernas resultat försämrats
sedan tidigare mätningar (jfr t.ex. OECD, 2005; Skolverket, 2004a; 2004b; 2004c).
Regeringen slår i direktiven fast att resultaten i svensk skola måste förbättras och
att det behövs kraftfulla insatser för detta. (SOU 2008:52, s. 65-66)
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Måluppfyllelse, bedömning och betygssättning kopplas till kunskapsmätningar,
både nationellt av Skolverket och internationellt av OECD. Utifrån dessa uttrycks
sedan behovet att förbättra resultaten i skolan och att det behövs ”kraftfulla insatser för detta”. Lärarens kompetens, står det vidare, är avgörande för elevers resultat och därför ska kraven på att huvudmännen använder sig av utbildade lärare
skärpas. Utifrån det läggs ett förslag för lärarcertifiering fram där det ska ställas
fler krav på lärare förutom att de innehar en lärarexamen (s. 66).
Ett auktorisationssystem för lärare har redan tidigare dykt upp på den skolpolitiska
agendan. Förslag om lärarcertifiering lades fram 1992 (Prop. 1991/92: 75) av dåvarande utbildningsminister med anledning av att den statliga regleringen av
lärartjänsterna avskaffades i samband med decentraliseringen av skolan. Nyutexaminerade lärare föreslogs även vid den tidpunkten behöva genomgå ett provår
för auktorisation. Förslaget avslogs dock i utbildningsutskottet med motiveringen
att det blir svårare med rekryteringen till läraryrket när utbildningsperioden förlängs och att det principiellt bör vara högskolans ansvar att bedöma lärares lämplighet (Utbildningsutskottet 1991/92:UbU20). Dessa aspekter var inte aktuella inför Lärarlegitimationsreformen 2011.
I detta avsnitt har analysen kommit fram till den sista reformperiod som analyseras – lärarlegitimationsreformen. Initialt analyseras hur läraren kom att representera problemet med betygens bristande likvärdighet. I och med måluppfyllelsens
diskursiva betydelse för skolkvalitet (och likvärdigheten) konstrueras läraren
också som ett problem som måste åtgärdas för att svensk skola ska kunna garantera kvalitet i en internationell jämförelse. Hur reformen samtidigt presenteras
som en professionaliseringsreform och hur professionalism konstrueras i samband
med detta analyseras också i avsnittet. Framförallt är jag intresserad av vilka konsekvenser det sätt som läraren konstrueras på får för hur läraruppdraget förstås
samt för lärarens handlingsutrymme. Frågan är också, utifrån Evetts (2003a,
2009) teorier om professionsbegreppet, hur reformen går att förstå som en professionaliseringsreform.

Problemet: läraren
Det problem som formuleras ramas in av tidigare skolpolitiska utredningar där
bristande kunskapsresultat både nationellt och internationellt exemplifierar tillståndet i den svenska skolan. I policytexterna inför lärarlegitimationen samverkar
utsagor om bristande skolkvalitet (som kan påvisas genom internationellt sjunkande resultat) med utsagor om den betygssättande läraren. Måluppfyllelse är
centralt i de policytexter som föregår lärarlegitimationsreformen och inte minst är
det lärarens betygssättning som sammankopplas med elevernas måluppfyllelse.
Begreppet resultat återkommer i texterna och detta resultat mäts genom betygen
och de nationella proven. Betygssättningen har under en längre period varit i fokus
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i den skolpolitiska diskursen. I denna har en oprofessionell betygsättare konstruerats, vilket gör det logiskt att den professionaliseringsreform som föreslås inriktas på just den betygssättande läraren. Detta medför dock att problemet i och med
lärarlegitimationsreformen representeras med den oprofessionella läraren.
Det finns dock studier som starkt tyder på att det finns brister i lärares professionalism, även om studierna inte explicit belyser läraren i termer av professionell eller
inte professionell. Det finns t.ex. mer att önska när det gäller elevers studieresultat,
uppföljning och utvärdering av arbetet samt bedömning och betygssättning. (SOU
2008: 52, s. 77)

Att definiera vad en lärare ska vara i form av ett auktorisationssystem för lärare
medför de facto inneslutning och uteslutning. Dessa är konstruerade utifrån utsagor om vad en professionell lärare bör vara. Denna professionella lärare konstrueras som nödvändig för att en lösning på problemet med den svenska skolans dåliga
kunskapsresultat ska kunna åtgärdas. Resonemanget bygger till stor del på de internationella kunskapsmätningar som alltmer etableras i den skolpolitiska diskursen. Tre problem artikuleras som utgångspunkterna för behovet av ett auktorisationssystem: kvaliteten i skolan, elevernas kunskapsresultat och likvärdigheten
(SOU 2008:52, s. 69-70).
Behovet av att professionalisera läraren och diskursen om en oprofessionell lärare
verkar relationellt med en diskurs om läraren som den viktigaste aspekten för elevers lärande. Denna relation påtalas återkommande i ett sammanhang där ett framväxande kunskapssamhälle poängteras. Problemet med elevernas kunskapsresultat artikuleras såhär:
För det andra syftar utredningen till att elevernas resultat ska förbättras. I direktiven
anges att både nationella och internationella studier visar att elevernas resultat har
försämrats över tid. Det framgår även att forskning och utvärderingar visar att lärares kompetens är en viktig faktor för vilka resultat eleverna uppnår. För utredningens del innebär det att barns och elevers möjligheter att lära och nå de nationella
målen stått i fokus när ett förslag till skärpta behörighetsregler och ett auktorisationssystem har utformats. (SOU 2008: 52, s. 69)

I citatet, som är en av flera utsagor som pekar på lärarens betydelse för elevernas
studieresultat, menar man att det som stått i fokus i förslaget om lärarlegitimation
är elevernas möjligheter att lära och nå upp till de nationella målen. Utvärderingar
och behovet av ökad insyn i lärarpraktiken, främst den betygssättande praktiken,
presenteras som en policylösning på problemet med sjunkande resultat i skolan
och betygens bristande likvärdighet. Jag ser lärarlegitimationen som policylösning och diskursen om den oprofessionella läraren som att de är relationellt beroende av varandra. Reformen är också, vilket bland annat manifesteras genom explicita referenser till internationell policy och forskning, en del av en globalisering
av policy (Dale 2010).
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Av en kunskapsöversikt där Gustafsson & Myrberg (2004) gjort en genomgång av
internationell forskning framgår att lärarna är den viktigaste resursen för elevernas
resultat. […] Författarna anger vidare att forskning visar att det mest framträdande
draget hos en skicklig lärare är att läraren kan anpassa undervisningen till elever
med olika förutsättningar och sätt att lära (jfr även Darling-Hammond, 1999). Darling-Hammond (1999) pekar även på att lärarerfarenhet har betydelse för resultaten.
(SOU 2008: 52, s. 78)

I citatet ser vi intertextuell närvaro av forskning om lärarens betydelse för elevers
skolresultat. Gustafssons och Mybergs kunskapsöversikt är även närvarande i
Riksrevisionens rapport (2004) och Darling-Hammond refereras i OECD:s Teachers matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (2005)
som i sin tur refereras till vid upprepade tillfällen i utredningen inför lärarlegitimationsreformen. Pedagogisk forskning om lärarens betydelse för elevers skolframgång uppträder under 2000-talet intertextuellt både i svenska och europeiska
policydokument.
Lärares kompetens och behovet av att utveckla läraryrket diskuteras i flera policydokument. I OECD-rapporten Teachers Matter: Attracting, Developing and
Retaining Effective Teachers, som publicerades 2005, är utgångspunkten att läraren har det största inflytandet över elevers lärande. OECD menar att ambitionen
hos alla länder som deltagit i studien har varit att förbättra sina skolor för att svara
upp mot högre sociala och ekonomiska förväntningar i samhället. I samband härvidlag poängteras lärarens betydelse och vikten av att skapa enhetliga krav på
lärarens kompetens.
Enligt OECD är det viktigt att tydligt formulera vad lärare förväntas kunna och
prestera i särskilda kompetensprofiler som skall vara förankrade i hela systemet.
(Utbildningsdepartementet 2006)

Intertextualiteten med de internationella policydokumenten är i citatet tydlig och
det visar också hur diskursen om den professionella läraren relateras till utsagor
om utbildning som humankapital. Den är också, kommer vi att se, interdiskursivt
verksam med en europeisk utbildningspolitisk diskurs om global konkurrens, humankapital, kunskapssamhällets frammarsch och behovet av lärare med en viss
kompetensprofil.
Utgångspunkten för kompetensprofilerna bör vara de examensbeskrivningar som
finns för lärare och förskollärare. Kompetensprofilerna bör emellertid vara mer konkreta och fördjupade, och ta sikte på att lärarens eller förskollärarens lämplighet för
yrket ska bedömas i praktiken. Ytterligare underlag för kompetensprofilerna kan
vara forskning om lärare och förskollärare och de dokument om lärares kompetens
som utarbetats inom Europeiska unionen, t.ex. rådets slutsatser av den 26 november
2009 om fortbildning för lärare och skolledare (2009/C 302/04) och kommissionens
meddelande (KOM [2007] 392 slutlig) (Utbildningsdepartementet 2010, s. 39)
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Begreppet professionalism är centralt i policytexterna och kopplas till begrepp
som lämplighet, ansvar, kvalitet och kompetens. Här utgörs definitionen av professionalism utifrån Evetts (2009) av en ”organizational professionalism” som
snarare handlar om kontroll av en yrkesgrupp än om professionalisering.
Enligt utredningens direktiv förväntas ett auktorisationssystem bidra till läraryrkets
professionalism genom att tydliggöra kraven på lärares kompetens och behovet av
utveckling inom yrket. (SOU 2008: 52, s. 73)
Legitimationen kan även bidra till att synliggöra yrkesansvaret genom att de krav
som ställs på lärares respektive förskollärares kompetens blir tydligt formulerade.
(Prop. 2010/11: 20, s. 26)

Dessa utsagor genererar frågan vilka krav det är som konstrueras i texterna. Och
i och med det aktualiseras även frågan vad en lärare inte ska vara. I den kompetensprofil som konstruerats i och med lärarlegitimationen formuleras tre centrala
områden: möte med eleven, ledarskap och samverkan. Under dessa rubriker formuleras sedan sammanlagt 19 kompetenskrav (SKOLFS 2011:37). Men innan jag
går in på hur en ideal lärare konstrueras kommer en analys av hur lärarlegitimationen presenteras som en policylösning.

Lösningen på problemet
Lärarlegitimationen skrivs fram som lösning på betygens, och i förlängningen
skolans, bristande likvärdighet. I debatten om betygens bristande likvärdighet presenterades en lösning som fokuserade lärarpraktiken. I utredningen, promemorian
och sedan propositionen om lärarlegitimationen är det en legitimering av läraren
som förordas som lösning. Denna lösning hänger i diskursen samman med problemet betyg och att endast en legitimerad lärare ska få sätta betyg.
Endast legitimerade lärare ska, med ett par undantag, självständigt få sätta betyg.
En lärare som inte är legitimerad ska sätta betyg tillsammans med en legitimerad
lärare. (Prop. 2010/11: 20, s. 2)

En bärande aspekt av reformen är möjligheten att frånta olämpliga lärare legitimationen:
Det bör understrykas att införandet av legitimation för lärare och förskollärare ska
innebära en dubbel kvalitetssäkring av lärarens eller förskollärarens lämplighet för
yrket. (Prop. 2010/11:20, s. 36)

I propositionen förordas en lärarlegitimation som nödvändig för att säkra att
olämpliga lärare inte förekommer eller kommer att finnas inom skolan. ”Det behövs mer” för att förbättra skolan än kravet på att lärare ska ha en adekvat utbildning, står det i propositionens slutdelar (Prop. 2010/11:20, s. 76). Med stöd i andra
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legitimationsyrken inom vården har det framkommit att det är av ”yttersta vikt att
människor har tillit till dem som utövar yrkena och att de vet att det finns möjlighet att vidta kraftfulla åtgärder om en person inte fungerar i sitt yrke.” (s. 76).
Legitimationen motiveras med ökad rättssäkerhet för barn, elever och föräldrar
med avseende på lärarens kompetens och lämplighet samt att den skulle öka lärarens status (Prop. 2010/11:20, s. 75, Utbildningsdepartementet 2010 s. 24). Med
tanke på den oprofessionella lärare som konstrueras i de policydokument som behandlar frågan om likvärdighet, betygssättning och dess relation till nationella
prov och internationella kunskapsmätningar, kan utsagan att det är av ”yttersta
vikt att människor har tillit”, i det här fallet till läraren, ses som uttryck för att
legitimationen är en policylösning som avser att lösa problem som uppkommit
när allmänhetens tilltro till läraren brister.
När betygens bristande likvärdighet relateras till lärarens bristande betygssättning
flyttas fokus förvisso bort från betygssystemet. Betyg riskerar då inte att mista
legitimitet i samma utsträckning. Men istället är risken att läraren förlorar legitimitet. I linje med Hall (1993) och Dale (2010) kan vi förstå konstruktionen av en
oprofessionell betygssättande lärare som en policylösning i syfte att legitimera
den tidigare betygsreformen. Men, som citatet ovan skriver fram, människor
måste ha tillit till systemet ifall systemet ska fungera. Att rättssäkerheten för elever och föräldrar poängteras som en orsak bakom införandet av en lärarlegitimation visar hur tilltron till skolan förutsätts vara i gungning. Rättssäkerheten i lärarnas betygssättning var en viktig aspekt av hur problemet i skolan artikulerades
under 2000-talet. Lärarlegitimationen fungerar som en lösning på problemet med
en bristande tilltro till lärarens betygssättning.
Utsagorna om den olämpliga läraren är flera till antalet och artikuleras på olika
sätt. Den olämpliga läraren är central för att lärarlegitimationen ska fungera som
en policylösning. Denna lärare konstrueras som den lärare som lärarlegitimationen ska råda bot på. Den olämpliga läraren bör för rättssäkerhetens skull kunna
avlägsnas från yrket. Andra varianter är kopplade till hur denna lärare sköter sitt
yrkesutövande.
Det finns t.ex. mer att önska när det gäller elevers studieresultat, uppföljning och
utvärdering av arbetet samt bedömning och betygssättning (SOU 2008: 52, s. 16)
Det är viktigt att t.ex. elever, barn, kolleger, föräldrar och i förekommande fall arbetsgivare anmäler om de upplever att en enskild lärare eller förskollärare har agerat
oskickligt i sin yrkesutövning, eller gjort sig skyldig till förseelser som kan göra
personen olämplig som lärare eller förskollärare. (Prop. 2010/11:20, s.55)

Legitimationen ska alltså kunna återkallas. Det här är en viktig del av hur legitimationen som lösning presenteras. För att systemet ska ha legitimitet är denna
aspekt viktig:
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För att systemet ska vara trovärdigt kan legitimationen dock inte vara något som
innehavaren för all framtid har rätt till oberoende av hur han eller hon sköter sina
arbetsuppgifter. (Utbildningsdepartementet 2010, s. 56)

Lärarna konstrueras som en yrkeskategori som kräver kontinuerlig insyn och återkommande utvärdering. I de skolpolitiska texterna om lärarlegitimationen är det i
huvudsak rättssäkerhetsaspekten som fokuseras genom att olämpliga lärare kan
bli av med sin legitimation. I likvärdighetsdiskursen, den bristande likvärdigheten, har lösningen med en lärarlegitimation artikulerats tillsammans med behovet av att se till att olämpliga lärare inte ska finnas (kvar) i skolans verksamhet.
Följande citat som är publicerad på regeringens hemsida, men även på DN-debatt
(DN 2010-04-14) inför lärarlegitimationsreformen, synliggör en polarisering mellan duktiga och olämpliga lärare.
Duktiga lärare utför dagligen stordåd i klassrum runt om i Sverige, många gånger
utan att få den uppskattning som de förtjänar. De möter varje elev med höga förväntningar och lyckas år efter år lära barn att läsa, skriva och räkna, får dem att
upptäcka världen, ett nytt språk eller uttrycka sig kreativt och konstnärligt. Samtidigt vet vi att det finns lärare som inte borde vara lärare men som trots det fortsätter
att utöva sitt yrke. (www.regeringen.se 2010)

Genren påminner om ett politiskt tal och bör förstås i relation till det politiska
behovet av att legitimera reformer. I texten genomförs detta genom att skapa en
relation mellan lärarlegitimationen och ett diskursivt etablerat behov av att styra
upp lärarkåren.
Auktorisation av lärare är enligt regeringens mening ett sätt att kvalitetssäkra och
utveckla verksamheten. […] Ett auktorisationssystem bidrar till läraryrkets professionalism genom att tydliggöra, inte minst gentemot elever och vårdnadshavare,
vilka krav som ställs på lärares kompetens och behovet av utveckling inom yrket.
(Dir. 2006, inga sidnummer anges)

I citatet synliggörs hur lärarlegitimationen relateras till ett behov av att kvalitetssäkra skolan. Genom denna relation blir det också läraren som behöver kvalitetssäkras. I promemorian inför lärarlegitimationsreformen uttryck detta explicit:
Regeringens bedömning är att ett legitimationssystem bör kunna öka rättssäkerheten för barnen och eleverna och möjligheten att komma i åtnjutande av rätten till
utbildning, förbättra kvalitetssäkringen av lärare och förskollärare och därmed höja
kvaliteten på den samlade lärarkåren och tydliggöra det individuella yrkesansvar
som legitimerade lärare och förskollärare har. (Utbildningsdepartementet 2010, s.
24)

I dokumenten artikuleras en professionalism genom begrepp som krav, kompetens och behov av utveckling av yrket. Professionalism blir därmed konstruerat i
termer av krav på en viss kompetens.
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Sveriges försämrade kunskapsresultat internationellt fungerar i diskursen om läraren i relation till ett behov av en lärarlegitimationsreform.
[D]et är viktigt för skolans resultatförbättring att kraven på lärarprofessionen stärks
och förtydligas. Skolverket bedömer att lärarauktorisation skulle kunna ge möjlighet att ställa vissa krav på utövande lärare oberoende av vilken lärarutbildning de
har gått. (Dir. 2006)

Kvalitetssäkringen av skolan genom krav på en viss lärarkompetens får just sin
lösning i en lärarlegitimation.
Nationell lärarauktorisation skulle enligt verket kunna främja en ökad måluppfyllelse i skolan. (Dir. 2006)

Sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar, lärarlegitimationsreformen och ökad måluppfyllelse skapar tillsammans en logik där en lärarlegitimation
(genom ökade krav på lärare) bidrar till ökad måluppfyllelse, vilket fungerar som
lösning på problemet med Sveriges försämrade kunskapsresultat internationellt.
Lärarlegitimationens legitimitet söks således dels i att den skulle öka lärarnas status, vilket rimligen främst handlar om legitimitet från lärarna, och dels i att den
skulle främja elevernas kunskapsnivå genom ökad måluppfyllelse (legitimitet
”utåt”).

Konstruktionen av den professionella läraren
Frågan är då hur en professionell lärare konstrueras, vilka egenskaper och praktiker som kopplas till en professionell lärare. Vad är det för problem lärarlegitimationsreformen framhålls lösa genom att ”professionalisera” läraren? Och vad medför en professionalisering i texterna? I inledningen till utredningen inför propositionen om lärarlegitimation står det:
Regeringen slår i direktiven fast att resultaten i svensk skola måste förbättras och
att det behövs kraftfulla insatser för detta. Studier från bl.a. Skolverket (2005a) visar
att lärares kompetens är avgörande för elevernas resultat och därför, menar regeringen, behöver kraven skärpas på att huvudmännen använder sig av lärare som har
en utbildning avsedd för den undervisning de ska bedriva. (SOU 2008: 52, s. 66)

I citatet kan vi se hur en logik etableras genom relationerna mellan orsakssambanden, för låga resultat i svensk skola – lärarens kompetens avgör elevernas resultat
(dvs. lärarens kompetens är inte tillräcklig eftersom det redan fastslagits att resultaten är för låga) – huvudmännen ska anställa rätt utbildade lärare (dvs. lärare idag
har inte rätt utbildning). För policyanalysen är framförallt de två första leden intressanta att studera, eftersom problemet här representeras med lärares bristande
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kompetens. Vad som inte finns med i artikuleringen av problemet i form av låga
kunskapsresultat är själva skolan, eller skolsystemet. Lösningen presenteras i
form av rätt utbildade lärare, i en relationell kedja som formuleras i satsen innan:
att det är lärarens kompetens som är avgörande för resultaten i skolan. Och eftersom resultaten är dåliga är det lärarens brist på kompetens som är orsaken.
Denna kompetens ska garanteras via en lärarlegitimation. Läraren och inte systemet som sådant konstrueras i denna kedja som orsak till problemet.
Det förekommer också intertextuella inslag i dokumentet genom att det refereras
till rapporten Skolverkets lägesbedömning 2005 som uppges vara avsedd att ge en
”nationell bild av resultat och uppmärksamma områden där åtgärder behövs för
att öka måluppfyllelsen.” (Skolverket 2005a, s. 2). I dokumentet framhålls att
många verksamma lärare inte har fullständig eller relevant utbildning. Vidare görs
intertextuella kopplingar till internationella kunskapsmätningar som PISA och
TIMSS. Internationella kunskapsmätningar som visat sjunkande kunskapsresultat
anges som en utgångspunkt för utredningen om lärarlegitimation (SOU 2008: 52,
s. 69).
I utredningen finns också ett avsnitt där forskning om professionalisering och professionsbegreppet presenteras. Det är framförallt svensk forskning men även internationell forskning som har valts ut (SOU 2008: 52, s. 74 ff). Kapitlet som i
utredningen heter Lärarrollens betydelse för måluppfyllelse och kvalitet består i
huvudsak av utsagor som valts ut från forskning om professioner, lärarens professionalisering och hur kvaliteten i skolan kan höjas. Varför detta är viktigt formuleras inledningsvis som att ett auktorisationssystem bidar till lärarens professionalism och att det ”därför finnas anledning att klargöra vad som menas med
kompetens och professionalism inom lärarområdet.” (SOU 2008 s. 73). I början
presenteras olika definitioner av professionsbegreppet där frågor om autonomi i
termer av självbestämmande och yrkesgruppens möjlighet att själv definiera sitt
arbete förekommer bland utsagorna (SOU 2008 s.73 ff). Det som sedan sammanfattas av forskningen i slutet av kapitlet behandlar framförallt relationen mellan
en professionell lärare och hur väl denna lärare genomför sitt arbete. Särskilt formuleras professionalism i relation till självreflexion och till styrningen av skolan.
Enligt Lind (2000) är lärarnas uppgift i nuvarande styrsystem att svara för undervisningens kvalitet, och de ska med sin professionalitet vara garanter för att undervisningen bedrivs i enlighet med de fastlagda målen. (SOU 2008 s. 74)
Som en del i lärares professionalism lyfter flera av de ovan nämnda forskarna fram
vikten av att läraren reflekterar över praktiken och gör förbättringar av denna. (s.
76)

Det slås också fast att kompetens och professionalism kommer att användas synonymt eftersom ”begreppen ligger nära varandra och att den pedagogiska forsk-
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ningen utifrån båda begreppen belyser aspekter med relevans för frågan om behörighet och auktorisation.” (SOU 2008, s. 74). I texten formuleras professionsforskningen som att den fokuserar läraren och lärarens kompetens till att följa
formella regler, i relation till lärarens dagliga arbete, inte minst när det gäller förmågan att anpassa sig till elevernas behov och att vara självreflekterande. Skillnaden mellan en ”bra” lärare och en professionell lärare framträder i texten som
hårfin. I texten formuleras kompetens huvudsakligen genom en förmåga att lära
ut, ha ett bra förhållningssätt och att ha en elevorientering i arbetet. En professionell lärare sammankopplas vidare i forskningspresentationen med termer som
framgångsrika skolor, elevresultat och självreflexion. Den autonoma läraren är
frånvarande i utsagorna om en professionalisering av läraren. Den fria lärare som
i Läroplanskommitténs utredning inför läroplansreformen 1994 formulerades som
nödvändig för att ett bra arbete skulle kunna genomföras, är inte längre en del av
de policylösningar som föreslås. Istället är det en formellt reglerad professionell
lärare som ska utvärderas och kvalitetssäkras som intar dennes plats.
I sammanfattningen av kapitlet relateras definitionen av en professionell lärare till
lärarens betydelse för elevernas skolframgång och vikten av att kunna omvandla
teori till praktik ”i enlighet med de mål som är uppsatta för verksamheten” (SOU
2008 s. 85), vilket utifrån vad som tidigare framhållits, kopplas till vikten av att
kunna omsätta formell reglering i den dagliga verksamheten. Diskursen om den
professionella läraren landar i slutsatsen att läraren behöver kvalitetssäkras.
Många har deltagit i debatten om ett auktorisationssystem och i flera sammanhang
har det framförts att det behövs någon form av kvalitetssäkring av lärare.(s. 85)

Lärarlegitimationsreformen skapar en policylösning där läraren är central och systemet perifert. Det är läraren som ”ska göras något åt”. I termer av accountability
är det läraren som ansvar ska utkrävas av.
Genom legitimationen och bestämmelsen om ansvar för undervisningen förtydligas
den legitimerade lärarens respektive förskollärarens individuella yrkesansvar. Möjligheterna för utkrävande av ansvar från legitimerad personal blir därmed skarpare.
(Utbildningsdepartementet 2010, s. 24)

Även om det inte står uttryckligen vem som ska utkräva ansvar skapas i texten en
”avsändare”, en sorts berättarröst, som skulle kunna representera Utbildningsdepartementet eller i alla fall det formellt reglerande systemet.
Orsakerna till att en lärarlegitimationsreform behövs artikuleras i diskursen om
lärarens centrala betydelse för elevers skolframgång. Lärarens betydelse för skolan och elevers lärande placeras i förgrunden och skolsystemet och strukturella
aspekter i bakgrunden. Systemet fungerar också som en kontrollant av läraren.
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Problemrepresentationen med skolans bristande likvärdighet som i olika kontextuella förståelser genomsyrat svensk skolpolitisk diskurs sedan mitten av 1990talet formuleras här få sin lösning genom en lärarlegitimationsreform.
Lärarlegitimationsreformen som en professionaliseringsreform artikuleras i form
av en professionalisering ”uppifrån” (Evetts 2009).
Auktorisationen ska bygga på behörighet för anställning tills vidare och auktorisationssystemet ska göra det möjligt att ställa ytterligare kvalitetskrav på lärarna
utöver lärarexamen. (SOU 2008:52, s. 66)

Det är alltså ytterligare krav som ska ställas på läraren. I texterna om lärarlegitimationen framhålls denna som en väg att öka lärarnas status. Initialt handlar det i
första hand om utbildning och en praktikperiod men i utredningen 2008 framhålls
vikten av att dessutom ange specifika kompetensprofiler.
OECD (2005) visar att auktorisation, registrering eller liknande efter en praktikperiod ofta förekommer i utbildningssystem där lärarutbildningar är olika och upplevs
ha varierande kvalitet. OECD:s slutsats av detta är att det behövs kompetensprofiler
och nationella kvalitetsnormer för lärare. (s. 81)

Citatet synliggör en intertextuell närvaro av OECD, men även en interdiskursivitet med både OECD:s och EU:s kompetensprofiler (Skills respektive competences). I Utbildningsdepartementets promemoria (2010) föreslås att kompetensprofilerna ska utformas utifrån lärarutbildningens examensmål, forskning om läraren och EU:s dokument om lärares kompetens, vartefter två policydokument
från EU föreslås (s.42). De intertextuella referenserna till OECD:s och EU:s policy menar jag fungerar legitimerande för lärarlegitimationsreformen. Hur läraren
konstrueras i europeiska utbildningspolitiska dokument kommer att undersökas
närmare i nästa kapitel. Även några nyckeldokument från OECD analyseras med
anledning av deras intertextuella närvaro i den europeiska utbildningspolitiska
diskursen.
I kapitlet har konstruktionen av läraren från betygs- och läroplansreformen 1994
till lärarlegitimationsreformen 2011 analyserats. Analysen inleddes med att beskriva hur reformerna 1994 ansågs fullborda decentraliseringen och avregleringen
av den svenska skolan. I det sammanhanget menar jag att den ansvarstagande läraren blev viktig för att kunna garantera skolkvalitet. Därefter genomfördes en
policyanalys där betygens likvärdighet visades bli det övergripande policyproblem som formulerades under senare delen av 1990-talet och framåt. Lärarens
betygssättning representerade problemet och därigenom blir det också läraren som
sätts i centrum när det ska lösas. Under perioden konstrueras en oprofessionell
betygssättande lärare vilket gör att lärarens legitimitet som betygsättare minskar.
I och med att fokus är på läraren och inte betygen i sig, eller det skolpolitiska
systemskifte som läroplans- och betygsreformen 1994 framhölls fullborda, förblir
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systemaspekter i det stora osynliga i hur problemet representeras. I kapitel 8 i
avhandlingen sammanfattas policyanalysen och hur den lärare som framträder i
svensk policy kan förstås i ljuset av den internationella diskursen om utbildningens syfte och lärarens betydelse i det avseendet. Innan dess genomförs en analys
av den europeiska utbildningspolitiska diskursen.
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Kap 7. Europeisk utbildningspolitisk diskurs

Avhandlingens andra frågeställning syftade till möjligheten att begripliggöra den
lärare som framträder i svensk skolpolicy i relation till internationella diskurser
om utbildning, skola och lärare. I det här kapitlet analyseras en europeisk utbildningspolitisk diskurs (med nedslag även i centrala dokument från OECD) med
huvudfokus på policydokument producerade efter Lissabonstrategin 2000. Susan
Robertsson (2005, 2008, 2012a, 2012b), som genomfört omfattande forskning om
europeisk utbildningspolitik, menar att en förstärkt ekonomisk-rationell diskurs
går att se i och med Lissabonstrategin. Enligt henne konstrueras i europeisk utbildningspolitik en diskurs om en ekonomisk kris och om en framväxande kunskapsekonomi (Robertson 2008, s.91). Detta kopplar samman utbildningspolitik
med ekonomisk politik. Diskurser om en framväxande kunskapsekonomi, framförallt i och med Lissabonstrategin, har även påtalats i annan utbildningspolitisk
forskning (Grek et al. 2009a, Jessop et al. 2008, Lawn 2006). I det förra kapitlet
framkom hur intertextuella referenser till policydokument från EU och OECD under analysperioden blev alltmer förekommande i svenska skolpolitiska texter. Vi
kunde således redan se hur även svensk skolpolitik i ökad utsträckning kommit
att handla om global konkurrens och vikten av skolan i relation till denna, inte
minst utifrån PISA som mått på hur väl Sverige står sig internationellt (humankapitalet). Därigenom menar jag att det blir extra intressant att analysera hur läraren
konstrueras i relation till internationell utbildningspolicy.
Eftersom det genomförts omfattande studier av samtida europeisk utbildningspolitik kompletteras analysen initialt med sekundärkällor, vartefter min analys av de
europeiska policydokumenten efter Lissabonstrategin inleds. Analysen bygger på
att jag undersöker hur ett övergripande policyproblem representeras i texterna
(Bacchi 1999, 2009). Därefter kopplar jag den europeiska utbildningspolitiska
diskursen till hur ett europeisk lärarideal konstrueras.
Källmaterialet utgörs främst av texter från EU men även i några fall från OECD.76
Det huvudsakliga analysmaterialet utgörs av utbildningspolitiska dokument från
Europeiska kommissionen och Europeiska rådet. Utbildningspolitiska hemsidor
från EU och OECD samt ett par nyckeldokument från OECD analyseras också (se
bilaga 1 för en presentation av allt analysmaterial).
76

I kapitel 4 har en mer detaljerad redovisning av hur materialet samlats in och med vilka
avgränsningar och val.
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Den första delen av analysen koncentreras på, som nämnts ovan, hur behovet av
att bygga upp ett europeiskt kunskapssamhälle artikuleras i relation till global
ekonomisk konkurrens. I analysen frågar jag:
Hur representeras problemet? 77
Vilka lösningar och orsaker artikuleras i texterna?
Hur konstrueras läraren i texterna? Hur kan vi begripliggöra denna konstruktion i relation till den utbildningspolitiska diskurs som analysen och tidigare
forskning påvisat?

”Resande policy”
dokumenten

och

intertextualitet

i

policy-

Policydokumentens intertextualitet är påtaglig. Intertextuella referenser sker
främst via litteraturlistor och explicita hänvisningar till tidigare policydokument.
Ibland lyfts en del av ett tidigare policydokument fram och fungerar då som stöd
för ett resonemang eller för att visa att det som avhandlas i texten även påtalas i
andra policytexter. Ett exempel på det senare är inledningen till Common European principles for teacher competences and qualifications publicerad av Europeiska kommissionen 2006. Här refereras till Europeiska rådets text som publicerats gemensamt med Europeiska kommissionen: "Utbildning 2010" snabba reformer krävs om Lissabonstrategin skall lyckas (Europeiska rådet 2004), som visar
sig vara ett nyckeldokument i den europeiska utbildningspolitiska diskursen under
analysperioden och refereras i olika policytexter. I texten introduceras behovet av
en gemensam europeisk policy för lärarkompetenser. Behovet av definierade lärarkompetenser presenteras som en konsekvens av det tidigare nyckeldokumentets betoning på vikten av att prioritera ”European common references and principles in a number of areas, including the competences and qualifications of teachers and trainers” (Europeiska kommissionen 2006, s. 1). Utsagan relaterar till
tidigare policy och styrker därigenom för det första behovet av att konstruera kvalifikationskrav som definierar en ideal lärare och för det andra behovet av gemensamma principer. Sedan formuleras rekommenderade gemensamma europeiska
principer för att höja effektiviteten och kvaliteten på det europeiska utbildningssystemet (s. 2). I dokumenten från kommissionen formuleras sedan nyckelkompetenser för en europeisk professionell lärare (s. 3). Jag återkommer till dessa
längre fram i analysen när konstruktionen av ett framtida lärarideal analyseras.

77

Där jag även utgår från tidigare forskning av bland annat Fairclough (2008), Lawn (2006),
Dale (2010), Grek et al (2009a, 2009b) och Robertson (2005, 2008, 2012a, 2012b) som analyserat dominerande diskurser i samtida europeisk utbildningspolicy
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Här syftar exemplet framförallt till att visa hur dokumenten ofta intertextuellt hänvisar till tidigare dokument och genom det skapar en känsla av kontinuitet och
överensstämmelse mellan olika policydokument.
Policytexterna hänvisar till varandra explicit som i exemplet ovan men även implicit genom interdiskursiva samband eller genom att resonemang i tidigare policytexter återkommer och byggs vidare på. Definitioner av efterfrågade medborgarkompetenser återkommer exempelvis i flera dokument och är, som vi kommer
att se, i mångt och mycket överförbara på hur en professionell lärare konstrueras.
De kompetenser som efterfrågas relateras återkommande till behovet av utvärderingar för att kunna säkra utbildningskvalitet (och därigenom dessa kompetenser).
Dokumentens intertextualitet är annars som mest tydlig i relation till Lissabonstrategin 2000Hur policyproblem representeras i den europeiska utbildningspolitiska
diskursen framkommer i stor utsträckning gå att härleda till Lissabonstrategin
men även till nyckeldokument från OECD.
OECD:s policyområde är ekonomi och har som uttalat syfte att främja ekonomisk
tillväxt och påverka medlemsländernas policyprocess. ”The common thread of
our work is a shared commitment to market economies backed by democratic institutions and focused on the wellbeing of all citizens”, står det på OECD:s hemsida (OECD.org 2013c). Centralt i OECD:s programförklaring är att medlemsländerna ska lära av varandra och genom det få bättre underlag för nationella beslut
(Swedenabroad.com 2013). OECD har i ökad utsträckning kommit att bli en signifikant aktör inom utbildningspolitiken nationellt och internationellt, inte minst
inom EU. OECD:s inflytande över den europeiska likväl som den nationella policyprocessen har ökat. Inte minst genom PISA och olika varianter av ”peer learning”-praktiker.78 EU samarbetar idag med OECD och har stärkt sin betydelse
på nationell policy inte minst genom spridningen av olika slag av utbildningspolitisk statistik (Grek, Lawn & Rinne 2011, s. 15). Sedan 2008 genomför OECD,
förutom de standardiserade kunskapsmätningarna, också en internationell survey
riktad mot lärare och rektorer, TALIS (The Teaching and Learning International
Survey).79 Undersökningen beskrivs på OECD:s hemsida handla om lärarens professionella sammanhang (OECD 2013b). Ett nyckeldokument i det sammanhanget och som kommer att presenteras längre fram i analysen, är OECD:s rapport
Teachers Matter: attracting, developing and retaining effective teachers från
2005. I presentationen av TALIS beskrivs survey-undersökningen ha uppkommit
i kölvattnet av denna rapport genom att det i rapporten synliggjordes ett behov av
Dessa ”peer learning”-praktiker innefattar sådant som gemensamma konferenser, publikationer, studiebesök och nationsöverskridande arbetsgrupper som utarbetar gemensamma rapporter och förslag till policyarbete. De är en central del av EU:s samordningspolicy (OMC) där
syftet är att medlemsstaterna ska känna sig delaktiga och att de ”lär” policy av varandra.
79 TALIS är en internationell studie som fokuserar läraren och lärares arbete och arbetsvillkor.
TALIS är initierad av OECD men stöds också av EU-kommissionen. Studien genomfördes
första gången 2008 och Sverige deltar sedan 2013.
78
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bättre internationell informationsspridning om läraren. TALIS beskrivs ha som
syfte att ”provide, in a timely and cost-effective manner, robust international indicators and policy-relevant analysis on teachers and teaching in order to help
countries to review and develop policies that create the conditions for effective
schooling” (OECD 2009, s. 5). Det finns alltså en uttalad intention att dessa internationella standardiserade undersökningar ska användas i den nationella policyprocessen.
Även EU har som uttalat mål att påverka medlemsländernas policyprocess i enlighet med EU:s riktlinjer och rekommendationer. I och med Lissabonstrategin
2000 etableras ”den öppna metoden för samordning” (OMC), som en ”mjukare”
form av styrning. OMC handlar om att medlemsländernas policy i ökad utsträckning ska samordnas genom möten, diskussioner, jämförelser och utvärderingar. I
och med sin deliberativa karaktär avses metoden kunna påverka den nationella
policyprocessen mer djupgående genom att medlemsländerna ”lär” policy. Den
grundläggande principen är att de praktiker som genomförs under benämningen
OMC ska medföra att medlemsländerna i ökad utsträckning anpassar sig till europeisk utbildningspolicy (Fairclough & Wodak 2008, Grek et al. 2009a, 2009b,
Lawn 2006, Robertson 2008).80

Utbildning som humankapital i en konkurrensutsatt värld
De intertextuella relationerna mellan texterna är således en viktig aspekt i hur
analysen av den europeiska utbildningspolitiska diskursen genomförts. Särskilt
intressant är det att notera hur dessa är tydliga mellan EU och OECD. Sedan Lissabonstrategin 2000 genomsyras de utbildningspolitiska policydokumenten dessutom av en ekonomisk terminologi, vilket även framkommer i analysen nedan.
Även vikten av att forma en europeisk känsla av gemenskap framkommer som en
av hörnstenarna i EU:s policyprocess. Tidigare forskning har påtalat hur diskursen
om en global ekonomisk konkurrens fått allt större utrymme sedan Lissabonstrategin (Robertson 2008) även om sättet varpå humankapital artikuleras i diskursen,
går att spåra tillbaka till 1961 då OECD genomförde en första konferens om utbildning, Policy Growth and the Investment in Education (OECD, 1961). I detta
sammanhang poängterades exempelvis vikten av att samla in data om lärare, elever, byggnader och finansiering så att jämförelse mellan länderna blev möjlig
(Tröhler 2013). Eftersom jag i analysen utgår från Lissabonstrategin kommer
dock en sådan förskjutning inte att synliggöras. Denna förskjutning menar jag
dessutom i huvudsak faller utanför avhandlingens syfte.
80

Däremot ska vi inte se nationsstaten som maktlös i EU:s och de internationella organisationernas ledband. Nationella angelägenheter och diskurser upphör inte att dominera nationell politik och policyarbete men i ett europeiskt perspektiv kommer EU:s policyprogram och regelverk att vara en del av policyprocessen (jmf Grek et al. 2009a).
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Även om det enligt Dale (2010) är den koordinerande och assimilerande funktionen av utbildning som i huvudsak framhävts i tidiga policydokument från EU,
påtalas redan 1993 i det gröna pappret, On the European dimension of education,
vikten av humankapital i ett samhälle i förändring (Europeiska kommissionen
1993, s. 2). I Lissabonstrategin 2000 och påföljande utbildningspolitiska policydokument dominerar i fortsättningen utsagor om ekonomisk konkurrens och
vikten av en europeisk kunskapsekonomi. Jag inleder därför analysen med att
ringa in hur kunskapsekonomin presenteras och hur policyproblemet representeras i Lissabonstrategin 2000 (i egenskap av ett intertextuellt nyckeldokument).
Den 23-24 mars 2000 höll det Europeiska rådet det möte som resulterade i utsagor
om strategiska mål för den Europeiska unionen där ett behov av en europeisk kunskapsekonomi formuleras. Det policydokument som skapades utifrån mötet i Lissabon är central i den utbildningspolitiska diskurs som utvecklats under 2000-talet
och flertalet av de kommande utbildningspolitiska policydokument som utgör empirin i min analys har en koppling till Europeiska rådets möte i Lissabon, explicit
och interdiskursivt.
I Lissabonstrategin konstrueras det europeiska styret i termer av att ha alla medlemsstaters bästa för sina ögon. I dokumentet poängteras att medlemsstaterna visserligen själva ska utforma sin policy men att de ska ha de europeiska policyriktlinjerna som utgångspunkt. Om vi studerar hur den öppna metoden för samordning (OMC) beskrivs i Lissabonstrategins dokument kan vi se att det finns tidsangivelser, riktlinjer, mål och referensvärden som medlemsstaterna uppmanas
följa. Dessutom föreslås utvärderingar, övervakningar och jämförelser mellan länderna i syfte att ”lära av varandra” (Lissabonstrategin 2000). Det hela presenteras
med andra ord som ett sätt att underlätta för medlemsstaterna att utifrån sina egna
behov utforma policy samtidigt som de tar hänsyn till det europeiska samarbetet.
En europeisk styrning konstrueras i termer av utvärdering, övervakning och
benchmarking. Termen soft governance (Grek et al 2009b, Lawn 2006) är en passande beskrivning eftersom OMC presenteras i form av en självreglerande praktik
istället för en centralt reglerad styrning. Den utvärdering och övervakning som
Europaparlamentet och Europeiska rådet formulerar ska gälla för programmet för
”det livslånga lärandet” omfattar såväl interna som externa inspektioner och rapporter och offentliggörande av medlemsländernas resultat och uppdrag. Kommissionen får i uppdrag att ”i samarbete med medlemsstaterna regelbundet övervaka och utvärdera programmet för livslångt lärande i förhållande till dess mål”
(Europaparlamentet och Europeiska rådet 2006, s. 17). Utsagan ger uttryck för ett
globalt policyskapande som är initierat av EU och inte av medlemsländerna
själva. Men genom sin karaktär av frivillighet och medlemsländernas aktiva deltagande skapas samtidigt med konkret policy en europeisk ”harmonisering” (jfr
Dale 2010) genom att processen möjliggör föreställningar om gemenskap och delaktighet
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På Europeiska kommissionens webbplats ”Education&Training”, där programmet för livslångt lärande presenteras, står det att läsa:
Politicians at the European level have recognised that education and training are
essential to the development of today's knowledge society and economy. The EU's
strategy emphasises countries working together and learning from each other.
(Ec.europa.eu 2013)

I texten refereras vidare till Lissabonstrategin (2000) och hur det livslånga
lärandet är “the key to employment, economic success and allowing people to
participate fully in society.” (Ec.europa.eu 2013). Utbildning konstrueras som en
europeisk policylösning. Kunskapsekonomin produceras genom utbildning och
då blir det genom utbildning den kunskapsekonomiska konkurrensen kan hävda
sig.

Utbildning för ett konkurrensutsatt Europa – problemet
representeras och en lösning formuleras
I inledningen till Lissabonstrategin 2000 finner vi utsagor som motiverar policyn
som utformas i dokumentet. I dokumentets första rader formuleras att syftet med
mötet i Lissabon var att främja medlemsländernas välmående och ekonomiska
framgång genom att nå en överenskommelse ”för att enas om ett nytt strategiskt
mål för unionen som syftar till att som en del av en kunskapsbaserad ekonomi
stärka sysselsättningen, den ekonomiska reformen och den sociala sammanhållningen.” (Europeiska rådet 2000)
I första stycket formuleras orsaken till att policyn formuleras genom att ringa in
vad som är problemet och dess lösning:
Europeiska unionen står inför en genomgripande förändring till följd av globaliseringen och utmaningarna från en ny kunskapsstyrd ekonomi. Dessa förändringar
påverkar människors livssituation i alla avseenden och kräver en radikal omvandling av den europeiska ekonomin. Unionen måste utforma dessa förändringar på ett
sätt som stämmer överens med unionens värden och samhällssyn och även med
hänsyn till den kommande utvidgningen.(Europeiska rådet 2000)

Redan i detta första stycke ser vi alltså hur global konkurrens och behovet att
hävda sig i en kunskapsstyrd ekonomi inte bara kopplas till medlemsländernas
välstånd utan hur detta välstånd kopplas till behovet att skapa gemensamma europeiska värden.
I det som följer beskrivs sedan det europeiska kunskapsekonomiska uppdraget
som att strategiska mål behöver formuleras och att medlemsländerna behöver enas
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om ett ”djärvt program för att bygga upp kunskapsinfrastrukturer, stärka innovation och ekonomisk reform samt modernisera de sociala välfärds- och utbildningssystemen.” (Europeiska rådet 2000).
Det mål som sedan formuleras i första kapitlet är att Europa ska bli ”världens mest
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi” (Europeiska rådet 2000). Denna formulering hänvisas det till i flertalet av kommande utbildningspolitiska policydokument och är en lösning som baseras på antaganden om
de policyproblem den globala ekonomiska konkurrensen formuleras leda till.
När dessa första yttranden studeras i ljuset av Bacchis modell ”What’s the problem represented to be” framkommer att ett problem i termer av ekonomisk konkurrens till följd av globaliseringen formuleras. Tidigare forskning framhåller att
denna konkurrens i första hand härleds ur en jämförelse med Asien och USA (se
exempelvis Dale 2008, Robertson 2008). Även Europas åldrande befolkning
framhålls som ett problem i den globala ekonomiska konkurrensen. I Lissabonstrategins inledande yttranden kan vi se att lösningar som föreslås är att medlemsländerna ska enas och gemensamt formulera en moderniseringsreform av välfärds- och utbildningssystemet. Dessutom förespråkas djärvhet. Denna djärvhet
kopplat till termerna enas och gemensam indikerar att länderna uppmanas till att
i ökad utsträckning fokusera det gemensamma och våga satsa på Europa och på
de förslag som läggs fram på en EU-nivå.
Termen kunskapsekonomi genomsyrar 2000-talets utbildningspolitiska diskurs
och förekommer i Lissabonstrategin även i närliggande varianter som kunskapsstyrd ekonomi, kunskapsbaserat samhälle och kunskapssamhälle (Europeiska rådet 2000). Återkommande utsagor om utbildning som ekonomisk konkurrensfördel kopplas till en policylösning som poängterar utbildning genom att denna producerar humankapital.
Det kommer att vara av yttersta vikt att satsa på människorna och att bygga upp en
aktiv och dynamisk välfärdsstat, både för Europas plats i kunskapsekonomin och
för att se till att framväxandet av denna nya ekonomi inte ytterligare förvärrar de
rådande sociala problemen arbetslöshet, social utslagning och fattigdom. (Europeiska rådet 2000)

Efter detta citat kommer ett avsnitt med rubriken ” Utbildning för att leva och
arbeta i kunskapssamhället” där medlemsländerna uppmanas att satsa på utbildning utifrån ett antal gemensamma mål. I dokumenten artikuleras behovet av humankapital genom det gemensamma intresset och nationernas lycka och välgång.
Det gör att diskursen om global ekonomisk konkurrens och den framväxande kunskapsekonomin artikuleras som även en nationell, och inte bara europeisk
överstatlig, angelägenhet. Utbildning skrivs fram som avgörande för att det strategiska mål som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Lissabon 2000 ska
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kunna förverkligas. I de texter som analyseras är det gemensamma problemet global konkurrens vars lösning formuleras i relation till utbildning på olika sätt.
För att denna roll ska kunna förverkligas krävs inte bara att medlemsstaternas utbildningssystem får lämpliga resurser, utan även att investeringarna är målinriktade
och att de förvaltas på det mest effektiva sättet. Den nya inriktningen på utbildningspolitiska frågor på EU-nivå ger nya möjligheter att behandla frågor som rör
investeringarnas effektivitet. (Europeiska gemenskapernas kommission 2002, s. 3)

Konstruktionen av kunskap som ekonomisk konkurrensfördel med ett framväxande kunskapssamhälle som utgångspunkt för resonemanget, som något reellt och
för givet taget, gör att det blir logiskt att tala om kunskap i ekonomiska termer
och människor som mänskliga resurser eller humankapital. De mänskliga resurserna definieras vidare utifrån de efterfrågade nyckelkompetenserna, vilka kommer diskuteras längre fram, men även utifrån vissa svagheter där en återkommande problematik är ålder, anställbarhet och bristande kunskaper i framförallt
IKT och språk (Europeiska kommissionen 2001, Europeiska rådet 2001b).
En åldrande befolkning, ekonomisk konkurrens och social differentiering är problem som presenteras ha sin lösning med en utbyggd kunskapsekonomi där arbetsmarknadens behov av en viss typ av arbetskraft är central, ofta i termer av
”anställbarhet” via rätt sorts utbildning (Europeiska rådet 2000, 2001, 2004). I den
kommande policyprocessen produceras ett antal dokument där den framtida europeiske medborgarens ”nyckelkompetenser” presenteras. Dessa är relaterade till
det livslånga lärandet som är en central policylösning som presenteras i Lissabonstrategin och som utvecklas i kommande policydokument och på Europeiska
kommissionens webbplats Education and Training. Det livslånga lärandet är ett
centralt begrepp i den utbildningspolitiska diskursen i de policydokument som
analyseras här. Begreppet förekommer även i den svenska utbildningspolitiska
diskursen. Det livslånga lärandet framkommer vara en policylösning som exempelvis definieras som:
en väsentlig beståndsdel av Europeiska unionens svar på globalisering och övergången tillkunskapsbaserade ekonomier (Europeiska unionens officiella tidning
2006, s.1)

Hur begreppet används är inte entydigt. Det livslånga lärandet kan också fungera
som en lösning på behovet att assimilera och skapa ett mer samstämmigt Europa:
Vid genomförandet av programmet för livslångt lärande skall man vederbörligen
beakta att det till fullo bidrar till främjandet av gemenskapens övergripande politik
(Europaparlamentet och Europeiska rådet 2006, s. 16)
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Det livslånga lärandet har alltså dels betydelsen av att utbilda befolkningen, dels
att samordna den. På så sätt artikuleras även det livslånga lärandet som ett gemensamt europeiskt projekt och en praktik som ska förse Europa med humankapital
(som formulerats som lösningen på den globala konkurrensen).
Arbetsmarknaden framstår i texterna som en viktig part i projektet med det livslånga lärande, inte bara genom att erbjuda möjlighet till fortsatt lärande inom yrkesgrupperna, utan också genom en definition av vilket lärande som ska premieras. Kunskap konstrueras som en konkurrensfördel som ska investeras i, men det
ska vara rätt sorts kunskap.
Mänskliga resurser är Europeiska unionens främsta tillgång. De är helt avgörande
för förmågan att skapa och överföra kunskap och en kritisk faktor för ett samhälles
möjlighet till innovation. Investeringar i utbildning är av största vikt för unionens
konkurrenskraft, hållbara tillväxt och sysselsättning och är därför en förutsättning
för att man skall kunna uppnå de ekonomiska, sociala och miljömässiga mål som
fastställdes i Lissabon för Europeiska unionen. (Europeiska rådet 2004, s.4)

Termerna kunskapsekonomi, mänskliga resurser, tillgångar, investering, konkurrenskraft och tillväxt, har alla sitt ursprung i ett (företags-)ekonomiskt språkbruk.
Det blir här en koppling mellan diskurser som skapar en ny utbildningspolitisk
diskurs där ekonomisk logik kopplas till utbildningens syfte, vilket gör att utbildning kopplas till ekonomisk framgång. Genom det blir andra kopplingar inte synliggjorda och resonemanget som följer bygger på ekonomiska logiker istället för
till exempel pedagogiska.

Humankapital och den framtida europeiske medborgaren
Det är en ekonomisk terminologi som genomsyrar den europeiska skolpolitiska
diskursen. Termer som humankapital och mänskliga resurser, vilka syftar på individer med rätt typ av utbildning, dominerar utsagor om invånarna i Europa.
För att Europeiska unionen skall kunna bli den ledande kunskapsbaserade ekonomin i världen finns det ett akut behov att investera mer och effektivare i mänskliga
resurser. (Europeiska rådet 2004, s. 4)

Kunskap som konkurrensfördelar och människor med kunskap som resurser i en
kunskapsekonomi skapar en diskurs som ramar in utbildningen i ett nyttotänkande
i en ekonomisk-rationell logik om utbildningens syfte och mening.
Den centrala policylösning som formuleras i diskursen sedan Lissabonstrategin är
således att utveckla medlemsländernas konkurrensfördelar i form av humankapital. Detta humankapital är i diskursen kopplat till nyckelkompetenserna som medborgarna i EU bör utveckla. På Europeiska unionens officiella webbplats,
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Europa.eu, där utvalda centrala policyområden presenteras och allmän information om EU tillhandahålls, sammanfattas nyckelkompetenserna såhär:
Nyckelkompetenser i form av kunskaper, färdigheter och attityder till olika sammanhang är grundläggande för alla individer i ett kunskapsbaserat samhälle. De ger
ökat värde för arbetsmarknaden, den sociala sammanhållningen och ett aktivt medborgarskap genom att erbjuda flexibilitet och anpassningsförmåga, tillfredsställelse
och motivation. Då målet är att alla ska uppnå dessa nyckelkompetenser föreslås i
rekommendationen ett referensverktyg för EU-länderna, som ska säkerställa att
nyckelkompetenserna helt integreras i respektive strategier och infrastrukturer, särskilt i hänseende till livslångt lärande. (Europa.nu oktober 2013)

Nyckelkompetenserna artikuleras för det första i termer av nytta för det europeiska samhället, arbetsmarknaden och den sociala sammanhållningen, och för det
andra för den enskilde (aktiva) medborgaren i form av egenskaper som flexibilitet
och anpassningsförmåga samt tillfredställelse och motivation. I resonemanget
konstrueras medborgaren som en mänsklig resurs som utifrån EU:s referensverktyg ska erhålla vissa nyckelkompetenser som kan främja ett aktivt medborgarskap
och dessutom vissa personliga egenskaper och förhållningssätt som förväntas
gynna samhället. Det är medlemsländerna som konstrueras som mottagare av
kompetenserna och argumentationen är riktad till policyskapare i dessa. Medborgarens egen vinst med att vara en mänsklig resurs artikuleras inte i denna kontext,
förutom en allmän hänvisning till tillfredställelse. Frågan om vilken tillfredsställelse och över vad som avses preciseras dock inte närmare.
Det referensverktyg som citatet hänvisar till är Europaparlamentet och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande (Europeiska unionens
officiella tidning 2006). I detta dokument definieras nyckelkompetenserna som de
”nya grundläggande färdigheterna som skall erhållas genom livslångt lärande som
en väsentlig beståndsdel av Europeiska unionens svar på globalisering och övergången till kunskapsbaserade ekonomier” (s. 1). I termer av interdiskursivitet är
nyckelkompetenserna, som nämnts tidigare, centrala i policytexterna. Nyckelkompetenserna preciseras på lite olika sätt men det är några definitioner som återkommer. Det är framförallt kunskaper i IT, språk, matematik, teknisk förmåga
och entreprenörskap som utgör de kompetenser den framtida EU-medborgaren
bör inneha förutom de mer personliga egenskaperna som sociala färdigheter, anpassningsförmåga och förmåga att lära (se exempelvis Lissabonstrategin 2000,
Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2002, 2006, Europeiska kommissionen 2001, 2004, 2012a). Det är dessa kompetenser som i diskursen representerar
vägen till kunskapssamhället och utgör det humankapital som formuleras som
nödvändigt i en global konkurrens.
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I Europeiska kommissionens policyprocess skapas en hel del dokument från Peer
learning-grupper.81 Assessment of Key Competences in initial education and training: Policy Guidance (Europeiska kommissionen 2012c), är ett sådant dokument
och presenteras som en del av Europeiska kommissionens policydokument En ny
syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska
resultat (Europeiska kommissionen 2012a) där en global konkurrens och kunskapssamhällets frammarsch är premissen för att Europa måste satsa mer på rätt
utbildning för anställbarhet (s. 2).
Effektivisering av skolan presenteras som en lösning på den globala konkurrensen
i kunskapssamhället. De framtida europeiska medborgarnas kompetenser är centrala i det avseendet eftersom de utgör den humanresurs som i diskursen konstrueras vara Europas konkurrenskraft. I dokumenten betonas att dessa kompetenser
bör införlivas i medlemsländernas läroplaner och att de vidare ” involves a major
paradigm change from transmitting a static body of pre-defined knowledge to a
more dynamic and holistic development of competences.” (Europeiska kommissionen 2012c s. 3). Längre fram i samma text står det “We have a clear definition
of the key competences needed for the 21st century” (s. 6). Dessa kompetenser är
konkretiseringar av den europeiska medborgaren som någon som deltar i ett livslångt lärande och skrivs fram som nödvändiga för ett lyckosamt liv i ett kunskapssamhälle. Den framtida europeiske medborgaren formuleras vara möjlig att definiera genom medlemsstaternas läroplansreformer och alltså en individ formad
inom nationens utbildningssystem. Kompetenserna definieras även i detta ”Peer
learning”-dokument liksom i övriga policydokument med formella kunskaper,
men även mer personliga förmågor artikuleras som nyckelkompetenser där
“Critical thinking, creativity, initiative, problem-solving, risk assessment, decision-taking, and constructive management of feelings play a role in all of the key
competences.” (Europeiska kommissionen 2012c, s. 6). Denna europeiska medborgare konstrueras alltså utifrån formella kunskaper i språk, teknik och matematik men även utifrån personliga egenskaper som förmåga att lära, anpassa sig, ha
sociala färdigheter samt överordnat alla kompetenser och förmågor: kunna hantera sina känslor.
I en av Europeiska kommissionen tidiga formuleringar av de personliga förmågor
nyckelkompetenserna är beroende av, listas socialt kapital, kulturellt kapital och
humankapital som nödvändiga. Det kulturella kapitalet kopplas till medborgarens
attityd och intresse av ett kontinuerligt lärande, det sociala kapitalet till ett aktivt
medborgarskap och humankapitalet till anställningsbarhet (Europeiska kommissionen 2004, s. 3). I samma dokument formuleras också en definition på begreppet
nyckelkompetens:
81

Dessa grupper består av olika representanter från medlemsländerna som genom samtal, studiebesök, konferenser och liknande aktiviteter för deliberation ska utforma olika policyguider
eller konkreta policylösningar.
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Key competences represent a transferable, multifunctional package of knowledge,
skills and attitudes that all individuals need for personal fulfilment and development, inclusion and employment. These should have been developed by the end of
compulsory schooling or training, and should act as a foundation for further learning
as part of lifelong learning. (Europeiska kommissionen 2004, s. 6)

I utsagan ser vi skolans position i relation till nyckelkompetenserna. Skolan är
central härvidlag genom att det är genom skolsystemet den framtida medborgaren
ska utveckla dessa kompetenser. Den europeiska framtida medborgare som konstrueras som ideal och eftersträvansvärd, och vars egenskaper ska medföra välfärd
och framgång, ska alltså fostras och utvecklas inom de europeiska skolsystemen.
Ur detta följer en logik där ord som resultat, konkurrens, kunskapsbaserad ekonomi, investering och effektivitet är självklara i samband med utbildning, skola
och elever.
Om unionen skall kunna ha bättre resultat än sina konkurrenter i den kunskapsbaserade ekonomin är det ytterst viktigt att den investerar mer och effektivare i utbildning. Detta konstaterande är så mycket mer relevant som de nya utmaningar som
det kunskapsbaserade samhället och ekonomin medför kommer att öka under de
kommande åren. […] Samtidigt genererar det kunskapsbaserade samhället nya behov när det gäller social sammanhållning, aktivt medborgarskap och personlig utveckling som utbildning på ett väsentligt sätt kan bidra till att uppfylla. (Europeiska
rådet 2004, s. 8)

Den skola som skrivs fram som ett resultat av detta ”vetande” om världen, Europa
och dess medborgare finner sin logik just här, i denna diskurs. Hos Europaparlamentet och Rådet (Europeiska unionens officiella tidning 2006, s. 13ff) artikuleras
behovet av en referensram för nyckelkompetenser på följande sätt:
Eftersom globaliseringen ständigt ställer Europeiska unionen inför nya utmaningar
kommer varje enskild medborgare att behöva en rad nyckelkompetenser för att på
ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad
värld.
Utbildning i sin dubbla sociala och ekonomiska roll har en central uppgift när det
gäller att se till att europeiska medborgare får de nyckelkompetenser som krävs för
att de på ett flexibelt sätt skall kunna anpassa sig till dessa förändringar. (Europeiska
unionens officiella tidning 2006, s. 13)

I citatet konstrueras den önskade framtida europeiska medborgaren i två utsagor
som flexibel och anpassningsbar i relation till globaliseringen och ekonomins behov. Genom formuleringen ”flexibelt sätt kunna anpassa sig” i citatet sammanbinds flexibilitet med anpassningsförmåga. Det är vidare genom utbildning denne
medborgare ska förverkligas. Ifall den framtida medborgaren, eleven, skulle skrivas fram i en pedagogisk tradition som till exempel poängterar utbildningens uppdrag i termer av att forma en självständigt reflekterande samhällsmedborgare
skulle de nyckelkompetenser som artikuleras här inte vara givna. De skulle inte
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längre ha en logik att relatera till. Längre fram kommer vi se att läraren konstrueras som den viktigaste aspekten av denna process.
Kompetenserna formuleras i texterna som nödvändiga för det kunskapsbaserade
samhället (Europeiska kommissionen 2004, s. 7). Här kan vi koppla en analyskedja mellan den övergripande diskursen om nödvändigheten av ett humankapital
i den globala kunskapsekonomin över till nyckelkompetenserna som formuleras
som nödvändiga för Europas framtida medborgare. Att utveckla nyckelkompetenserna fungerar i diskursen som en lösning på ”globaliseringskrisen” som problemrepresentation.
Läraren konstrueras som en nyckelperson som ska forma den framtida europeiske
medborgaren. Det är en effektiv lärare som efterfrågas.
Providing young people with the wide range of competences they will require in
tomorrow’s economy and society relies heavily on the quality of the teaching workforce, and therefore on the effectiveness of those who educate them. Teachers play
a critically important role in enhancing both young people’s employment prospects
and life chances generally. (Europeiska rådet 2013, s. 5)

Nyckelkompetenserna formuleras som ”learning outcomes” och ska ”be taken
into account at all levels of teaching and learning through the coherence and alignment of assessment practices” (Europeiska kommissionen 2012a, s. 39). Den
framtida medborgaren som konstrueras behöver också kunna utvärderas och jämföras med andra medborgare.

Att kunna mäta kvalitet för en effektiv utbildning
I den europeiska skolpolitiska diskursen är jämförelser centrala. I diskursen uttalas kvalitetsmätningar som en viktig del i utvärderingen av nyckelkompetenser
och hur väl medlemsländerna lyckas med sin implementering av den utbildningspolitik som formuleras på EU-nivå. I syfte att bedöma hur väl ländernas medborgare tillägnar sig de grundläggande färdigheter som efterfrågas formuleras vissa
aspekter som bör beaktas, exempelvis genom PISA-mätningarna.
Jämförelser hänger ihop med den utbildningspolitiska diskursen om global konkurrens (se bl. a. Grek 2009, Ozga & Jones 2006, Robertson 2008, 2012b, SteinerKhamsi & Waldow 2012) och blir intressanta då de samtidigt konstrueras som
grund för en europeisk gemenskap.
De överenskomna målen kommer att nås genom att man i det politiska samarbetet
tillämpar den nya öppna samordningsmetoden för att stärka mervärdet av europeiska insatser enligt artiklarna 149 och 150 i fördraget. Detta skall ske mot bakgrund
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av gemensamma hänsyn och mål, spridande av bra lösningar och mätning av uppnådda resultat med hjälp av överenskomna instrument, jämförande av prestationer
både mellan europeiska länder och med resten av världen. (Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2002, s. 3)

I linje med OMC ligger att medlemsländerna ska lära av varandra och goda exempel ska lyftas fram. Denna typ av jämförelse fungerar också som en styrningsteknologi genom att ”de goda exemplen” fungerar som benchmarks vilkas kriterier är utformade av EU och/eller OECD. I enlighet med en övergripande diskurs
där konkurrens och internationella jämförelser är grundläggande och för givet
tagna element i policyprocessen, skapas en logik där även samordning av de europeiska medlemsländernas konkurrensmedel i form av mänskliga resurser drivs
framåt genom interna jämförelser och benchmarks. I det dokument citatet ovan är
hämtat från finns bilagor kopplade där USA, Japan och ”genomsnittet för de tre
bästa” EU länderna ställs i relation till ett genomsnittligt EU- resultat. Det gäller
flera områden som formulerats som centrala för kunskapsekonomin: PISA-resultat, andel av befolkningen i utbildning på olika nivåer, andel av befolkningen
inom tekniska och naturvetenskapliga studier och utgifter för utbildning i procent
av BNP (Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2002, s. 19-22). Detta är
ett dokument publicerat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. I den statistik som presenteras över vilka som bäst når upp till de utbildningspolitiska mål
EU formulerat är dock även USA och Japan med. Att USA och ett av de ekonomisk ledande länderna i Asien är representerade i texten synliggör hur Europa
placeras i ett sammanhang av global konkurrens.82 Jämförelser i den europeiska
utbildningspolitiska diskursen är både internt europeiska och globala. Men internt
används jämförelserna ofta i syfte att koordinera och assimilera medlemsländernas policy i linje med OMC. I ett globalt sammanhang artikuleras jämförelser i
relation till en krisdiskurs, ofta inledningsvis i dokumenten där de motiverar den
policy som sedan föreslås.
Jämförelser, utvärderingar, kvalitetsmätningar och samordning av kvalifikationsindikatorer (EQF) är uttryck för ett europeiskt samordningsprojekt som i dokumenten formuleras vara nödvändig ifall Europa ska kunna hävda sig i kunskapssamhället. Vikten av att mäta och jämföra standardiserade nyckelkompetenser utgör outtalade logiker. Att något annat inte mäts eller att man skulle kunna ha mätt
andra saker diskuteras inte. I diskursen etableras i Foucaults terminologi en ”sanningsregim”, baserad på de nyckelkompetenser som formulerats och på det ”hot”
mot Europa som kunskapssamhället i kombination med olika formulerade brister
inom EU (åldrande befolkning och de nya utmaningar och förutsättningar som
kopplas till globalisering) representerar. Detta kopplas till behovet av samordning
av de europeiska medlemsländerna och gör att transparens och jämförelse i samband med utbildning artikuleras som nödvändiga samt att ”reformerna bör vara

82

jfr även Robertson 2008
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mer heltäckande, bygga på långsiktig politisk planering och genomsyras av en
’utvärderingskultur’” (Europeiska kommissionen 2007b, s. 3). Liknande resonemang går att se i dokumentet Effektiva utbildningsinvesteringar – en nödvändighet för EU (Europeiska gemenskapernas kommission 2002) där bland annat decentraliseringsreformer legitimeras genom att kunskapsutvärderingar som PISA
och TIMSS påvisat ”positivt samband mellan uppnådda resultat och decentralisering inom utbildningssystemen”. Därför bör medlemsländerna ”införa ett
kvalitetssäkringssystem på alla nivåer, dvs. sprida en kultur som präglas av kvalitetsmedvetenhet i hela utbildningssystemet” (s. 19-20) står det vidare. Jag skulle
vilja påstå att den analys som genomfördes av den svenska skolpolitiska diskursen
i föregående kapitel kunde påvisa att kvalitetsbegreppet och dess relation till utvärderingar och jämförelse var framträdande i svensk utbildningspolitik.
Kvalitetssäkring genom utvärderingar och benchmarks verkar interdiskursivt med
behovet av humankapital i en global konkurrens både i de svenska och i de europeiska policytexterna. I Sverige relaterades detta även till likvärdigheten.
Utbildning av humankapital är den lösning som föreslås till problemet med den
globala konkurrensen. Det är vidare genom utbildning som den framtida europeiske medborgaren ska formas. Läraren konstrueras i det sammanhanget som central. I syfte att förstå hur den lärare som konstrueras i diskursen “blev möjlig” eller
en logisk konsekvens, har jag ovan skissat upp utsagor som tillsammans bildar en
kedja där problemrepresentationen i termer av en europeisk kris i en global konkurrensutsatt värld leder till policylösningar som relaterar utbildning till vikten av
att bygga upp ett europeiskt humankapital. Detta humankapital konstrueras i termer av vissa formella kompetenser och personliga egenskaper som formuleras
som nödvändiga för ett lyckosamt liv, både för individen och för Europas framtid.
Det är via utbildning detta humankapital ska skapas och läraren lyfts fram som
central. Det är den policy som utformas utifrån dessa antaganden om Europas
framtid som via OMC sedan förväntas implementeras i medlemsländernas nationella utbildningspolitik.
Tillgång till kunskap är av största vikt i ett kunskapssamhälle. Lärare och utbildare
är därför centrala aktörer i alla strategier som är avsedda att främja utvecklingen av
samhället och näringslivet. (Europeiska kommissionen 2002, s. 7)
Teachers play a crucial role in supporting the learning experience of young people
and adult learners. They are key players in how education systems evolve and in the
implementation of the reforms which can make the European Union the highest
performing knowledge-driven economy in the world by 2010. (Europeiska kommissionen 2006, s. 1)

Den europeiska diskursen fokuserar lärarens betydelse för att policyn realiseras,
något som tidigare kapitel i avhandlingen även kunde visa i svensk skolpolitisk
diskurs. Vem denna lärare ska vara och vilka förmågor hon ska inneha konstrueras
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i relation till den övergripande europeiska utbildningspolitiska diskurs som beskrivits i det här kapitlet och i tidigare forskning.83 I läsningen av citatet ovan är
det med stora förväntningar på läraren diskursen blir möjlig. I analysen som följer
kommer jag att undersöka fenomenet att läraren framhålls som central i produktionen av humankapital samt de påföljande diskursiva konsekvenserna för konstruktionen av läraren i den europeiska utbildningspolitiska diskursen.

En ideal lärare konstrueras
I de europeiska utbildningspolitiska dokument som explicit hänvisar till lärare och
läraryrket är en central aspekt att utsagor om läraren inleds med att framhålla dennes centrala roll för den europeiska medborgarens möjligheter att förverkliga sig
själv och nå framgångar i utbildningen. Genom det motiveras en policy som lyfter
fram vikten av att formulera en viss sorts lärare för att möta den globala kunskapsekonomin. En annan central aspekt av diskursen om läraren är att det är genom
en gemensam europeisk handlingsplan denna lärare kommer att kunna förverkligas. EU bör ”[f]astställa de färdigheter som lärare och utbildare bör ha, med tanke
på att deras roller förändras i kunskapssamhället” (Europeiska kommissionen
2002, s.7). Dessa två aspekter fungerar legitimerande för en policy som syftar till
att reglera medlemsländernas lärare. Följande textutdrag, som går att finna i inledningen till två dokument som riktas mot framtidens lärare, kan exemplifiera
denna retorik:
Lärarnas roll är väsentlig när det gäller att hjälpa människor utveckla sin begåvning
och förverkliga sin potential för personlig utveckling och välbefinnande och skaffa
sig de många olika kunskaper och färdigheter som de kommer att behöva som medborgare och arbetstagare […]

Följt av denna utsaga i styckets sita sats:
[…] man föreslår en gemensam reflektion kring de insatser som kan göras på medlemsstatsnivå och hur de kan stödjas av Europeiska unionen (Europeiska kommissionen 2007a, s. 1)

Även den omvända ordningen kan förekomma:
This text aims to support policy makers at a national or regional level by setting out
common European principles for teacher competences and qualifications. These
have been devised in response to the challenges laid down in the Joint Interim Report by the European Council and the European Commission on progress towards
Education and Training 2010.
83

Se bl. a Grek et al. (2009a, 2009b), Fairclough & Wodak (2008), Wodak & Jessop (2008),
Robertson (2008, 2012b), Tröhler (2013).
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Följt av:
Teachers play a crucial role in supporting the learning experience of young people
and adult learners. They are key players in how education systems evolve and in the
implementation of the reforms which can make the European Union the highest
performing knowledge-driven economy in the world by 2010. (Europeiska kommissionen 2006, s. 1)

I dessa utsagor finns flera intressanta, och för den europeiska utbildningspolitiska
diskursen signifikanta, aspekter. För det första hänvisas intertextuellt till Lissabonstrategin i formuleringen att EU ska bli ”the highest performing knowledge
driven economy in the world by 2010”. I stycket innan, där det hänvisas till de
globala utmaningar som formuleras i Kommissionens rapport som på svenska heter "Utbildning 2010" snabba reformer krävs om Lissabonstrategin skall lyckas,
kan vi se en interdiskursivitet mellan en diskurs om global konkurrens och en
diskurs om lärarens centrala betydelse för elevers lärande. Detta placerar läraren
i relation till den globala ekonomiska konkurrensen. Gemensamma principer för
medlemsländerna formuleras också, vilka ska erbjuda “an impetus for developing
policies which will enhance the quality and efficiency of education across the Union.” (Europeiska kommissionen 2006, s. 2). Det är med Roger Dales terminologi
en globalisering av policy som har sin logik i en diskurs om global konkurrens
och ett framväxande kunskapssamhälle. Policylösningen, som erbjuds medlemsländerna, är att producera ett europeiskt humankapital. Det är läraren som i texten
är den som ska realisera kunskapssamhällets behov av en viss typ av medborgare
(humankapitalet). I detta sammanhang definieras också läraren genom ett visst
antal kompetenser som förmågan att arbeta med andra och stödja eleverna att ”develop into fully participating and active members of society” (s. 3). Läraren ska
kunna arbeta med kunskap, teknik och information och ha förmågan att arbeta
med och i samhället genom att utveckla elevernas globala kompetens och uppmuntra rörlighet och samarbete inom Europa. Läraren ska också ha goda ämneskunskaper, utveckla sitt eget livslånga lärande och sin undervisning. Dessutom
ska läraren kunna delta i olika system för kvalitetssäkring (s. 3-4). Även om det
är svårt att utveckla en gemensam syn på syftet med utbildning och lärarrollen,
framhålls att ”it does not start from zero. Much is already known about the kinds
of competence that effective teaching staff require.” (Europeiska kommissionen
2012b, s. 24).
Den lärare som efterfrågas artikuleras sedan i olika förmågor och karakteristika
illustrerade i form av två tabeller. Den ena tabellen beskriver Competences required for effective teaching in the 21th century, och den andra Characteristics of
more effective teachers (med källhänvisning till OECD och Europeiska kommissionen). Här listas pedagogiska kunskaper i relation till läroplan, policy och ämnesstoffet upp. Men också till förmågor som bedömning, metodik och relationen
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till eleverna och. Flexibilitet, hängivenhet till läraruppdraget, själv-reflexivitet
och samarbetsförmåga är ytterligare egenskaper den ideala läraren förutsätts ska
inneha (s. 25-26).
I Europeiska gemenskapens officiella tidskrift 2002 som diskuterats tidigare i analysen, anges vissa mätindikatorer som kommer att användas när man i linje med
OMC ska utvärdera medlemsländernas policyarbete. Bland annat anges att ”[v]i
måste se till att vi har ett samförstånd med de yrkesverksamma inom undervisning
vad gäller de grundläggande färdigheter som de alla bör ha.” (Europeiska gemenskapens officiella tidskrift 2002, s. 7). Då det inte existerar en europeisk gemensam uppfattning om vad dessa grundläggande färdigheter består av slås det fast
att den Europeiska kommissionen kommer att utarbeta en gemensam formulering
av dessa.
I Europeiska gemenskapens officiella tidskrift 2002 som diskuterats tidigare i analysen, anges vissa mätindikatorer som kommer användas när man i linje med
OMC ska utvärdera medlemsländernas policyarbete. Bland annat anges att ”[v]i
måste se till att vi har ett samförstånd med de yrkesverksamma inom undervisning
vad gäller de grundläggande färdigheter som de alla bör ha.” (Europeiska gemenskapens officiella tidskrift 2002, s. 7). Då en europeisk gemensam uppfattning om
vad dessa grundläggande färdigheter består av inte uttrycks finnas, står det vidare
att den Europeiska kommissionen kommer att utarbeta en gemensam formulering
av dessa.
Den ”nya” lärare som konstrueras i texterna befinner sig också i en ”ny” skola
(Europeiska kommissionen 2001). Den interdiskursiva överensstämmelsen i hur
denna skola fungerar är påtaglig. En sådan aspekt är IKT som också är en av de
nyckelkompetenser som diskuterats ovan. En annan aspekt som kopplas till hur
den ”nya” läraren konstrueras är att lärarrollen skrivs fram som handledare snarare
än en kunskapsauktoritet (Europeiska kommissionen 2001, s. 6, Europeiska rådet
2001a, s. 8).
De är inte längre den enda källan till kunskap som de förmedlar till en vördsam
publik. Idag är de snarare handledare för eleverna på deras individuella väg mot
kunskap. (Europeiska kommissionen 2001, s. 6)

Den nya läraren kopplas alltså inte bara till vissa nyckelkompetenser utan relateras även till den ”gamla” läraren. Lärarna beskrivs vara för gamla, ha bristande
utbildning och läraryrket beskrivs som kvinnodominerat i för stor utsträckning.
Samtidigt lyfts läraren fram som den viktigaste aspekten för möjligheten att realisera ett europeiskt kunskapssamhälle (lösningen). Det är läraren som formuleras
kunna frambringa den framtida europeiske medborgaren.
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Teachers also have a key role in preparing learners for their role as EU citizens.
(Europeiska kommissionen 2006, s. 2)
Undervisningens kvalitet är ett väsentligt kriterium för förvärvandet av kärnkompetens. Därför måste det finnas ett nära samband med mål 1.1 ”Bättre utbildning
för lärare och utbildare”. (Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2002, s. 8)

Lärarkvaliteten är alltså central och definitionen av den ideale läraren kommer att
återkomma i den skolpolitiska diskursen i Europa. I citatet ser vi också ett exempel på den intertextualitet som förekommer i policyprocessen. De nyckelkompetenser som konstrueras i diskursen kopplas i det senare citatet uttryckligen till
lärarutbildningen i medlemsländerna med en uppmaning i två steg (se även Europeiska kommissionen 2006, 2010). Först sammanfogas vikten av lärarkvalitet och
den framtida europeiska medborgaren. Sedan påpekas att lärarutbildningspolicyn
som utformats på EU-nivå därför måste tas i beaktande i detta sammanhang.

Utvärderingar och den effektiva läraren
OECD publicerade 2005 ett centralt policydokument, Teachers Matter: attracting, developing and retaining effective teachers, vilket återkommer och relateras till i europeisk skolpolitisk diskurs. Publikationen är slutprodukten av ett
samarbetsprogram84 inom OECD med syftet ”to assist governments design and
implement teacher policies to improve teaching and learning in schools”
(OECD.org 2013). I dokumentets första stycke i förordet står det som introduktion
till rapporten:
Most countries report concerns about teacher effectiveness, whether or not they are
experiencing teacher shortages. Furthermore, teachers’ roles are changing, and they
need new skills to meet the needs of more diverse student populations, and to work
effectively with new types of staff in schools and other organisations. (OECD 2005,
s. 3)

Vi ser i citatet hur behovet av en ny europeisk lärare formuleras i liknande ordalag
som i EU:s policydokument. I utsagan ser vi hur motiveringen till behovet av en
plan för att öka lärarnas effektivitet uttrycker ett problem med bristande effektivitet och att behovet formuleras som gemensamt för flera länder. Här ser vi hur
både dokument från OECD och de europeiska policydokumenten skriver fram lärarrollen som förändrad, vilket skapar behov av nya kompetenser hos lärarna (s.
7). Vidare står i det inledande kapitlet:

84 Programmet

bestod av flera olika aktiviteter såsom besök i medlemsländerna av ett europeiskt
”Review team”, produktion av rapporter från medlemsländerna själva och från OECD och dataanalyser vilka organiserades av OECD Education Committee 2002.
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The far-reaching economic and social changes underway have made high-quality
schooling more important than ever before. […] As the most significant resource in
schools, teachers are central to school improvement efforts. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that competent people want to work as teachers, that their teaching is of high quality, and that
all students have access to high-quality teaching. (OECD 2005, s. 18)

De sociala och ekonomiska förändringar som åberopas som orsak till att utbildning idag är viktigare än någonsin går interdiskursivt att relatera till EU:s problemrepresentation av en ökad global ekonomisk konkurrens. Att utbildning är
lösningen och läraren den viktigaste aspekten för att genomföra detta formuleras
både av OECD och i Europeiska policydokument. Att lärarkåren åldras, domineras av kvinnor, inte har rätt eller bristfällig utbildning och lider brist på lärare i
matematik och naturvetenskapliga ämnen skrivs fram som problem i relation till
framtidens lärare (s. 39-44). Problemet med skolans kvalitet (som ju i diskursen
är av största vikt i kunskapssamhället och den globala konkurrensen) representeras av lärarkåren. Då läraren artikuleras som central i projektet att effektivisera
skolan förefaller vikten av att höja lärarens kvalitet som logisk.
Det flesta problem med lärarkåren som formuleras i Teachers Matter: attracting,
developing and retaining effective teachers är hämtat från PISA-undersökningar.
I dessa har skolledare tillfrågats om vilken den största lärarrelaterade faktorn som
påverkar elevernas lärande är.
Teachers not meeting individual students’ needs, staff resisting change, students
lacking respect for teachers and low expectations of teachers […] These results suggest that some school principals are more concerned about qualitative than quantitative shortfalls in the teacher workforce. (s. 45)

Att kvaliteten på läraren är den viktigaste aspekten skrivs fram i samband med
intertextuella hänvisningar till forskning som även pekar mot att klasstorleken inte
nödvändigtvis förbättrar skolframgång (s. 65-66). I detta synliggörs en förskjutning i fokus från ramfaktorer till individfaktorer (läraren) där en relation mellan
dessa två inte skapas. I dokumentet låter man också lärarnas röster höras. Dessa
uttrycker bland annat problem med stress, tidsbrist, intensifiering av arbetsbörda,
låga löner och ständiga förändringar som möjliga förklaringar till varför man lämnar yrket (s. 199-202).85 I kapitlet formuleras sedan policyrekommendationer för
att attrahera och behålla effektiva lärare. I dessa presenteras policylösningar för
hur effektiva lärare kan behållas och ineffektiva åtgärdas. Logiken bygger på att
utvärdering av lärare kan synliggöra vilka som är effektiva och inte och hur goda
lärare kan belönas. Systemförändringar och arbetsmiljöförändringar framhålls

85

Jfr till exempel Stephen Balls (2003) forskning som pekar på denna förändring i lärarnas
arbete.
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inte trots att lärarrösterna pekat på dessa. Det skapar policylösningar som fokuserar på läraren och olika praktiker som riktas mot läraren i syfte att öka skolkvalitet.
Den intertextuella kopplingen till forskning om vikten av bra lärare och vad det
är som gör att lärare lyckas i klassrummet, utgör också ett interdiskursivt samband
mellan policydokumenten från EU och OECD.86 Centrala dimensioner av vad det
är som utgör en effektiv lärare presenteras i texten och skapar föreställningen att
det är möjligt att definiera en effektiv lärare (s. 99-101, 192, 205). Vikten av att
utvärdera lärarens arbete formuleras här som en policylösning:
Given that there is a range of attributes that contribute to teacher effectiveness, and
a variety of ways in which they can be developed, it is important to continually
monitor and evaluate the effects of teacher preparation and development to ensure
that their emphases are not too narrowly based and that potentially important aspects of teaching are not being neglected. (OECD 2005, s. 101)

Här konstrueras den ”effektiva läraren” som central för skolkvalitet. Men det är
en viss typ av lärare som efterfrågas och denna lärare bör utvärderas löpande.
Utvärdering kopplas också till möjligheten att göra karriär.
Although there are a lot uncertainties and contradictions in the research on teacher
effectiveness, it does at least raise doubts about relying on a limited range of academic qualifications in determining who is likely to be a competent teacher, and
who should advance once in the job. (OECD 2005, s 101)

Den läraren som krävs för en utbildning av hög kvalitet relateras till forskning om
”effektiva lärare”. Det är den skolforskning som diskuterats i kapitel 2 och som
brukar benämnas effektivitetsforskning som lyfts fram i citatet. När centrala dimensioner av vad som utgör hög lärarkvalitet går att utkristallisera framstår det
sedan som logiskt att dessa då bör användas i utvärderingar av lärare. Diskursen
skapar således en ”sanning” om att lärare går att utvärdera utifrån ett visst antal
kriterier som kan definiera en effektiv lärare. Det är också värt att notera att citatet
ger uttryck för att enbart utbildning inte kan kvalificera en effektiv lärare. I texten
står vidare att läsa att det är svårt att helt formulera ”standards for teacher effectiveness” (s. 101) men att flera länder nu har skapat profiler för effektiva lärare.
Dessa presenteras som goda exempel där de sedan används för intagning till lärarutbildningar och för karriärmöjligheter. En policylösning i form av ackrediteringssystem eller introduktionsår för lärare föreslås också med exempel från olika
länders varianter av detta (s. 114-121). I den svenska offentliga utredningen inför
lärarlegitimationsreformen (SOU 2008:52) refereras till detta dokument både intertextuellt som referens och interdiskursivt i resonemangen.
Exempelvis Darling Hammonds forskning om ”Teacher effectiveness” och Hatties (2003)
sammanställning av tidigare forskning som studerat vad som utgör en framgångsrik skola och
effektivt lärande
86
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Läraren beskrivs i dokumenten från EU och OECD som en nyckelperson som bör
inneha vissa kompetenser. Frekvensen av begreppet ”teacher effectiveness” är
inte betydande i EU:s policydokument även om forskning om” teacher effectiveness” refereras till (se ex Europeiska kommissionen 2007). Följande citat
innehåller även termerna efficiency och effectiveness of education i relation till
behovet av en professionalisering av lärarkåren, vilka i den utbildningspolitiska
diskursen skapar en föreställning om utbildning som effektivt ska uppnå vissa på
förväg identifierade mål och kompetenser:
The “Rethinking Education” Communication [Dokumentet En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat om
nyckelkompetenser som diskuterats tidigare] aims to help Member States by setting
out a range of fields in which the efficiency and effectiveness of education and training systems can be improved. In this context, given the importance of the teaching
professions for learning outcomes, and the large proportion of national education
budgets that is spent on them, it is essential to identify policies that reinforce the
recruitment, initial education, induction and continuing professional development
of teachers and trainers; […] (Europeiska kommissionen 2012a, s.5)

Även här artikuleras läraren som central för en effektiv utbildning och elevers
resultat. Att öka lärarnas effektivitet motiveras med ”the large proportion of national education budget that is spent on them”. I och med att medlemsländerna
spenderar så mycket på lärarna formuleras i utsagan vikten av att fokusera regleringen, utbildningen och fortbildningen av lärarna.
Att utbildningen ska vara effektiv bygger på en ekonomisk-rationell logik som
etablerats i utbildningspolitiska sammanhang internationellt.87 Att effektivitet
återkommande framhålls har i tidigare forskning framförallt diskuterats i relation
till neoliberala strömningar och NPM och dess inflytande över hur offentlig verksamhet organiseras och styrs. I NPM ligger idéer som härrör ur ett effektiviseringsbehov artikulerat i ekonomiska termer och med grundantagandet att offentlig
verksamhet är trög, ineffektiv och för kostsam (Se bl. a. Clarke, Gewirtz &
McLaughlin 2000, Gruening 2001). Följande citat kan förstås i ljuset av denna
logik, men är framförallt intressant för att visa hur logiken också ”spiller över” på
hur läraren konstrueras.
However, within educational institutions, teachers have the most important impact
on the performance of learners […] On average, more than two-thirds of Member
States' education budgets are spent directly and indirectly on these teaching professions. This spending pattern will endure: it is essential, therefore, to invest in the
most efficient and effective way, in support of a high-quality, well- trained and wellled teaching workforce which can help citizens to develop the competences they
87

För forskning om hur en ekonomisk-rationell diskurs etablerats internationellt se bl. a. Lingard & Ozga 2007, Robertsson 2012, Steiner-Khamsi i Steiner-Khamsi & Waldow. 2012
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need in a global labour market based on ever higher skill levels. (Europeiska kommissionen 2012, s. 5)

I de skolpolitiska dokumenten från EU och OECD är läraren konstruerad som en
nyckelperson i den globaliserade kunskapsekonomiska konkurrensen.
They [teachers] are key players in how education systems evolve and in the implementation of the reforms which can make the European Union the highest performing knowledge-driven economy in the world by 2010. (Europeiska kommissionen
2006, s. 1)
Teacher quality is the most important within-school factor affecting student performance. As such, it is vital to the achievement of Lisbon goals. (Europeiska kommissionen 2008, s. 11)

I policydokumenten skapas en lösning som fokuserar på läraren. 2011 genomfördes för första gången ” International Summit on the Teaching Profession” arrangerad av bland annat OECD och EI (Education International)88 samt amerikanska
intresseorganisationer. Syftet med konferensen formuleras som: “engage countries in a discussion about promising practices for recruiting, preparing, developing, supporting, retaining, evaluating, and compensating world-class teachers”
(Ed.gov - 2011 International Summit on the Teaching Professions hemsida). I inledningstalet av Angel Gurría, ordförande i OECD, poängteras den vid det här
laget etablerade diskursen om läraren (här explicit uttryckt som lärarkvalitet) som
viktigast för lärande.
The teaching profession is central to the work of the OECD. The reason is simple:
The quality of teaching is the single biggest in-school influence on student learning,
which in turn shapes the future of societies. (OECD tal av Angel Gurría mars 2011)

Orsaken till att lärarnas kvalitet är så viktig formuleras som att skolan skapar
framtidens samhälle. Den interdiskursiva relationen till en övergripande diskurs
om global konkurrens (och därmed kunskapssamhällets framväxt och behovet av
humankapital) framträder här tydlig. I talet framhålls Finland, Japan och Singapore som föredömen, vilket således relaterar till OECD:s kunskapsmätningar och
dessa länders höga resultat i mätningarna. Utifrån dessa föredömen poängteras
vikten av att utveckla lärarkåren. I samband med det understryks vikten av att
utvärdera lärarna.
But you cannot improve what you cannot evaluate. That underlines that teacher
evaluation is essential for improving both individual performances and collective
school outcomes. (OECD tal av Angel Gurría mars 2011)

88

EI beskriver sig som en global organization som representerar lärarorganisationer i 170 olika
länder som verkar för skolkvalitet, lärarnas intressen och ett jämlikt samhälle (ei-ie.org 2015).
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Det skapas en relationell kedja där läraren artikuleras som en nyckelperson för att
den framtida medborgaren ska förverkligas (och därigenom förbättra Europas position i den globala konkurrensen). Genom internationella jämförelser framstår
vissa länders lärare som bättre än andra vilket medför ett behov av att förbättra
eller göra sig av med de lärare som inte innehar de nyckelkompetenser som krävs.
Ifall det ska bli möjligt måste lärarna utvärderas så att problemen kan lokaliseras.
Genom att läraren framhålls som en nyckelperson i processen förskjuts fokus från
en systemnivå mot läraren som individ. Diskursen placerar således läraren i centrum och systemet i periferin av skolpolitiken. Därför blir det också logiskt att det
är läraren som det ställs krav på och att det är läraren som definieras utifrån vissa
förmågor och färdigheter. Utsagorna kopplar samman vad läraren ska vara, kunna
och lära ut med hur den framtida europeiska medborgaren i kunskapsekonomin
ska realiseras.
Lärarutbildningen blir här central. I diskursen kopplas diskussioner om lärarutbildningen till behovet av bra lärare för att uppnå de utbildningspolitiska målen
formulerade i policydokument som Lissabonstrategins (2000) och resolutionen
om det livslånga lärandet (Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2002).
Den nya läraren konstrueras som en globaliserad policylösning:
The findings aim to support and encourage Member States to consider a number of
priority areas for action and investment in teaching professions to achieve necessary
reforms, taking into account the current socio-economic crisis. (Europeiska kommissionen 2012a, s. 5)
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Kap 8. Konstruktionen av läraren i globaliserad
utbildningspolicy

Det här kapitlet ägnas i huvudsak åt att sammanfatta hur läraren konstrueras i de
svenska och europeiska policytexterna och åt att sätta analysen i relation till centrala aspekter i tidigare policyforskning. Det är frågan hur och i vilka sammanhang
läraren etableras som ett objekt ”att veta något om” på den utbildningspolitiska
arenan som har varit analysens huvudsakliga utgångspunkt (Foucault 2000b). I
detta ligger antagandet att den lärare som framträder i de svenska och internationella policytexterna möjliggörs genom det sammanhang och de praktiker läraren
skrivs fram i relation till (jfr Foucault 2000b, 2002, Fairclough 2005a, 2006). Hur
läraren konstrueras i de skolpolitiska texterna analyserades således i relation till
övergripande diskurser om skolan.
Hur idéflöden sprids globalt och inverkar på styrningen av, och verksamheten i,
skolan aktualiserar begreppen travelling policy (resande policy), policy borrowing och globalization of policy samt vilka konsekvenser ”resande policy” kan
få i den nationella utbildningspolitiska kontexten. Basen för en analys av ”resande
policy” bör enligt Steiner-Khamsi, vara förankrad i den lokala policykontexten
genom att det är där vi kan få en förståelse för ”why a borrowed reform resonates,
what policy issue it pretends to resolve and which policy actors it manage to mobilise in support of reform” (Steiner-Khamsi & Waldow. 2012, s. 5). Hur global
policy överförs mellan länder och bidrar till en homogenisering av policy internationellt (där länder ”lär” policy) bör enligt resonemanget förenas med studier
av hur dessa effekter medieras och påverkas av lokal och nationell historia och
politik. Likväl är forskare inom forskningsfältet överens om att denna globala policyprocess utmanar nationalstatens suveränitet (Ozga et al. 2011, s. 3). Samtidigt
bör den dagliga verksamhetens egna logiker och förutsättningar poängteras. Vad
som formuleras i policy överförs inte obehindrat till skolans verksamhet. För de
som verkar i skolan kan andra reglerande strukturer och praktiska förutsättningar
vara mer styrande för hur man handlar. Det här kapitlet ägnas dock endast åt
undersökningens policydel där nationell och internationell policy relateras till
varandra. I avhandlingens sista kapitel kommer jag däremot att diskutera den lokala skolverksamheten, genom att förena ”berättelser från fältet” (Czarniawska
2002) med den nationella och internationella utbildningspolitiska diskursen.
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Skolforskning som intresserar sig för internationell pedagogik har visat att de
skolpolitiska reformer som genomfördes i Sverige under 1980- och 1990-talet är
en del av ett internationellt idéflöde (se bl. a Adolfsson 2013, Lindblad &
Popkewitz 2000, Lundahl 2000, 2007). I denna avhandling är det framförallt
svensk skolpolicy som är i fokus. Men eftersom nationell policy idag befinner sig
i ett alltmer globaliserat sammanhang (Daun 2012, Grek, Lawn & Rinne 2011,
Lingard & Ozga 2007, Pettersson 2008, Robertson 2012a, Segerholm 2014,
Säfström 2006) fattade jag beslutet att relatera svensk skolpolicy till internationell
utbildningspolicy (EU och OECD). I avhandlingens undersökning har jag valt att
framförallt koncentrera mig på hur läraren konstrueras i de policydokument som
undersöks.
I analysen av de svenska skolpolitiska texterna framkommer att läraren sedan
2000-talet alltmer framträder som en policylösning. Detta är samtidigt som PISA
introduceras och EU:s Lissabonstrategi presenteras. I Sverige är det dock initialt
i relation till betygsdebatten som läraren lyfts fram i den skolpolitiska diskursen.
Men vartefter, och interdiskursivt med en internationell utbildningspolitisk diskurs om konkurrens och en framväxande global kunskapsekonomi, artikuleras
skolkvalitet i ökad utsträckning genom lärarens betydelse för elevers skolframgång (och därigenom skolresultat).
Det är rimligt att påstå att de svenska policydokumenten från Utbildningsdepartementet är partipolitiska i jämförelse med de europeiska. Svensk policy syftar
alltså inte bara till det rent konkreta reformarbetet i skolan, utan ska också legitimera en skolpolitisk agenda och olika reformer (jfr Dale 2010, Hall 1993). Samtidigt är svensk skolpolicy en del av den internationella utbildningspolitiska arenan. Inte minst går det att se en mer explicit närvaro av policy från både EU och
OECD i de svenska skolpolitiska texterna sedan 2000-talet. Framförallt refereras
det till internationella kunskapsmätningar, vilka i diskursen fungerar legitimerande för svensk skolpolitik.89 Internationell policy har också i tidigare forskning
påvisats användas legitimerande i nationella policyprocesser. Ett väl undersökt
exempel på en globalisering av policy är just PISA:s inflytande över nationers
policyprocesser (se exempelvis Biesta 2009, 2011, Grek et al. 2009b, Ozga &
Jones 2006, Petterson2008). Resultaten av dessa kunskapstester används i nationell policy som ”mätare” på skolans förmåga att fullfölja sitt kunskapsuppdrag. På
samma sätt framkom i analysen hur de internationella kunskapsmätningarna i de
svenska skolpolitiska dokumenten ”bevisade” de svenska elevernas sjunkande
kunskapsnivå. Kunskapsmätningarna har också betydelse för hur framställningen
av den svenska skolan förskjuts från att vara framgångsrik till att vara i kris.

89

PISA inrättades 2000 och fick ett stort internationellt genomslag. Det torde vara en bidragande anledning till att även andra internationella kunskapsmätningar fick ökad uppmärksamhet.
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Hur policy ”reser” internationellt går att undersöka genom att spåra intertextuella
och interdiskursiva samband i internationell och nationell policy. I analysen av de
svenska policydokumenten kunde vi se explicita referenser till internationell policy i utsagor om exempelvis PISA eller policydokument från OECD och EU. Det
framkom även hur diskurser samverkar och hur nya diskurser uppstår och etableras. Hur läraren relateras till diskurser om global konkurrens, humankapital och
kunskapstester visar hur globaliseringen av policy även förskjuter den svenska
skolpolitiska diskursen om läraren i linje med en internationell utbildningspolitisk
diskurs.90 I analysen av de svenska policydokumenten framkom att de internationella kunskapsmätningarna tillskrevs stor legitimitet redan från början (även om en
motdiskurs som framhöll svenska kvalitetsutvärderingar formulerades av Skolverket). Ett exempel i det avseendet är hur lärarnas betygssättning har ifrågasatts
när betygen inte påvisat samma sjunkande kunskapsnivåer som resultaten i PISAundersökningen. Ytterligare tecken på globaliseringen av policy är överensstämmelsen och den intertextuella relationen mellan OECD:s, EU:s och Sveriges listor
på efterfrågade lärarkompetenser.

Kunskapsekonomi, skolkvalitet och att säkerställa en
professionell lärare
Under 1980- och 90-talens policyprocess syns hur de neoliberala ideal som kännetecknas av NPM influerar svensk policy. Det görs explicita hänvisningar till
internationell policy (även om de inte är frekventa) där exempelvis decentralisering framställs som ett framgångsrikt policyprogram i syfte att öka kvaliteten
inom utbildningssektorn (SOU 1992: 94, s. 124). I analysen av de svenska policydokumenten synliggörs interdiskursiva flöden där diskurser om skolan och läraren är förbundna relationellt. Under 1980- och 90-talens reformperiod relateras
decentralisering och avreglering till modernitet, frihet, kvalitet och ekonomisk effektivitet. Det är i det sammanhanget en svensk skolpolitik, med stöd i internationell utbildningspolicy, framhåller vikten av ett svenskt deltagande i den globala
policyprocessen.
Kommunaliseringen och friskolereformerna i början av 1990-talet samt läroplansreformen 1994, medförde något av ett paradigmskifte i svensk skolpolicy (jfr Hall
1993). Policyanalysen visade att problemet under decentraliseringsreformerna representeras med en statligt byråkratisk, kostsam och ineffektiv skola. Problemets

90

Sverige är också en del av just denna internationella diskurs och genom det inte en passiv
mottagare av internationell policy. Däremot konstrueras det i de intertextuella referenserna en
riktning från EU och OECD mot Sverige. I analysen är det dock inte flödena som är studieobjektet i sig, vilket gör att jag i avhandlingen lämnar en problematisering av dessa därhän.
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lösningar presenteras tillsammans med idéer om ett ökat lokalt ansvar och medborgarnas möjlighet att göra fria skolval. Det ökade lokala ansvaret skrivs fram
som en lösning som ska medföra ökat engagemang och initiativförmåga i skolorna
och därigenom också ökad skolkvalitet. Lärarnas inflytande och möjlighet till professionell autonomi relateras också till avregleringen genom övergången till målstyrning. Valfrihetsreformen skrivs fram som nödvändig för ett fritt demokratiskt
samhälle och som ett sätt att möta medborgarnas efterfrågan av ökat inflytande
(intertextuellt med Maktutredningen). Men även skolkvaliteten anses öka med
valfriheten genom att konkurrens mellan skolor förutsätts medföra ”en stimulerande tävlan mellan olika skolor” (Prop. 1991/92: 95, s. 9). I linje med tidigare
forskning (se bl. a. Englund 1996, Englund & Quennerstedt 2008, Lindensjö &
Lundgren 2000) påvisades i analysen hur diskurser om skolan artikuleras i utsagor
om lokalt ansvar, målstyrning och behovet av utvärderingar och hur dessa samverkar i förskjutningen av betydelsen av likvärdighetsbegreppet. Det sätt varpå
likvärdighet definieras förskjuts från statlig garanterad likhet till en likvärdighet
garanterad genom elevers måluppfyllelse. Analysen kunde också påvisa betygens
betydelse för denna förändring genom sin funktion som mått på måluppfyllelsen.
De organisatoriska förändringarna i styrningen av skolan som kommunaliseringen
innebar, hävdas i policy medföra ett ökat behov av utvärderingar som garant för
kvalitet. Läraren är ännu inte i fokus i samband med utvärderingarna utan konstrueras istället initialt som den professionella förutsättningen för reformerna
(Prop. 1988/89: 41, s.10, Prop. 1990/91:18, s. 23). I decentraliseringspropositionerna framträder en professionell lärare i behov av ökad frihet, något som i diskursen fungerar legitimerande för den kommunalisering lärarfacken motarbetat sedan
1970-talet. Det lokala ansvaret är centralt, och avser inte bara läraren utan även
skolledning och huvudman (som i diskursen initialt är kommunen). Däremot artikuleras det lokala ansvaret främst genom den professionella läraren. Syftet med
decentraliseringen uttrycks i de skolpolitiska dokumenten som en politisk vilja att
ge ”de professionella” (Prop. 1995/96:200, s. 36) i skolan och kommunen ett ökat
inflytande över skolans verksamhet. Parallellt förespråkas en statlig styrning baserad på utvärderingar och inspektion. Lärarens professionalism relateras till behovet av professionell frihet under ansvar. Initialt talas det om att utvärderingen
av skolverksamheten ska initieras och utföras av de professionella själva. Utvärderingarna formaliseras dock alltmer centralt under reformperioden som undersöks.
I de europeiska policydokumenten konstrueras centrala utvärderingar som nödvändiga för kvalitetssäkring av utbildning. Utvärderingar i form av standardiserade kunskapsmätningar har förutom funktionen som kvalitetsutvärdering också
funktionen av benchmarking för policyprocessen på nationell nivå. Det är också
så de standardiserade kunskapsmätningarna och utvärderingarna fungerar i den
svenska skolpolitiska diskursen under 2000-talets svenska reformperiod. Den
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svenska skolans kvalitet börjar ifrågasättas när PISA-chocker och andra internationella utvärderingar som TIMSS och PIRLS under 2000-talet blir allt mer framträdande i den skolpolitiska debatten. De höga betyg som sätts i skolan ifrågasätts
när Sverige sjunker i rankinglistor internationellt. I de skolpolitiska texterna representeras problemet av lärarens betygssättning. Den professionella lärarens behov av autonomi för att kunna garantera skolkvalitet, förskjuts därefter mot en
oprofessionell lärare som behöver kontrolleras, regleras och vidareutbildas. Betygen som tecken på kunskap ifrågasätts liksom elevens rättssäkerhet vid betygssättning. Istället diskuteras de nationella provens funktion som tecken på kunskap.
I dokumenten poängteras att betygen i ökad utsträckning bör följa resultatet på de
nationella proven. Lärarens betygssättning beskrivs i texterna behöva kontrolleras
och jämföras med de nationella provens betygsresultat. I den skolpolitiska diskursen understryks ett behov av insyn i lärarnas betygssättning.
En ny betygsreform med en ny läroplan genomförs 2011. I läroplanspropositionen
slår regeringen fast att ”en utbildning i världsklass” skapas genom ”förbättrade
redskap för uppföljning och utvärdering” (Prop. 2008/09:87, s. 7). Samma år införs också en lärarlegitimation som en ”dubbel kvalitetssäkring av läraren eller
förskollärarens lämplighet” (Prop. 2010/11:20, s. 36). Den olämpliga läraren är
central i lärarlegitimationen som policylösning. Denna lärare konstrueras som den
lärare som lärarlegitimationen ska råda bot på. Lärarlegitimation antas bidra till
ökad måluppfyllelse och fungerar som lösningar på problemet med Sveriges försämrade resultat i de internationella kunskapsmätningarna likväl som på problemet med den olikvärdiga betygssättningen.
I utredningen inför lärarlegitimationsreformen står det att ”lärarens kompetens ska
ses över i syfte att stärka utbildningens kvalitet och förbättra elevernas måluppfyllelse” (SOU 2008:52, s 65). I utredningen framhålls att lärarens kompetens är
avgörande för elevernas skolresultat. Vad en professionell lärare är definieras
också mer explicit genom att formell behörighet och vissa kompetenser lyfts fram
(SKOLFS 2011:37). I reformen föreslås att ”kompetensprofiler och nationella
kvalitetsnormer för lärare” utformas (SOU 2008:52, s. 81). I texten står också uttryckligen att dessa ska formuleras med utgångspunkt i EU:s definierade lärarkompetenser (Utbildningsdepartementet 2010).

Konkurrens, utvärderingar och vikten av humankapital
I de svenska policydokument som publiceras en bit in på 1990-talet och framåt
syns alltmer en internationell diskurs som sammankopplar skolans funktion med
humankapital och att säkra utbildningens kvalitet i det avseendet. I den svenska
skolpolitiska diskursen blir jämförelse och konkurrens centralt under analysperioden. Under 2000-talet jämförs Sverige i ökad utsträckning med andra länders
resultat genom internationella kunskapsmätningar. Här samverkar en diskurs om
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global konkurrens med kunskapsmätningarnas alltmer framträdande funktion som
mått på skolkvalitet.
Etableringen av begreppet kunskapsekonomi tillsammans med en övergripande
diskurs om global konkurrens gör att konkurrensgenom kunskap framstår som
logiskt i texterna. Utbildning konstrueras, framförallt i den europeiska utbildningspolitiska diskursen, relationellt med en diskurs om global konkurrens och
Europas behov av humankapital för att hävda sig i det sammanhanget. I den europeiska skolpolitiska diskursen framhålls att det är via utbildning länders humankapital produceras. Utifrån det föreslås en gemensam europeisk utbildningspolicy. Humankapitalet artikuleras i form av de nyckelkompetenser som definierats
av OECD och EU. Den kompetens som efterfrågas är framförallt kunskaper i
språk, matematik, naturvetenskap och IT. Det är också de här kompetenserna som
utvärderas i de internationella kunskapsmätningarna. Eftersom det är dessa kompetenser som PISA i första hand mäter får PISA legitimitet som mått på länders
humankapital. Men även personliga förmågor som entreprenörskap, social kompetens och anpassningsbarhet skrivs fram som eftersträvansvärda.
Även om de europeiska texterna framhåller utbildningens funktion som producent
av humankapital mer explicit och frekvent, framkommer dessa idéer också i den
svenska utbildningspolitiska diskursen. I de europeiska policytexterna konstrueras läraren som den viktigaste aspekten av utbildningssystemet genom intertextuella referenser till forskning och OECD:s policytexter, framförallt Teachers matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (2005). Även i de
svenska texterna refereras till detta nyckeldokument. Diskursen om läraren verkar
interdiskursivt med diskursen om humankapital, kunskapsekonomin och en global konkurrens både i de europeiska och i de svenska skolpolitiska texterna. Läraren konstrueras i relation till denna diskurs genom sin betydelse för elevers skolframgång (framtida humankapitalet). Men denna lärare konstrueras inte som professionell i bemärkelsen att hon skulle ha legitimitet och autonomi i sitt yrkesutövande. Istället är det just genom att poängtera vikten av läraren som
policylösningar som handlar om kontroll och utvärdering av läraren baserar sin
logik. I dessa diskursiva relationer sker i texterna en förskjutning av betydelsen
av läraren. Lite tillspetsat framstår läraren, tydligast i den europeiska utbildningsdiskursen men även i den svenska, som en producent av humankapital.
I svensk skolpolicy har redan lärarens centrala roll poängterats i och med decentraliseringen och avregleringen, men då med en tilltro till lärarens professionalism.
Under perioden mellan de två läroplansreformerna framhålls istället lärarens centrala betydelse i skolan, paradoxalt nog tillsammans med en misstro mot läraren.
I Sverige inrättas under 1990- och 2000-talen manifesta förändringar som syftar
till att skapa insyn i skolans verksamhet: skolinspektioner, SIRIS, betygen och de
nationella proven jämförs, fler nationella prov, tidigare betyg och en lärarlegiti-
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mation införs. Alla dessa praktiker relateras också till läraren, framförallt den betygssättande läraren. Som undersökningen visat blir den betygssättande läraren
ett kunskapsobjekt i den skolpolitiska diskursen just under senare delen av 1990talet och början av 2000-talet.
I samband med decentraliseringen av skolan lyftes det lokala ansvaret och den
professionella lärarkåren fram som centrala aspekter för att skolkvalitet skulle
kunna garanteras när staten träder tillbaka. I texterna synliggörs ett skolpolitiskt
”dilemma” där statens ”behov av tillsyn och kontroll” behöver lösas (SOU 1992:
94, s. 124). Utvärderingar av måluppfyllelse blir den policylösning som föreslås,
vilket förskjuter betygens betydelse mot att även fungera som tecken på skolkvalitet. Betygssättningen blir därmed även en angelägenhet för staten och är inte
längre endast ett tecken på elevens kunskapsnivå, utan även ett tecken på skolkvalitet. Måluppfyllelse relateras till likvärdighet och förskjuter diskursen mot att
likställa rätten att nå upp till målen med en likvärdig skola. I och med PISA:s
genomslag internationellt och den tilltro till dessa kunskapstester som uttrycks
både i svensk och internationell utbildningspolitik, synliggörs samtidigt en ökad
misstro mot lärarnas kunskapsbedömning (jfr Hall & Harding 2002, Pope, Johnson & Mitchell 2009, van Ewijk 2011).
Utsagor om vikten av att utvärdera lärare blir även mer frekventa i de svenska
policytexterna en bit in på 2000-talet. Det går att se en diskursiv förskjutning i
svensk skolpolicy under perioden, från att konstruera läraren som orsak till problemen med betygens bristande likvärdighet och de sjunkande resultaten i
OECD:s PISA-undersökning, till att lyfta fram en professionalisering av läraren
som lösning på problemet. Den framtida ideala läraren som konstrueras i den
europeiska utbildningspolitiska diskursen framställs inte bara som den som ska
bära ansvaret för kunskapssamhällets framväxt, utan också som tillhörande ett
yrke som kräver ständig utvärdering och anpassning till vad som efterfrågas. I
europeisk skolpolicy framhålls vikten av att stämma av läraren mot de nyckelkompetenser som efterfrågas i det framtida kunskapssamhället (vilka är slående
lika för läraren och för den framtida ideala europeiske medborgaren). I och med
lärarens betydelse för utbildningskvalitet framhålls behovet av att kunna utvärdera
läraren. Möjligheten att utvärdera läraren formuleras som nödvändig ifall lärarkvalitet ska kunna garanteras. I texterna från EU och OECD, liksom i de svenska
skolpolitiska texterna, relateras vikten av att utvärdera läraren framförallt till ett
behov av att säkra utbildningens produktion av humankapital. Referenser till internationell policy förekommer särskilt i samband med den svenska lärarlegitimationsreformen. Det verkar viktigt att relatera den svenska policyprocessen till
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en internationell arena, vilket tyder på dess legitimerande funktion (jfr Pettersson
2008).91
Läraren (teacher competencies) som den mest avgörande faktorn för Europas konkurrensförmåga görs i en intertextuell relation med forskning om ”school effectivensess”. Forskningen handlar mycket om att definiera en effektiv lärare. Begrepp som ”effective teaching” och ”teacher effectiveness” konstruerar ett resultatinriktat läraruppdrag. Logiken i utsagorna bygger på vikten av att definiera ett
lärarideal med standardiserade mål för att utbildningssystemet ska kunna hävda
sig internationellt. Biesta (2010) framhåller vikten av att klargöra vad vi vill uppnå
med utbildning istället för att börja med att formulera ”effektiva” pedagogiska
metoder. Detta ”vad” formuleras i de internationella policytexterna i relation till
global (ekonomisk) konkurrens. När inflytandet av en sådan logik dominerar i
relation till vem läraren ska vara, möjliggörs en lärare med uppdraget att ”producera” humankapital. Framförallt dekontextualiseras läraruppdraget, något som
negligerar och begränsar lärarens pedagogiska (professionella) förmåga och handlingsmöjlighet i undervisningssituationen (jfr Biesta). Den ”effektivitetsdiskurs”
som är central i hur läraren konstrueras förutsätter också utvärderingar av lärarens
effektivitet. Det gör att verktyg som gör det möjligt att mäta denna effektivitet
måste finnas. Det som går att mäta (som exempelvis resultat på standardiserade
kunskapstester) definierar då hur effektiv läraren är. Det medför att andra aspekter
av vad som är pedagogiskt önskvärt trängs undan och framstår som mindre viktiga. Biesta menar att det lätt mätbara handlar om aspekter av utbildning som är
”fundamentalt oförmögna” att besvara frågan om vad som är pedagogiskt önskvärt (Biesta 2011). Strävan efter att effektivisera läraren riskerar resultera i en
paradox där konsekvensen blir att skolans pedagogiska verksamhet får stå tillbaka
för att kunna legitimera en effektiv verksamhet ”utåt” (jfr Meyer & Rowan 1991).
Effektivitetsforskningen refereras även till i svensk skolpolicy i samband med lärarlegitimationsreformen. Logiken baseras framförallt på att den mest effektiva
läraren ska kunna synliggöras, vilket kräver att lärarkvaliteten utvärderas. I den
europeiska utbildningspolitiska diskursen framhålls den ”effektiva läraren”. I
Sverige talar man främst om ”den professionella läraren”. I båda behövs dock
denna lärare utvärderas löpande. Utvärderingarna kopplas dessutom till en möjlighet för lärare att göra karriär. Den bästa läraren föreslås premieras med karriärvägar. Karriärvägarna och lönepåslag som baseras på dessa utvärderingar reglerar
därigenom samtidigt vad läraren bör eftersträva och fokusera på i sin pedagogiska
verksamhet.
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Samtidigt har det i tidigare forskning påvisats att en svensk strategi också varit att låta internationella influenser förbli osynliga i policyprocessen, så kallad ”silent borrowing” (Segerholm
2014).
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Det är framförallt en bit in på 2000-talet som en diskurs om lärarens centrala betydelse för skolframgång etableras i svensk skolpolitik. I svensk skolpolitisk diskurs är redan lärarens betygssättning ett centralt tema. Som framkom i analysen
blev problemet med betygens bristande likvärdighet i huvudsak förklarat med lärarens bristande betygssättning. Den ansvarstagande läraren och vikten av professionell frihet som under 1990-talets tidigare del poängterades, försvinner under
2000-talets början. Istället konstrueras en lärare som behöver kontrolleras, utbildas och kvalitetssäkras. Betygens inflytande i den svenska skolpolitiska diskursen
skiljer svensk skolpolicy och europeisk policy från varandra. Den betygssättande
läraren diskuteras över huvud taget inte i de internationella policydokument som
analyserats (se även Hultén et al. 2015).

Läraren, betygen och skolkvalitet
När skolans bristande likvärdighet artikuleras genom betygen framkommer en
diskurs som fokuserar den betygssättande läraren. I de svenska skolpolitiska texterna konstrueras läraren till stor utsträckning relationellt med betyg. Måluppfyllelsen framhålls som ett viktigt mått på likvärdigheten. Och måluppfyllelsen definieras i betyg. I svensk skolpolicy blir dessutom skolans likvärdighet och skolkvalitet i det närmaste utbytbara när även skolkvalitet definieras genom betyg.
Betyg och provresultat framhålls som mått på skolkvalitet, skolan och lärares prestationer (se bl. a. Skr. 1996/97: 104, s. 104). Härigenom skapas en diskursiv kedja
av likvärdighet - måluppfyllelse - betyg/de nationella proven - lärarkvalitet/skolkvalitet. När likvärdigheten i betygen och rättningen av de nationella proven ifrågasätts och mister i legitimitet som garant för skolkvalitet uppstår ett policyproblem.
Den betygssättande läraren representerar problemet med betygens bristande likvärdighet och fungerar därefter som lösning på problemet. Under analysperioden
förlorar lärarens betygssättning i legitimitet och andra kunskapsmått som de nationella proven och internationella kunskapsmätningar ersätter lärarens bedömning som mått på svenska elevers kunskapsnivå. Samtidigt fortsätter betygen att
vara det verktyg som används vid urval till gymnasiet och högre studier. Det är i
ljuset av denna förskjutning i konstruktionen av läraren som jag menar att det går
att begripliggöra lärarlegitimationen och varför denna i huvudsak kom att handla
om betygssättning. I institutionell forskning poängteras institutioners legitimerande funktion (Dale 2010, Hall 1993, Meyer & Rowan 1991). Betygssättning är
kanske skolans mest institutionaliserade praktik och har en viktig legitimerande
funktion. Därigenom skulle jag vilja hävda att det framförallt är den förskjutning
i hur läraren konstrueras som kan förklara lärarlegitimationsreformens stöd i politiken, av allmänheten och även av lärare själva. Jag skulle även vilja påstå att
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flera skolpolitiska utsagor om läraren inte varit möjliga utan den tidigare skolpolitiska betygsdebatten.
I de skolpolitiska texterna framstår vikten av att utvärdera läraren som alltmer
centralt för skolkvalitet. Det grundas i att det är läraren som formuleras ha det
främsta ansvaret för skolans resultat (elevers måluppfyllelse). Denna logik baseras på att skolkvalitet i diskursen artikuleras genom elevernas måluppfyllelse.
Måluppfyllelsens betydelse har förskjutits mot att definiera hur väl läraren lyckas
med sin undervisning. Detta framkommer i utsagor om skolans uppdrag, kvalitet,
kunskapsmätningar och läraren, vilka i relation till varandra gör det logiskt att
utkräva ansvar för skolkvalitet av läraren. I och med det möjliggörs sociala praktiker i relation till läraren som handlar om insyn i lärarpraktiken och baseras på
lärarens minskade legitimitet, framförallt som professionell bedömare.
Både i de europeiska och de svenska dokumenten framträder sedan millennieskiftet ett behov av att kunna utvärdera och få insyn i lärarens arbete. Jag lyfte i analysen i kapitel 7 fram en exemplifierande utsaga av OECD:s ordförande Gurria:
”But you cannot improve what you cannot evaluate.” (OECD- tal av Angel Gurría
mars 2011). Utvärderingar konstrueras i internationell och svensk utbildningspolitisk diskurs som nödvändig för att kunna garantera skolkvalitet. Och läraren konstrueras alltmer som ansvarig härvidlag. I svensk policy uttrycks behovet av kontroll över lärarkåren som tydligast i samband med lärarlegitimationen i termer av
den dubbla kvalitetssäkringen av läraren (Prop. 2010/11:20). Detta synsätt är i
stort desamma på europeisk och svensk nivå: krav på ökad insyn i lärarpraktiken,
standardiserade utvärderingar av elevers måluppfyllelse och fastställda lärarkompetenser (teacher skills eller teacher competencies).
I texterna framgår hur kunskapsmålen blir alltmer styrande och utvärdering av
måluppfyllelsen alltmer i centrum. I diskursen konstrueras läraren som central för
skolframgång samtidigt som skolsystemet hamnar i periferin. Således blir det läraren som fokuseras när de utbildningspolitiska målen, formulerade i policydokument som Lissabonstrategins (2000) och resolutionen om det livslånga lärandet
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2002), ska uppnås. Detsamma
kunde vi se i Sverige i samband med lärarlegitimationsreformen. Läraren konstrueras i den utbildningspolitiska diskursen som en globaliserad policylösning.
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DEL 3 Skolpraktik och skolreformer – en
narrativ analys av lärares berättelser

Den tredje delen i avhandlingen rikts mot frågan hur lärare skapar mening i sin
dagliga verksamhet och hur det går att begripliggöra lärarens handlingsvillkor i
ljuset av de aktuella skolreformerna. Analysen i kapitel 9 baseras på fokusgruppintervjuer med lärare där de berättar om sin betygsättande praktik, arbetsvillkor
och hur de förstår lärarlegitimationen och sin egen position som (professionella)
lärare. Ett grundantagande i analysen av lärarnas berättelser är att den mening
lärarna tillskriver läraryrket påverkar deras möjligheter att agera på ett visst sätt i
den dagliga verksamheten. Ett sätt att förstå detta meningsskapande är att analysera hur lärarna talar om sig själva och sin praktik som berättelser från fältet
(Czarniawska 2002). I denna del förflyttas således fokus från skolpolicy till skolans dagliga verksamhet.
Avhandlingens undersökning är förankrad i ett läroplansteoretiskt perspektiv med
inslag från den sociologiskt inriktade nyinstitutionella teoribildningen. Den nyinstitutionella teorins begrepp isärkoppling (och hur denna praktik kan förstås i relation till legitimitetsanspråk) gör att motsättningen mellan teori och praktik hamnar i fokus. Min förhoppning är att delanalysens empiriska bidrag ”från fältet”
kan bidra till läroplansteoretisk forskning som intresserar sig för relationen mellan
policy och skolans dagliga verksamhet i ett lärarperspektiv.
Utifrån den undersökning som genomförs här kommer dock inte en beskrivning
av vad en professionell lärare är i ”verkligheten” eller hur betygssättningen
”egentligen” går till kunna erbjudas. Avhandlingen syfte är inte heller att erbjuda
en lösning på betygssättningens eller andra kunskapsmätningars problem. Lärarnas berättelser blir istället en inblick i dessa lärares förståelse av betyg, lärarprofessionalism och skolreformer. Frågeställningen riktas mot att analysera berättelserna som diskursiva formationer genom vilka lärarna konstruerar sig själva som
(professionella och betygssättande) lärare. Det sätt varpå lärarna talar om sig
själva och sin praktik erbjuder med denna ansats en möjlighet till förståelse av
den mening de tillskriver läraryrket. Det grundläggande antagandet är att skolan
aldrig är ”fastställd” utan under ständig förhandling mellan samhället och individen. Med stöd i den kritiska diskursanalysen, menar jag att lärarnas föreställningar
om sig själva och sin verksamhet får sociala konsekvenser genom att mening och
handling ses som relationellt beroende. Men också genom att skolreformers utfall
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i skolan inte går att förutsäga, utan att de realiseras i mötet med de individer och
praktiker som reformen adresserar. I den dagliga verksamheten uppstår rutiner
och regler som, även om de kan ses som konsekvenser av skolpolitiska reformer,
ofta svarar mot verksamhetens logiker.
Lärarnas utsagor representerar röster från skolpraktiken. Eftersom det inte är lärarpraktiken i sig jag har som syfte att beskriva eller jämföra med ett regelverk
(som snarare hade krävt en etnografisk insamling av empiri) väljer jag att använda
mig av intervjuer. Lärarna formulerar sig i berättelser om sin dagliga verksamhet
i skolan. Genom det ligger en narrativ analysmetod nära till hands.
I ett första steg beskriver jag den narrativa analysmetod som används. Den baseras
på organisationsforskaren Barbara Czarniawskas (2002, 2004) förståelse av relationen mellan berättelser och diskurser. I den licentiatavhandling som utgjort utgångspunkten för denna undersökning genomfördes en strukturell semantisk analys inspirerad av Algirdas J Greimas strukturella semantik (Greimas 1966). Denna
semiotisk-strukturalistiska analysmodell är kraftigt reducerande och konstruerar
en struktur av binära motsatspar, vilket var fruktbart när analysen koncentrerades
på betygen och de motsättningar betygssättningen omgavs av (Mickwitz 2011). I
den analys som genomförs här kommer jag i stället att arbeta med lättare hand och
utgå från Czarniawskas definition av den narrativa analysen även om Greimas
analysverktyg Aktantmodellen och hur centrala händelser och aktörer konstrueras
i berättelsens intrig inspirerat mig när jag sökt berättelsens centrala objekt och
subjekt i relation till berättelsens övergripande intrig.92
Analyskapitlet är uppdelat i två delar som är åtskilda utifrån två aspekter: betyg
och lärarprofessionen. Vilken mening lärarna tillskriver betyg och betygssättning
var det huvudsakliga fokus som anlades i licentiatavhandlingen. Därför kommer
den första delen till stor del bygga på den analys som genomfördes i denna. Men
eftersom det i analysen av lärarnas betygssättning framkom att en professionell
lärare i mångt och mycket definierades i relation till en betygssättande lärare, och
eftersom den professionaliseringsreform som genomfördes samma år licentiatavhandlingen slutfördes fokuserade på den betygssättande läraren, kommer analysens två delar att förutsätta och relatera till varandra. Den andra delen bygger
alltså främst på de intervjuer som genomfördes efter lärarlegitimationsreformen
2011. I denna del kommer jag att analysera hur läraren, framförallt en profession-
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Subjekten och objekten positioneras i diskurser enligt Foucault i olika möjliga relationer. Han
menar att vi bör söka förutsättningarna för dessa relationer och hur de därigenom producerar
kunskap (Foucault 2000b, s. 459). I Greimas terminologi fungerar aktanterna (begreppet aktant
definieras som något eller någon i berättelsen som blir utsatt för, eller själv genomför, en handling, se Greimas 1966, Mickwitz 2011) på likande sätt genom att deras relationer skapar det
han benämner den meningsfulla helheten (Culler 1997, s. 76, Schleifer 1987, s. 67), något jag
anser kan översättas med diskursbegreppet.
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ell lärare, konstrueras i lärarnas berättelser. År 2011 genomfördes också en betygs- och läroplansreform, vilket medför att det nya betygssystemet och lärarnas
betygssättning även diskuterades i de intervjuer som genomfördes 2013.

Narrativ analys och intervjuer med lärare
Den narrativa analys som Czarniawska förespråkar poängterar inte bara möjligheten att analysera organisationer genom berättelser, utan framförallt hur en narrativ analys genomförs i de fall intervjuer utgör empirin. Hon framhåller berättandet i intervjuerna och menar att intervjumaterialet inte utgör en väg till objektiv
kunskap om en organisations verksamhet. Istället ser hon berättandet som ett sätt
för de som intervjuas att skapa mening. I en fokusgrupp konstruerar gruppen en
gemensam berättelse ur vilken en gemensamt formulerad mening framträder. I
kapitel 4 poängterades att jag inte är ute efter individers meningsskapande utan
hur individer, när de går in i positionen lärare, skapar mening i sin dagliga verksamhet i form av berättelser från fältet (Czarniawska 2002). Därför ser jag fokusgruppintervjun som särskilt lämpad.
Intervjuerna med lärarna kommer således att analyseras som berättelser. Czarniawska använder en modell där forskaren först ska frammana förutsättningar för
berättande och sedan tolka dessa utifrån vad som berättas och hur det berättas.
Berättelsen bryts ner, analyseras och byggs upp igen. Slutligen relateras analysen
till andra berättelser (Czarniawska 2004, s. 15). I mitt fall kommer jag att analysera lärarnas berättelser utifrån en narrativt inspirerad analys och relatera dem till
de policytexter som har analyserats i tidigare kapitel.
I en narrativ analys kan vissa delar av berättelsen kategoriseras och plockas ur sitt
sammanhang i syfte att klargöra hur berättelsen skapar en scen eller inramning
där den ska utspelas. I centrum för berättelsen finns intrigen, händelseförloppet
som för berättelsen framåt. Det är denna som är berättelsens nav och som bestämmer karaktärerna (Czarniawska 2004, s. 84). Jag kommer i ett första steg att reda
ut berättelsens övergripande struktur genom att presentera hur den skapas genom
ett visst antal teman där olika händelser äger rum. Dessa teman kommer sedan att
relateras till hur en betygssättande och professionell lärare konstrueras.
Viktigt att hålla i minnet är att det är lärarnas berättelser som analyseras. Denna
”verklighet” är, menar jag, subjektiv och beroende av det sammanhang den studeras i. För det första har jag som forskare en förförståelse av vad som sker i
lärarens betygssättande praktik. Genom min lärarbakgrund är jag väl bekant med
styrdokumenten och rutinerna vid betygssättning. Dessutom finns en eller flera
”officiella versioner” av hur betygssättningen ska gå till och för vem den utförs.
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Detsamma gäller förståelsen av vad en professionell lärare är eller bör vara. Vidare presenterar massmedia likväl som utbildningsdepartementet och Skolverket
en mängd texter där skolan debatteras. De flesta av oss, elever, föräldrar och
många andra, har föreställningar om hur och varför betyg finns och hur en bra
lärare borde vara. En sanning kommer sålunda inte att kunna formuleras. I och
med detta blir det extra viktigt att återkommande påminna sig om att det är lärarnas berättelser, så som de formuleras i fokusgruppintervjuerna, som är de utsagor
analysen bygger på. Exempelvis tror jag de flesta ser eleven som den person betygen riktas mot. Men i den narrativa analysen visar det sig att detta inte är så
enkelt som det ser ut. Ifall vi endast skulle studera själva betygssättningen som
procedur där läraren bedömer eleven, sätter ett betyg och överlämnar betyget till
eleven, skulle detta enkelt kunna utföras. Men i det här fallet har det inte skapats
någon förståelse för den mening betygssättningen har för lärarna. Vad menar lärarna med betygssättning? Och vilka aktörer förhåller de sig till i sin praktik? Betygen visar sig i analysen ha fler, och kanske minst lika centrala funktioner som
att mäta elevens kunskapsnivå. Relationen mellan betygssättning och professionalism visar sig i berättelserna ha en central betydelse för lärarna, något som är
intressant med tanke på att denna relation även framkom vara central i de skolpolitiska texterna. Däremot framstår lärarens professionalism som mer komplex i
lärarberättelserna. I kapitel 10 analyseras denna komplexitet närmare.
Att förstå intervjumaterialet som berättelser baseras på vissa val inför mitt arbete
med empirin och kommer därigenom att få vissa konsekvenser i min analys. De
val jag gjort är ontologiska och epistemologiska och därigenom metodologiska
och empiriska. Valen baseras på en syn på språket som intimt förknippat med
handling. Jag väljer att förhålla mig till lärarnas utsagor ur ett perspektiv som
medför att det sätt lärarna talar om sig själva och sin betygssättande praktik på får
en betydelse för hur jag förstår lärarnas agerande. Ett sådant perspektiv kopplar
samman individers föreställningar om en företeelse med hur vi sedan agerar i relation till denna.93 Ett sätt att komma åt dessa föreställningar är att studera hur de
manifesteras i språket.
Jag förhåller mig till berättelserna som ett sätt för lärarna att skapa mening. Det
finns olika analysmetoder i det avseendet men de flesta verkar vara överens om
att det finns en ytnivå och en djupnivå i berättelserna där den ytliga nivån handlar
om vad som berättas och den djupare om hur detta berättas (Robertson 2005, s.
230). Ett sätt att börja arbetet med analysen blir därför att tematisera intervjuerna,
vilket också är ett vedertaget första steg i en diskursanalys. Det ger en insyn i vad
det är som anses som viktiga komponenter i berättelsen. Berättelsen organiserar
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Utifrån en diskursteoretisk förståelse av relationen mellan vårt vetande och handling
(Foucault 2000b, 2002)
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sig kring en intrig som kan formuleras på olika sätt och genom det få olika betydelse. Hur berättelsen formuleras kan förväntas skapa olika meningssamband
mellan orsak och verkan (Czarniawska 2004, s. 7).
Analysen har som utgångspunkt att den fråga som ställs till materialet kommer att
vara avgörande för vad som lyfts fram. Här är min forskningsfråga det som utgör
denna utgångspunkt. Det är lärarnas förståelse av sin dagliga verksamhet och de
själva som lärarsubjekt i relation till de skolpolitiska reformerna som analysen
koncentreras på. Jag söker det som organiserar berättelsen genom att se berättelsens struktur utifrån en tematisering och hur subjektet läraren relateras till berättelsens teman. De betydelsebärande elementen lyfts först ur sitt sammanhang för
att sedan kopplas samman igen i analysen.
I kapitel 9 analyseras de berättelser som konstrueras i de första tre fokusgrupperna. I de intervjuer som genomfördes 2010 hade ännu inte lärarlegitimationen
införts och betygssystemet är från IG-MVG. Analysen i kapitel 10 baseras på intervjuer efter reformerna 2011. När jag intervjuar lärarna 2013 har de börjat betygsätta med det nya betygssystemet F-A och lärarlegitimationen har introducerats i skolan.
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Kap 9. En betygssättande lärare

I detta kapitel analyseras fokusgruppintervjuerna framförallt i relation till lärarnas
betygsättning. Först presenteras kortfattad lärarna och de skolor de arbetar i.94 Eftersom lärarna när de beskriver hur de betygsätter aktualiserar elevernas socioekonomiska förutsättningar och graden av måluppfyllelse ges en övergripande bild
av dessa aspekter och vilka ämnen lärarna undervisar i. Det kan också vara intressant att veta att jag intervjuat lärare som kommer från olika typer av skolor även
om alla ligger i Stockholmsområdet. Fokusgruppintervjuerna har genomförts som
en mycket löst strukturerad intervju vilket betyder att jag egentligen bara initierat
samtalen genom att kort presentera att det är i relation till de senaste betygs- och
läroplansreformerna respektive lärarlegitimationsreformen (för de intervjuer som
genomfördes 2013) samtalet sker. Jag initierade också vid det första tillfället samtalet genom att be lärarna spontant reflektera över vad de tänker på i samband med
ordet betyg. Efter skolpresentationerna beskriver jag hur detta föll ut. Efter det
kommer fyra avsnitt som består av en tematisk textanalys där berättelsen konstrueras. Varje avsnitt behandlar ett tema mer djupgående. I sista avsnittet analyseras hur lärarna genom sina berättelser skapar mening i sin betygssättande praktik och därigenom även om sig själva som betygssättande lärare. Men först en kort
presentation av de skolor lärarna arbetar på:
Bäckskolan är en medelstor skola i ett socioekonomiskt välmående område i närförort. Skolan är populär med en kö av elever som vill börja där. Elevernas
måluppfyllelse när de går ut årskurs nio är närmast fullständig. Lärarna (Wilma,
Eva och Lena) är alla behöriga lärare i ämnet Svenska. Även ämnena geografi och
engelska representeras. Dessutom har lärarna en diger fortbildning i svenskämnets
didaktik, och inte minst har de haft fortbildning där de arbetat med kursplanen i
svenska och betygskriterierna.
Havskolan är en medelstor skola i en förort till Stockholm som utifrån ett socioekonomiskt perspektiv är mer utsatt med lägre medelinkomster och högre arbetslöshet. När eleverna slutar årskurs nio är måluppfyllelsen inte särskilt hög. Endast
30 procent av eleverna har nått målen i alla ämnen när de slutar årskurs nio. Antal
elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är dock högre, 60
procent, vilket visar att de obligatoriska kärnämnena (vid tillfället för intervjun
94

Namnen på både lärarna och skolorna är fingerade. Uppgifter om måluppfyllelse och storlek
på skolan är hämtat på Siris, www.skolinspektionen.se. 2010 och 2013
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2010) svenska, matematik och engelska har en 60-procentig måluppfyllelse. I ämnet svenska är det ingen elev som får betyg i Svenska, utan alla elever följer kursplanen för Svenska som andraspråk. Alla lärarna (Rebecka, Mats och Sara) är
alltså bland annat lärare i Svenska som andra språk.
Sjöskolan är en stor skola med drygt 1000 elever i en närförort till Stockholm.
Eleverna kommer från närliggande området av villor, bostads- och hyresrätter. Vi
kan karakterisera området som ett blandat socioekonomiskt område med övervikt
på medelklass. Måluppfyllelsen är hög, om än inte fullständig. 90 procent av eleverna når målen i alla ämnen. Alla lärare (Henrik, Carolin och Helena) är lärare i
Svenska och har arbetat länge på skolan. Dessutom undervisar de bland annat i
engelska och samhällskunskap.
Skogsskolan är en stor skola med ca 800 elever i en närförort. Den ligger i ett
område som skulle kategoriseras som blandat socioekonomiskt. Drygt 90 procent
av eleverna i årskurs nio har nått målen i alla ämnen 2013. Lärarna (Clara, Laura
och Pia) är alla lärare i ämnet svenska. Förutom det representeras moderna språk,
engelska och religion.
Ängsskolan är en liten skola och ligger i en förort till Stockholm. Skolan ligger i
ett socioekonomisk mer utsatt område än Skogsskolan. Men man skulle kunna
förstå skolan som ett fristående alternativ till de större skolorna i området. Lärarna
(Peter och Katarina) undervisar i ämnena samhällskunskap och filosofi. Knappt
70 procent av eleverna hade nått målen i alla ämnen 2013.
Lärarna från Bäckskolan har intervjuats vid två tillfällen, både innan (2010) och
efter (2013) lärarlegitimations- och läroplansreformerna 2011. Annars har lärarna
från Havskolan och Sjöskolan intervjuats innan och lärarna på Skogsskolan och
Ängsskolan efter reformerna.
Innan första intervjutillfället har jag informerat lärarna om att det är betyg och
betygsättningen som kommer att utgöra samtalets fokus. I de senare intervjuerna
är det främst lärarlegitimationen som diskuteras, men även som analysen kommer
att visa, betygsättningen. Intervjuerna inleds vid de intervjuer som genomfördes
2010 med att alla lärare fick associera kring ordet betyg. De skolor som ingår här
är Bäckskolan, Sjöskolan och Havskolan. I skolorna relateras begreppet till en
negativ problembild med ett undantag av en av lärarna vid Bäckskolan, som direkt
kopplar begreppet till den reglerande systemnivån med associationen: ”bedömning utifrån olika kriterier” samt kommentaren ”tre nivåer”. I övrigt var det ord
som ”ångest”, ”svårt”, ”jobbigt”, ”kontroversiellt”, ”stressad”, ”problematiskt”
och ”betygspanik”.
Lärarna inleder alltså diskussionen om betyg med en negativ problembild. Detta
kan bero på en intertextuell förståelse av betygsfrågan där man kan tänka sig att
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lärarna har påverkats av betygsdebatten i massmedia under perioden. Men massmedia är ingen aktör i berättelserna. Ingen lärare i tar upp den negativa syn på
lärarnas betygssättning som haft stor plats i medierna kring tiden för intervjuerna
2010. Med något undantag diskuterar lärarna inte heller de rapporter och utredningar om betyg som publicerats under 2000-talet av Utbildningsdepartementet
och Skolverket. I Sjöskolan förekommer någon koppling till skolpolitik vid ett par
tillfällen men de utvecklar inte sitt resonemang i relation till det. I Bäckskolan
nämns dåvarande utbildningsminister Jan Björklund, men inte i relation till den
skolpolitiska betygsdebatten. I Ängsskolan (2013) nämns Skolverket i samband
med betygsreformerna med utsagan att ”den enskilda skolan åläggs allt som Skolverket inte lyckats med på flera år”. Den intertextuella närvaron av skolpolitiska
policytexter är alltså liten. Men intertextualiteten med själva läroplanen är större.
I Bäckskolan och Sjöskolan skapas omedelbart en berättelse där lärarna framställer sitt arbete med betygssättning som nära kopplat till det formellt reglerande
betygssystemet. I Bäckskolan beskrivs betygskriterierna uttalat som ett stöd i lärarnas bedömningsarbete, inte endast vid betygssättningen. I Sjöskolan är lärarna
mer uttalat kritiska till betyg över huvud taget, samtidigt som de beskriver den
betygssättande praktiken som baserad på det reglerande systemet av läroplan och
betygskriterier. Betygssättningen artikuleras som ett spel.
Jag spelar ett spel, så där, både gentemot eleverna och föräldrarna. För jag liksom hävdade
inför dem på fullaste allvar att det finns någon slags absoluta kvaliteter i betyg. Fast jag
vet ju att det ju jävla bullshit, liksom. Henrik, Sjöskolan

Lärarna beskriver en betygssättande praktik som handlar om att följa den formella
regleringen i det pedagogiska arbetet. Betygen genomsyrar här den pedagogiska
verksamheten och står i berättelserna ofta i vägen för lärarens möjlighet att bedriva den undervisning de vill.
Med en syn på berättandet som ett sätt att skapa mening, kan den kommunikativa
situation som uppstår vara en väg till en gemensam förståelse av vad betyg är och
bör vara, hur lärare ska betygsätta (och inte) och hur deras egen sociala praktik
kan fogas in i detta meningsskapande. I berättelserna konstrueras också en betygssättande lärare som både relateras till det formellt reglerande systemet och till den
dagliga verksamhetens villkor och individer.
I lärarnas berättelser om sin betygssättande praktik konstrueras en betygssättande
lärare som befinner sig i mellanrummet mellan reglering och verksamhet. Hur
subjektet den betygssättande läraren figurerar som aktör i berättelserna och hur
detta subjekt förhåller sig till den verksamhet som beskrivs skapar en berättelse
med, i narrativ terminologi, en intrig som organiserar berättelsen. Denna intrig
håller samman historien (Czarniawska 2004). Det komplicerade i relationen mellan läraruppdraget att undervisa och att betygsätta framträder genomgående i be-
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rättelserna.95 Främst är det två aspekter som går att utkristallisera: relationen kunskap och betyg samt mellan vad man idealt önskar göra och vad som krävs att
man ska göra.
I den tematisering som genomförs av lärarnas berättelser om betygssättning är det
främst fyra teman som framträder som centrala: Kunskap och betyg, läraruppdraget och betyg, en professionell betygssättande lärare samt betygshets och likvärdiga betyg. Varje tema presenteras i varsitt avsnitt där den betygssättande praktiken konstrueras utifrån skilda aspekter.

Kunskap och betyg
Jag ser en glidning genom samtalet där lärarnas betygssättande praktik inledningsvis diskuteras i termer av vad det är man bedömer när man sätter betyg till att mot
slutet övergå till att diskutera vad betygen har för funktion i skolan. Det är relationen person/kunskap som problematiseras initialt. Wilma (Bäckskolan) lyfter
fram det faktum att läraren precis som eleven är en social individ och att detta är
en aspekt som är svår att ta bort i en bedömningssituation. Relationen kunskap/betyg uttrycks i hennes fall av svårigheten att bortse från det personliga och sociala
i bedömningssituationen. Eva i samma skola, diskuterar också relationen mellan
kunskap och betyg, men det är snarare en farhåga med betyg hon uttrycker: ”Men
på samma sätt är det ju hemskt för jag kan tycka också att det är någonting som
dör hos dem i åttan.” Hon befarar nu att detta redan kommer att dö i årskurs sex
när betygssättningen flyttas ner till de lägre årskurserna. Denna farhåga bekräftas
senare från lärarna i Skogsskolan som är en av de nya skolor i studien som tillkom
efter 2011 års läroplan.
Pia: Jag kan tycka att det är rätt jobbigt att sätta betyg. Alltså det tar tid, det är påfrestande och jag kan tycka att det är jobbigt att betyg i sexan, sjuan. Det tycker
jag, det tycker jag fortfarande, och det tyckte jag innan dom införde det. Åttan,
nian räcker jättebra. För jag kan tycka att i sexan och sjuan så… Tidigare så har
man gjort saker för att träna på saker, nu gör vi saker och nu måste jag sätta betyg
på dom. Jag tycker man tappar den här tränings… ”Ja, det är okej om vi stryker ett
streck, vi gör det igen sen.”
Clara: För dom, varje lektion: Betygssätter du det här? Betygssätter du det här?
Betygssätter du det här? Säger man nej, då blev det inte så viktigt. Och träningen
har helt försvunnit ur deras agenda.

95

I de senare berättelserna där lärarlegitimationsreformen var central skiljer sig Ängsskolan,
som är den enda gymnasieskolan, från de övrig i fråga om konflikten mellan betyg och undervisning. Framförallt lyfts inte betygshets som ett problem.
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Hur betygens stora inflytande i skolverksamheten medför att eleverna inte upplever undervisning som inte betygsätts som meningsfull återkommer i flera berättelser. Lärarna kommer i samband med diskussionen om tidigareläggningen av
betygen också in på relationen mellan pedagogisk bedömning och betygssättning.
Att eleverna tar betygssättningen personligt och därför hindras i sin förståelse av
relationen mellan kunskap och betyg beskrivs som ett av problemen med betygssättning som pedagogiskt verktyg.
För det där, det ser man ju att det här med betyg alltså, påverkar ju deras självkänsla,
liksom. Men alltså den här uppfattningen om vilka liksom de är och vilket värde de
har och så. Helena, Sjöskolan

Att betygen kopplas till eleven som person, liksom att elever känner sig ”stämplade” är ett problem som på olika sätt framkommer i de flesta berättelser, även vid
de senare intervjutillfällena 2013.
Laura: Ja och sen har dom fortfarande det här att man, att det handlar om att vara juste
eller ojuste, alltså för oss som lärare. Dom är så pass små, dom som går i sexan. Det
är liksom inte vår relation utan det är kunskaperna som, det är förmågorna de visar
som man sätter betyg på.
Pia: De upplever att man betygssätter dom som personer och inte vad de kan i ämnet.

Även Havskolan brottas med denna problematik. Eleverna har svårt att skilja på
betyg på kunskap och betyg på person. I Havskolan är inte problemet att eleverna
inte når MVG, utan att eleverna inte blir godkända i svenska över huvud taget.
Det är ju väldig svårt det här, man känner ju att man… eftersom eleverna har väldigt
svårt att skilja på det här mellan betyg för deras kunskaper och betyg på dom själva
va. Så jag tycker det är jobbigt att sätta betyg just för att jag vet att det finns några
som tror att jag underkänner hela deras person om jag inte ger dem godkänt. […]
Dom undrar liksom vad är det för fel på mig, medan andra håller det inom sig själva.
[…] Dom kommer att få leva med det här, den ganska jobbiga känslan. Mats, Havskolan

Det komplicerade i relationen mellan betyg och kunskap kan även exemplifieras
med då Lena (Bäckskolan) berättar om hur hennes betygssättande praktik gick till
inför jullovet. Hon menar att det egentligen inte är vid terminsslutet betygen sätts,
även om lärarna formellt sett gör det. Istället sker det vid det utvecklingssamtal
de har med eleverna ett par månader tidigare. Då ska de ge ett skriftligt omdöme,
som visade sig vara mycket betygsliknande. Det formuleras i tre steg: ”ej tillräckligt, tillräckligt, i hög grad”.
Så egentligen är det då som det är jobbigare tycker jag. För då får man verkligen
tänka till var ligger varje elev. Och det är ju bra, för att då tänker man faktiskt inte
i betyg på samma sätt. Utan då tänker man i förmågor. Lena, Bäckskolan
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Här är det tydligt att lärarna när de inte behöver sätta betyg enbart, utan också
förväntas formulera sig kring elevens nivå och vad som bör ske framåt, känner att
de i större utsträckning än vid betygssättningen kan relatera till elevens kunskap.
Även i de övriga skolorna berättar lärarna om det problematiska med betygens
definitivitet.
Sen tänker jag att omdömena bör täcka, om syftet är att göra det tydligare, så tänker
jag att omdömet har ju en förklaring om man har konstruktiva lösningar - det här
kan man tänka på att arbeta vidare med. Det här det borde ju vara mer heltäckande
än bara en bokstav som också kan vara så här, ja nu i nya, det blir ett E, trots att du
har väldigt många C:n så är det fortfarande ett E och då, det är ju inte så konstruktivt
egentligen, kan jag känna, gentemot de, särskilt de yngre. För de har svårare att
förstå att vi inte kan göra det på känsla på samma sätt. I omdömet kan man ju skriva
ut det: det här är jättebra och de här delarna, men betyget är så där, stämpel. Laura,
Skogsskolan

Undervisning utan betygssättning beskrivs med en koppling till ökat lärande. En
av lärarna berättar hur han idealt skulle vilja kommunicera med eleverna i
svenska.
”Men ni behöver inte vara oroliga för att jag kommer att betygssätta era dikter eller
någonting sånt där.” Jag kan tänka mig att man skulle kunna nå mycket längre då.
Henrik, Sjöskolan

Betyg och det pedagogiska bedömningsarbetet konstrueras också i dikotomiska
termer. I Sjöskolan poängterar lärarna att respons och betyg ”absolut inte är
samma sak”. Lärarna diskuterar tillsammans hur det kan vara möjligt att arbeta
utan betyg. De är, trots en önskan om att kunna frigöra sig från betygen, överens
om att dessa alltid finns med i det dagliga arbetet. Särskilt Helena poängterar att
betygskriterierna alltid finns närvarande även om lärarna inte uttalar det.
Så det finns ju där närvarande ändå, som du säger, det här spelet om betyget är ju
alltid närvarande fast vi bestämmer oss för att eleverna, ”nu får ni en liten rast, just
nu när vi gör det”. Då trollar vi bort betygen för ett litet tag. Men vi är ju inne i
systemet ändå. Alltså jag vill bara säga att vi är ju där. Helena, Sjöskolan

I Bäckskolan beskriver lärarna liknande dilemman i sin diskussion om att betygen
ligger i vägen för deras pedagogiska arbete vid utvecklingssamtalet. Eleverna förväntar sig, utifrån de betygsliknande omdömena, att de motsvarar reella betyg. Så
att funktionen att peka på vad eleven eventuellt skulle kunna uppnå vid läsårets
slut försvinner genom att läraren måste hålla tillbaka omdömena för att inte riskera att eleverna känner sig lurade.
Men samtidigt har vi ju sagt till oss själva att vi trasslar till det för oss om vi skriver
i hög grad och eleven sedan inte får det betyget i åttan. […] För det är så svårt för
en förälder att förstå. Eller eleven, jag fick ju i hög grad, varför fick jag inte det i
betyg nu? Så då håller man ju ner det hela. Lena, Bäckskolan
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Viktigt att påpeka är att det inte är betygens giltighet som är problemet i berättelserna, att lärarna skulle sätta fel betyg, utan dess funktion av definitivitet istället
för att fungera som ett pedagogiskt verktyg. Lärarnas bekymmer med att eleverna
ser ett högt omdöme som ett ”löfte” om ett visst betyg hindrar dem att använda
dessa för att peka framåt mot en möjlig kunskapsutveckling. Istället får de hålla
tillbaka omdömena. Genom det fungerar inte omdömena så som avsett och förlorar sin pedagogiska funktion av formativ bedömning. Däremot medför detta inte
att själva betygssättningen på något sätt skulle bli felaktig. Tvärtom uttrycker lärarna en trygghet i sin betygssättande praktik. Snarare handlar det om att lärarna
i sitt pedagogiska arbete behöver skilja på den formativa och den summativa bedömningen. Några år senare då betyg införts i årskurs sex, diskuterar lärarna i
Skogsskolan ett liknande dilemma men angående betygssättningen i sexan.
Pia: och sedan så vet jag att vi har haft diskussioner i årskurs sex och sätta A, för det,
nu när vi införde det här så var det ju ett visst motstånd mot att sätta ett A. Eller
osäkerhet var det väl egentligen.
Clara: Ja, men lite så där, då hamnar man i knipa i sjuan om man gör det för då är det
dessutom ny kursplan. Nej det är inte ny kursplan, men det är nya kunskapskrav, nytt
att bedöma betygen efter, nytt innehåll.

Relationen mellan lärarens pedagogiska bedömning av elevernas kunskap och den
formella regleringen av betygssättningen hamnar i berättelserna ofta i motsatsförhållande till varandra på liknande sätt. Lärarna beskriver hur de har förmågan att
bedöma elevens kunskap korrekt men också hur möjligheten att göra det stöter på
hinder i form av dilemman i den dagliga verksamheten. I utsagorna ovan handlar
det om att elevernas önskan om höga betyg gör att betygen hålls nere så att de inte
ska ge felaktiga signaler inför årskurs sju då kraven ökar. Det är en informell reglering som handlar om kraven på höga betyg. Men även formell reglering kan
stå i vägen. Det nya betygssystemet 2011 återkommer i berättelserna som ett exempel på när betygssystemet skapar ett dilemma där lärarens pedagogiska bedömning av elevens kunskapsnivå inte går att uttrycka genom betygen på grund av det
som kan ses utgöra en krock mellan lärarnas och betygssystemets kunskapssyn.
Och jag vet inte riktigt hur man ser på en bildnings- kunskapsprocess hos en enskild
människa med det här betyget eller betygssystemet, därför att varje parameter måste
vara uppfylld för att få ett C eller B, så måste allt till övervägande del vara uppfyllt.
[…] Och det som är konstigt, det är ju, att om någon av de här inneboende parametrarna, analyserande och kunskapsbegrepp, och allt sånt där, inte skulle vara uppfyllt.
Ja då får eleven F. Peter, Ängsskolan

I berättelserna från 2010 beskrivs betygskriterierna som något lärarna använder
för att stödja en betygssättning man upplever som rätt. De berättar om betygssättningen som något de egentligen ganska enkelt kan genomföra på grund av sin
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erfarenhet som lärare. Även om betygen i sig kontrasteras mot arbetet med kunskapsutveckling kan kriterierna, liksom de nationella proven, fungera som stöd
när betyg ska motiveras till eleven. Kriterierna hamnar då inte i samma motsatsförhållande till kunskap som kunskapskraven gör i berättelserna efter att det nya
betygssystemet etablerats.
Jag var klar på att jag satte det betyget som han faktiskt var värd. Han var inte värd
ett MVG utifrån kriterierna. Carolina, Sjöskolan

Lärarna använder även betygskriterierna för att argumentera för det betyg de redan vet att en elev ska ha. Lena och Wilma i Bäckskolan uttrycker det som att de
måste ha bevis på kunskap. Ur lärarens perspektiv är alltså inte problemet att betygens koppling till kunskap skulle vara missvisande eller felaktig. Istället är problemet att de behöver motivera hur de har gjort denna koppling. På så vis tolkar
jag det som att de i sitt bedömningsarbete med feedback, anteckningar och samtal
har kunskapen i centrum. Där arbetar de med att få eleven att förstå vad han eller
hon behöver arbeta mer med och vad som fungerar bra. Det är i detta bedömningsarbete som lärarna skapar den medvetenhet hos eleven som dagens betygsdebatt
menar att betygen och de nationella proven ska skapa hos eleven och läraren. Den
funktion betygen uttrycks ha i detta samtal är i huvudsak urvalsfunktionen. Framförallt är detta en produkt av elevernas betygsstress, säger lärarna. De upplever att
eleverna i alltför hög grad stressar inför gymnasievalet. Ett MVG för lite kan för
dem medföra att den utbildning, eller i första hand den skola, de sökt inte går att
komma in på. Denna stress skulle kunna vara orsaken till att lärarna gärna ”håller
nere” betygen innan årskurs nio eftersom de annars kan hamna i en position där
elevens förväntningar blir för höga. Betygshets är en central aspekt av relationen
mellan kunskap och betyg som jag kommer återkomma till längre fram.
I skolorna artikuleras dock betyg ofta i ett motsatsförhållande till kunskap. Fokus
på betygssättning tar tid från övrigt pedagogiskt arbete och betygen medför också
att eleverna fokuserar betygen istället för kunskap, vilket senare återkommer i
Skogsskolans berättelser.
Om det inte var så mycket tyngd på betygen så skulle det inte göra någonting. Det
är väl bra att ha ett mätinstrument. Det är ju inget fel så. Men det blir så väldigt
fokuserat på bara betygen hela terminerna från sexan och det är ju inte så kul, därför
att nej jag har inte tid och sitta och bedöma varje lektion, varje elev enligt en betygsskala. Clara, Skogsskolan

Att lärarna ägnar så mycket tid åt betygssättningen kopplas bland annat till ledningens önskan om höga meritvärden.
Men med alla dessa nya liksom kvalitativa, liksom nivåer som kommer in i det här
nya betygssystemet. Då undrar jag hur mycket utav vår gemensamma tid som kom-

193

mer att ta i anspråk för det, som jag ändå från början tänker är ett trubbigt instrument. Man tror att, ja men nu så ska det liksom bli enklare för att det är fler nivåer.
Det tror jag inte alls! Helena Sjöskolan

En dikotomi mellan kvalitativ bedömning och betyg utifrån betygskriterierna som
reglerande för lärarpraktiken uttrycks.
Säg till exempel så här: vi ska jobba med dikter. OK! Och ingenting kommer att
betygssättas utan så här. Utan vi ska bara satsa på att få så här kreativt arbete i
gruppen, så här. Henrik, Sjöskolan
Men egentligen är ju… kan jag tycka att vi lägger ner t o m för mycket tid att skriva
långa texter om enskilda uppsatser och försöka hjälpa eleven fram på det viset. För
de elever, de flesta elever tittar ändå mest på betyget och är mer hjälpta av ett samtal
eller en kommentar kring det samlade arbetet under en termin. Eva, Bäckskolan

Samtidigt uttrycker lärarna att det är en självklarhet att följa betygskriterierna.
Lena: Ja, de finns ju. Man måste ju ta del av det. Man kan ju inte bara rycka på axlarna
och säga att man körde med ryggmärgen eller någonting
Lena och Wilma: Mm.
Eva: Alltså hela betygssystemet är ju helt ointressant om man inte följer styrdokumenten… Alltså då faller ju allting. Eh, ska man ha det så ska man göra det på rätt
sätt. Därmed inte sagt att jag tror på betyg. Men ska man nu ha det…

I Havskolan kunde detsamma formuleras såhär:
Och sen är det svårt också där här just med G-nivån att det kan ju vara så nära IG
eller så nära VG och det anses ju också så orättvist, tycker de, att man kanske får
samma betyg då trots att någon kanske nästan är på väg till VG och den andra på
IG. Det där tycker jag också, det är för brett spann där, men nu är det väl nytt betygssystem på gång… Sara, Havskolan

Lärarnas elevperspektiv i Havskolan medför att de för det mesta relaterar till eleverna när de pratar om betygssystemet. Det är hur eleverna upplever betygen som
berättelsen kretsar kring. Betygssystemet konstrueras som samma självklara reglerande struktur som i Bäckskolan, vilket man som lärare förhåller sig till. Däremot uppstår problem när också eleven har att förhålla sig till betygssystemet.
Eleverna i Havskolan har svårt att förstå innehållet i kursplaner och betygskriterier, menar lärarna. Ett liknande resonemang går att se när betyg i årskurs sex
diskuteras några år senare.
Clara: Och även om man inte pratar igenom betygen så när man kommer upp på de
här betygen så är det ju vissa elever som man tycker att ”du är för liten för att förstå
saker på den nivån som det står beskrivet i kunskapskraven” och det kanske lossnar
sen, men då är det fortfarande inte så kul och sitta där med dom lägre betygen när det
är en elev som faktiskt kanske senare skulle kunna nå mycket högre. Fast det vet man
inte, när lossnar det? När börjar man förstå hur saker hänger ihop och…
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Pia: Det är svårt att förklara för elever också, är det inte? Det har inte växt färdigt ännu
i ditt huvud. Men du kanske hinner med det.
Clara: Nej, men det går ju inte förklara, ”Du är lite för omogen, helt enkelt för A”.
Det kan man ju inte säga.

Det är inte bara betygen som mått på elevens kunskapsnivå som i berättelserna
framträder som problematiskt. Betygen framställs även som i vägen för elevens
lärande likväl som för den pedagogiska bedömningen. Det uppstår i berättelserna
en spänning mellan betygssystemet och den betygssättande praktiken, mellan betygens formellt reglerande funktion och dess realisering i skolan.

Läraruppdraget och betyg
Det är särskilt bland lärarna i Havskolan som en dikotomi mellan läraruppdraget
och den formella regleringen konstrueras i samband med berättandet om betygssättningen. Elevernas möjligheter att bli en del av det svenska samhället relateras
genomgående till elevernas kunskaper i svenska språket. Elevernas språkbrister
riskerar att skapa ett utanförskap, menar lärarna. Läraruppdraget artikuleras i stor
utsträckning i form av att de försöker uppmuntra elevernas språkutveckling, skapa
förutsättningar för dem att ta sig in på gymnasier i svenska områden (vilket kräver
G i svenska) och att anpassa kunskapskraven till deras språkiga förutsättningar.
Här inriktas berättelsen om deras betygssättning in på elevens utsatthet i att bli
underkänd. När berättelsen riktas mot styrdokumenten är det med ett elevperspektiv. Problemet, menar lärarna, är att dokumenten inte är anpassade efter eleverna
i deras upptagningsområde. Dessa elever möter inte det svenska språket i egentlig
mening utanför skolan även om de är födda i Sverige. Kursplanen för SvA fungerar i det avseendet inte för lärarna i praktiken.
Men det står ju sällan om elever som är födda och uppväxta här, som i [namnet på
området], de är ju födda i Sverige, men de har inte språket ändå. Det står aldrig
någonting om sånt. Det tycker jag har försvårat… Rebecka, Havskolan
Kursplanen är upplagd liksom efter elever som bor i ett område där majoriteten talar
svenska då, så är det inte här! Mats, Havskolan

Problemet med de få stegen, särskilt associationerna till begreppet icke godkänt
diskuteras i Havskolan. Formuleringen ”Icke godkänt” relaterar lärarna till problemet med elever som upplever sig personligt underkända. Men problemet med
elever som inte kommer in på gymnasiets nationella program aktualiseras också i
samband med ett icke godkänt betyg.
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Och det är därför som de blir så frustrerade många nu då och så kommer de ju inte
in på gymnasiet om de inte har godkänt i svenska, engelska, matte, det blir väldigt
så här… frustration. Sara, Havskolan

Att kunna motivera bedömning av kunskap för att kunna sätta betyg är ett tema
som återkommer i berättelserna. Ett exempel är skillnaden i att betygsätta muntlig
och skriftlig framställning. Lärarna uttrycker att det är lättare att hitta bevis på
kunskap skriftligt. Muntligt kommunicerad kunskap ger inte insyn i betygssättningen. Laura på Skogsskolan uttrycker att hon, även om elevens kommunicerade
kunskap har noterats av läraren ”inte kan redovisa för föräldrarna, förutom att de
måste lita på mitt omdöme. Ja, där har vi ju ett problem för det gör man ju inte i
sådan utsträckning.” Kunskapsbedömning menar lärarna borde kunna basers på
muntligt kommunicerad kunskap, vilket blir problematiskt när kravet på insyn i
lärarnas betygssättning kräver bevis på kunskap. Det skapar en motsättning mellan lärarnas bedömaruppdrag i vilket olika bedömningsformer ska användas, och
ett krav från föräldrar och ledning på insyn i bedömningen. Samtidigt beskriver
lärarna att de i praktiken trots allt bedömer muntlig framställning.
Att bedöma det muntliga utkristalliseras i Bäckskolan till kunskap om samtalets
spelregler och en förmåga till ett bra språkbruk.
Om ni inte kan klara ett muntligt samtal där en i taget får tur liksom. Då uppnår man
inte ens godkänt i ämnet. Wilma, Bäckskolan
För jag måste ju säga, jag motiverar mitt G till de här MVG-killarna i min klass med
att så länge de inte kan låta bli att kränka andra eller använda sig av ett så… sånt
språk. Eva, Bäckskolan

Att kunna spelreglerna i klassrummet blir genom detta ett mål att uppnå. Wilma
menar att hon säger till eleverna att de inte kan få godkänt över huvud taget och
tillägger: ”Men jag har säkert fel”. Det hon syftar på här är att hon inte är säker
på att hon egentligen har stöd för detta i betygskriterierna. Så här gick diskussionen:
Lena: Ja och att få dem att lyssna till varandra. Träna dem till reflexion att verkligen
fokusera på den som pratar och inte bara babbla rakt ut själv va. Begära ordet och allt
det här. Det är ju otroligt stöd att det faktiskt står att man ska kunna delta i en… ett
samtal
Wilma: Ja att det inte handlar om betyg om uppförande, betyg i ordning och uppförande. Utan det ingår i ämnet. Det är ju det som är så bra.
Eva: Att klara livet sen på något sätt som student eller som…
Alla: Mm
Eva: …på arbetsplatsen
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Det intressanta är att de på min fråga om de någonsin stött på motstånd från eleverna, svarar att eleverna aldrig har protesterat samt att ”Det står ju där”. Detta
leder till att Eva hämtar betygskriterierna för att vi gemensamt ska kunna se att
deras resonemang beläggs i dessa. Innan hon går skrattar hon och säger: ”Men sen
kan det ju vara så, åh snälla, snälla ge mig någonting som jag kan tolka åt det
hållet.” Slutligen enas lärarna om att de i sina lokala tolkningar av betygskriterierna bestämt att samtalsspelet och språkbruket ska vägas in i kriteriet för högre
betyg där eleven ska kunna anpassa sitt tal och sin skrift efter mottagare och syfte,
även om det inte explicit uttrycks så i betygskriterierna. Spänningen mellan det
lärarna anser som viktiga förmågor och kunskaper i ämnet och vad styrdokumenten ”tillåter” påverka betyget, gör att lärarna söker stöd i styrdokumenten när de
ska hävda aspekter av ämnet de bedömer som viktiga.
Att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare med goda förutsättningar efter
skolan framställs i berättelserna som en del av läraruppdraget. Berättelserna konstruerar en socialiserande undervisningspraktik som för att fungera behöver kopplas till betygen. Eleverna i Bäckskolan siktar enligt lärarna på yrken där en god
språklig nivå krävs (exempelvis uttalas läkare som ett yrke eleverna vill utbilda
sig till). I Havskolan handlar det om att eleverna måste behärska svenska språket
för att över huvud taget ha en chans att komma in i det svenska samhället. Hur
elever fostras språkligt formas av lärarnas förväntningar och den förförståelse de
har om eleverna och deras framtid. I Sjöskolan, Skogsskolan och Ängsskolan diskuterar inte lärarna elevernas yrkesframtid efter skolan. Däremot är ett centralt
tema att eleverna vill ha höga betyg eftersom det har betydelse för urvalet till
vidare studier.
Förhållandet mellan undervisning och betyg uttrycks av lärarna i huvudsak som
problematisk. Det görs framförallt genom att lärarna beskriver hur den pedagogiska bedömningen störs av betygen. Det är framförallt när eleverna förväntar sig
eller strävar efter ett högre betyg än vad läraren vid den slutgiltiga betygssättningen bedömer att de ska ha som problem enligt lärarna uppstår. Lärarna hanterar
detta olika beroende på skola. I Bäckskolan är några sätt att hantera krocken att
hålla nere omdömen tidigare under läsåret och att kontinuerligt föra anteckningar
om elevens prestationer för att kunna motivera sitt betyg vid ett eventuellt ifrågasättande. Samma resonemang går att se i berättelserna om betygssättning i årskurs
sex. I Bäckskolan, Sjöskolan och Skogsskolan uttrycks en frustration över att eleverna bara är intresserade av betyget och inte den kvalitativa bedömning läraren
anser viktig att ge i ett kunskapsgenererande syfte. I Bäckskolan diskuteras vid
den senare intervjun hur lärarna anpassar undervisningen efter kunskapskraven i
2011-års läroplan, men att de ibland lägger till moment som är viktiga eller efterfrågas. När ett moment inte betygsätts beskriver lärarna att deras undervisning
inte längre anses lika viktig.
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Det finns inga kunskapskrav för det här. Det finns inga kunskapskrav. Ja, men det
skulle du ha sagt. Ja, men ni ville ju ha det! Vi har ägnat en massa onödig tid till det
här och sitta och plugga. Nej, men du kommer att ha glädje av det på gymnasiet om
du får en svensklärare som tycker det är viktigt, sa jag. Lena, Bäckskolan

Det lärande undervisningen syftar till konkurrerar här med betygen. I berättelserna
illustreras ett problem med en ökad fokus på vad som går att mäta i output. Lärandet i sig, det som lärarna vill arbeta med i undervisningen, blir för eleverna inte
lika viktigt. Liknande resonemang kan vi se när lärarlegitimationen och definitionen av en professionell lärare diskuteras längre fram. Den professionaliseringsreform lärarna idealt konstruerar i berättelserna handlar om mer tid för lärandeprocessen, om undervisningen, något som lärarlegitimationsreformen inte medförde.
I Havskolan och för eleverna i årskurs sex i Skogsskolan illustreras det problematiska i relationen mellan kunskap och betyg genom att eleverna inte förstår betygskriterierna och att kursplanen inte ses som anpassad till elevernas förutsättningar (socioekonomiskt eller mognadsmässigt). Intressant är att lärarna, vid tidpunkten före betygsreformen, uttrycker att de uppskattar betygskriterierna samtidigt som de säger att de hindras av betygen i sitt pedagogiska arbete. Det nya
betygssystemets kriterier, kunskapskraven, konstrueras däremot genomgående
som att det står i vägen för en korrekt betygssättning. I Sjöskolan framkommer en
tydlig aspekt av ”pedagogisk förlust” i relation till den betygssättande praktiken.
Skolarbetet blir inte bara mer styrt av betygskriterier och mål, utan även torftigare,
menar de.
Det är ju så otroligt häftigt att få sjuor, kan jag tycka. För man känner, åh, man har
så mycket tid och man kan göra så mycket, liksom, på något vis ännu mera kreativa
saker. Man kan lägga in vad man tycker är roligt därför att man har inte det här,
alltså vi har inte behövt liksom betygsbedöma dom och det är ju så skönt. Jag kan
skriva kommentarer och det är liksom. Dom går hem och läser och alla är liksom
ganska nöjda och glada sjuor. Carolin, Sjöskolan

Utsagan illustrerar hur eleverna fokuserar betyg och inte lärande (formativ bedömning) är ett exempel där lärarens vilja till kunskapsutveckling krockar med
elevens fokus på betyget. I Bäckskolan berättar också en lärare att hon anser att
de lägger ner för mycket tid på att ge långa kommentarer till elevtexter när eleverna egentligen bara är intresserade av betyget. Hon anser visserligen att eleven
ska ha en kommentar men menar att det kanske är onödigt av dem att lägga ner så
mycket tid när det ändå bara är betyget som intresserar eleven. Jag ser detta som
ytterligare ett exempel på lärarnas fokus på kunskapsutveckling och elevernas fokus på betyg.
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I ingen av berättelserna uttrycker lärarna någon tydlig idé om betygens funktion.
Det övergripande intrycket är att lärarna inte är på det klara med det. Den tydligaste funktionen som framkommer är när lärarna diskuterar betyg som urvalskriterium. Det framkommer framförallt i berättelser om andra skolor och andra lärare
som sätter för höga betyg, vilket då framställer dem själva som lärare vilka inte
gör det.
Lena: Fast om man tänker på gymnasiet sen så är det ju samma problem där också tror
jag. Till högskolorna. Det fungerar ju inte som urvalsinstrument.
Eva: Nä
Intervjuare: Vad kan man göra åt det då. Har ni någon lösning? Din utopi?
Lena: De försöker väl göra det nu med att man inför fler steg till exempel. Då kan det
ju bli mer så. Men jag är ju tveksam till det.
Wilma: Till om det skulle ge någon…
Lena: Jaa…
Wilma: Det blir bara krångligare att sätta antagligen.
Eva: Man har tydligen behov av urval.
Lena: Ja man har ju det. Det är ju därför.
Wilma: Eftersom man måste lotta in.
Lena: Ja

Det blir tydligt i lärarnas berättelse att det är någon annan som har ett behov av
urval, inte de. Vem denna andra är kan vi ju spekulera i men två repliker senare
kommer utbildningsminister Jan Björklund in i berättelsen.
Eva: Jag tror att det är såhär. Björklunds barn kommer upp i skolåldern i höst. Och då
vill han känna igen systemet som det var när han gick i skolan.
[Allmänt skratt]
Eva: Så att han kan vara med på utvecklingssamtal och prata och liksom vara inne i
det hela.

Objektet i berättelsen är här det nya målrelaterade betygssystemet (år 1994), men
eftersom det relaterades till betygen som urvalskriterium i utsagan ”man har tydligen behov av urval” (Eva, Bäckskolan) framträder Björklund som en personifiering av den skolpolitiska nivån.
Betygens relation till det pedagogiska arbetet (läraruppdraget) är över lag nedtonad eller placerad i ett motsatsförhållande till varandra. I Havskolan är betygens
främsta funktion att eleverna ska få möjlighet att komma in på de nationella programmen och ta sig från närområdet till innerstan. Det ger betygen en funktion av
199

valuta på skolmarknaden, urvalsfunktionen, snarare än som pedagogiskt redskap.
Eleverna uppmanas explicit av lärarna att inte söka skolorna i närområdet utan
vända sig till innerstadsskolorna. Det uttalade motivet är språkutvecklingen.
Jo men just på grund av den språkliga, att utveckla språket och vi fick faktiskt de
allra flesta att söka sig till, till… de fick ganska bra betyg i den klassen också så att
de hade möjligheter och ta sig in… Mats, Havskolan

Att erbjuda eleverna en bättre framtid konstrueras i berättelsen som en del av läraruppdraget. Kunskaper i svenska och betyg används ofta synonymt när vägen
till elevernas möjligheter i framtiden diskuteras. Det reglerande systemet av kursplaner och betygskriterier uttalas främst som att de står i vägen för denna möjlighet.
Lärarnas uttalanden om de nationella proven gör att även dessa ofta hamnar i motsatsförhållande till kunskap. Nationella proven tar tid, vilket medför att annan pedagogisk verksamhet får stå tillbaka.
Ja, alltså tittar man på vårterminen i nian så är det ju, liksom så där tjugo tester på
elever. Alltså det är ju… Och så ska de här eleverna förberedas för de här testerna
i alla ämnena… inför nationella prov och så där. Jag menar, säg att det är fyra
prov i engelska, det är tre i svenska, det är tre i matte. Nu ska de ha i SO, nu ska
de ha i NO, nu ska de ha i moderna språk. Och allt det är ju naturligtvis… tar ju
oerhört mycket tid. Och det styr också våran undervisning. Henrik, Sjöskolan
Jag menar Agnes lärare var tvungen att ha vikarie i två eller tre dagar, jag minns
inte, för att kunna fylla i resultatet från de nationella proven. Det tycker jag säger
en del om det administrativa… Det är liksom erfarenhet med 40 år i branschen, men
hon går ju under av det här administrativa. Katarina, Ängsskolan

Ökat administrativt arbetet är ett tema som framförallt förekommer i berättelserna
från 2013. De nationella proven och att de införts från årskurs sex och i fler ämnen
framhålls av Skogsskolan och Bäckskolan som problematiskt både för lärare och
elever. Att de nationella proven riskerar bli för styrande för undervisningen skapar
en motsättning mellan de nationella proven och kunskapsutveckling på liknade
sätt som motsatsförhållandet mellan betyg och kunskap.
Men nationella proven styr ju också vår undervisning så att om man börjar med den
typen av prov i stället, då kanske inte vi skulle ägna tid lika mycket åt att träna deras
förmågor, träna deras skrivande, argumentation och hela den här biten, så jag ser
mer nationella proven som att det styr oss mot vad som är viktigt just nu i samhället.
Det här ska vi träna våra elever i. Lena, Bäckskolan 2013
Jag tycker att det har blivit för mycket fokus på betyg. Jag har känt mig rätt så
irriterad ibland för att jag tycker att vi upptar så mycket tid här på skolan åt det här
med diskussioner om betyg och kriterier och sådana där saker. Och jag tycker att på
nåt sätt är det så att när man tar tid till någonting så måste man ta den tiden ifrån vår
samlade tid och det som händer är att all annan diskussion om pedagogik, om att
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utveckla olika saker, man kanske samarbetar, man tittar på… det på något sätt får
väldigt liten tid. Och, så jag tycker det är ett jätteproblem. Henrik, Sjöskolan

Men även den betygssättande praktiken styrs av de nationella proven genom att
lärare tenderar att hålla tillbaka betygen vid höstterminens slut i väntan på att de
nationella proven är genomförda under våren. Både i Bäckskolan och Sjöskolan
berättar lärarna om detta fenomen. I Sjöskolan är det andra lärare som styrs av de
nationella proven på detta sätt. De berättar att det är elever som menar att ”läraren
vill vänta till våren” (Carolin, Sjöskolan) med de höga betygen, till efter de nationella proven. De nationella betygen ”legitimerar det där betyget” (Helena, Sjöskolan).
Eva (Bäckskolan) beskriver också det dilemma betygssättningen kan hamna i när
betygssättningen bör överensstämma med resultatet på det nationella provet. Hon
frågade sig ifall hon kunde sätta det högsta betyget, MVG, på två elever som nått
upp till kraven för MVG i kursen, innan de nationella proven var genomförda.
Hon ville ”vänta till nationella proven för att se hur det gick för dem” innan hon
satte MVG. Istället gav hon dem VG. Hon uttrycker i intervjun sin förundran över
sitt sätt att resonera och berättar att hon inte kunde släppa betygssättningen innan
hon gått tillbaka till betygsdokumentet och ändrat betygen till MVG.
De nationella proven beskrivs ha en betydelse för hur lärarna hanterar den betygssättande praktiken. När eleverna inte förstår att de inte når upp till målen och genom det inte kan få ett godkänt betyg kan proven användas i syfte att motivera ett
underkänt betyg. I Sjöskolan är ett högt betyg som bekräftas av det nationella
provet legitimerat av det reglerande systemet.
När man har satt ett MVG och eleven skriver ett MVG på nationella provet! Då är
det ju skönt! Carolin, Sjöskolan

I Havskolan är det då eleverna inte förstår varför de inte blir godkända som lärarens förmåga att sätta rätt betyg måste motiveras. Lärarnas förmåga att sätta rätt
betyg är framförallt inte ett lika uttalat ämne i Havskolan. Istället finns ämnet
implicit med när de talar om hur eleverna reagerar på betygssättningen. Även i
det fallet försöker lärarna hänvisa till det reglerande systemet. Där är det i första
hand de nationella proven som blir medlet men även betygskriterierna används.
Jag tycker att det känns jättebra att de kommer nu, alltså faktiskt, just för de här
tjejerna också att visa att det finns en lag, de de här, det är inte liksom jag, för de
tycker ju att det är jag, det är mitt fel liksom att jag inte ger dem godkänt, men jag
kan inte för det finns lagar, jag följer ju… Sara, Havskolan

Samtidigt kan de nationella proven stjälpa betygssättningen genom att vara för
svåra att bedöma likvärdigt eller för att de mäter ”fel” egenskaper.
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Jag vet att väldigt många av dom som jag anser är duktiga på engelska, alltså i den
förra klassen då som gjorde det här [Nationella provet], som var duktiga på engelska. Många av dom var ju väldigt noggranna de första sidorna och verkligen gick
tillbaka och kollade, var det där rätt svar nu och så där, vilket innebar att andra
halvan av provet så fick dom bara racerköra. Och det var många, även dom som jag
kände faktiskt har möjlighet till höga betyg både VG och kanske MVG, som mot
slutet fick slarva sig igenom. […] Det blir ingen koll på deras engelskakvalitet utan
det blir koll på deras snabbhet. Mats, Havskolan

Proven som referensinstrument i betygssättningen artikuleras både i positiva och
negativa ordalag. Lärarna är ambivalenta i hur de ställer sig till de nationella proven. Visserligen uttrycker lärarna att det är bra med någon typ av kontroll av likvärdigheten och av den egna betygssättningen. Men de är överens om att proven
inte är oproblematiska. Framförallt är det, vad proven mäter som ifrågasätts. Men
även att lärarna ska anpassa sin betygssättning till provresultaten.
Nä för vi, om vi ska sätta betyg efter nationella proven… Alltså att det betyget som
dom får på nationella provet ska dom få i slutbetyg. Varför har vi då betyg i åttan,
innan tre gånger? [övriga instämmer] Då kan man ju bara använda all den tiden till
att träna, träna, träna exakt på såna uppgifter som är på nationella provet och skita i
allt annat. Om man ska sätta efter det. Och sedan kan ju dom ha en dålig dag. Jag
tycker det känns jättekonstigt att dom säger att det ska vara som nationella provet.
Eva, Bäckskolan

Att målbeskrivningar blir alltför vägledande i skolans praktik framhålls som ett
av problemen med ett målrelaterat betygsystem i Skolverkets rapport Att bedöma
eller döma (2000).96 Risken att lärarna anpassar sin undervisning efter det reglerande systemet exemplifieras i citatet ovan. Lärarna är medvetna om att en risk
med en stram reglering av den dagliga verksamheten kan göra undervisningen
alltför inriktad på det som kan mätas. Lärarna i Sjöskolan artikulerar också problemet att betyg riskerar göra undervisningen torftigare. De diskuterar även att
lärare tenderar att mäta sådant som går lätt att mäta.
Om du skulle sätta dig där och verkligen formulera det här med dikter i betygskriterier Då blir det ju på något sätt att du måste, oj, liksom, vad är det du ska mäta. På
något sätt styr ju det ändå vad ni kommer att hålla på med. […] För det [diktanalys
istället för elevens egen dikt] är ju lättare för dig att bedöma än om en elev skriver
någonting. För på något sätt, jag menar, hur bedömer man två totalt olika typer utav
dikter? Henrik, Sjöskolan

I lärarnas berättelser framträder inte frågan om inspektion av skolverksamheten
explicit. Lärarnas upplevelse av att lärarpraktiken inspekteras utifrån framkommer framförallt i berättelserna genom kravet på insyn i betygssättningen. Det är
96

Se främst Kroksmark och Carlgrens bidrag. Även internationell forskning framhåller liknade
problem där så kallade high stakes tester gör att lärarnas undervisning anpassas efter testen
(teach för the test) samt att de standardiserade proven har större legitimitet än lärarnas bedömning (Hall & Harding 2002, Pope, Johnson & Mitchell 2009, van Ewijk 2011).
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tydligt att lärarna har att förhålla sig till olika betygsideal och till kravet att kunna
motivera sin betygssättning. För elever och föräldrar behöver lärarna i första hand
motivera ett betyg på grund av att betyget anses för lågt. I relation till styrningen
av betygssättningen beskriver de snarare hur de får kritik ifall de sätter för höga
betyg.
Det är mycket därför vi får kritik av Skolverket nu för att vi sätter för höga betyg.
Jag känner ju också det, jag är jättemedveten om att jag spelar ett spel. Henrik,
Sjöskolan

I Bäckskolan berättar Lena att lärarna blev arga för den kritik de hade fått efter en
inspektion av Skolverket. Kritiken gick ut på att lärarna ”såg till så barnen uppnådde betygen på fel sätt”. Lena berättar att hon inte förstod kritiken då, men att
hon gör det idag. På vilket sätt hon nu förstår kritiken framkommer inte. Generellt
diskuteras skolinspektioner utifrån att de är av godo. Lärarna menar att lärare
måste kunna ta till sig kritik och att inspektionerna är till för att upptäcka felaktigheter. Samtidigt finns ett motstånd mot den kritik skolorna fick vid inspektionerna. Det är en berättelse som formuleras om inspektioner där ”några” kommer
och ”skriver ner” (Bäckskolan) eller ”varit här och underkänt oss” (Havskolan). I
berättelserna framhålls det positiva med inspektioner men att de är felaktigt genomförda. På samma sätt som styrdokumenten och de nationella proven kritiseras
inte inspektionerna i sig, men de framställs som tecken på bristande tillit till lärarpraktiken. En tolkning som är möjlig utifrån institutionella teorier om vikten av
att legitimera sin verksamhet utåt, kan vara att lärarna i intervjusituationen inte
vill framstå som att de har något att dölja. Synliggörande av professionalism är,
vilket kommer att visas längre fram i analysen, centralt för att erkännas som professionell. Att kunna motivera sin betygssättning, att synliggöra grunderna för
den, menar jag är uttryck för samma behov av att legitimera sin professionalism.
Även om delar av lärarpraktiken rimligen inte baseras på olika formella regleringar utan på omedvetna, spontana eller andra mer ogenomtänkta grunder, konstrueras i berättelserna ett professionellt handlande i relation till styrdokumenten
och/eller professionella överväganden baserade på erfarenhet.

Den betygssättande läraren
Att vara en professionell betygsättare är utgångspunkten för hur lärarna konstruerar sig själva. Det ligger i berättelsens förutsättning. Om de inte konstruerar sig
själva som professionella subjekt i relation till betygssättning blir det svårt att
hävda sin röst. Att ha erfarenhet från tidigare betygssättning är en viktig del i hur
lärarna beskriver sin betygssättning. De ger exempel på tidigare erfarenheter och
jämför olika elever och elevgrupper med varandra när de resonerar kring betyg
och betygssättningens praktiker. Här förenas konstruktionen av eleven med dem
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själva som lärare. I Bäckskolan är detta ett genomgående förhållningssätt vilket
är en bärande del i berättelsen om hur det är att betygsätta. Att kunna motivera ett
betyg för eleverna är viktigt i konstruktionen av ett professionellt lärarsubjekt.
Men jag inser att jag måste, inte för att jag inte har koll på hur bra eller hur dåliga
de är om man ska använda de orden, men för att jag ska ha koll. Vad är det jag, hur
tänker jag, vad är det jag bedömer. Alltså, för jag klarar inte av det proffsigt annars.
Då blir det… Alltså jag kan, som sagt var, jag kan sätta rätt betyg men jag måste
kunna motivera. Wilma, Bäckskolan

För att vara en professionell lärare krävs att man känner till och följer styrdokumenten. Men också att man representerar systemet. Läraren måste i sin professionalitet få elevernas förtroende. Det gäller inte enbart att ha kunskap om betygssystemet utan lika mycket om att kunna möta eleven som en kompetent betygsättare. Att kunna motivera betygen, som vi såg ovan, är ett sätt att skapa detta förtroende men också att ställa sig bakom det reglerande systemet. Lärarna i
Sjöskolan, vilka hade den mest negativa inställningen till betyg, återkommer ofta
i sin berättelse till denna balansgång.
Men det är intressant det du säger där, liksom det där spelet och hur man spelar det.
För man vill ju gentemot elever… Samtidigt som man själv kan vara väldigt kritisk
gentemot betyg och se betygens, alltså de svårigheter som systemet är behäftat med,
så är det ju så att man på något sätt till eleverna vill kommunicera och försöka underlätta och tydliggöra för dem. Och då är det ju inte alltid så att man har, alltså man
har ju inte alla de här problematiserande diskussionerna med elever. Helena, Sjöskolan

Att lärarna spelar ett spel gentemot eleverna är något lärarna i Sjöskolan återkommer till flera gånger. Det är främst en av lärarna som beskriver betygssättningen
som ett spel. Att detta ”spel” kan kopplas samman med att vara en professionell
lärare blir egentligen först tydligt i Helenas kommentar ovan. Henrik, som intar
den mest negativa attityden till betyg i diskussionen konstruerar sin professionalitet genom ett kritiskt förhållningssätt till betyg samtidigt som han visar sin kunnighet i systemet. Att vara kritisk, och till och med ”spela ett spel”, inför eleverna
behöver inte medföra att man är oprofessionell. För att kunna sätta betyg på ett
professionellt och trovärdigt sätt är det nödvändigt att eleverna har förtroende för
läraren som betygsättare. I lärarnas berättelser framkommer att det inte räcker att
lärarna har de kunskaper som krävs för en korrekt betygssättning, de måste också
i sin praktik ha möjlighet att genomföra betygssättningen utan att bli ifrågasatta.
I berättelserna krävs det att man behärskar den betygssättande praktiken för att
vara en professionell betygsättare. Det innebär att man känner till betygskriterierna men också att man genom sin pedagogiska erfarenhet vet vad som är ett rätt
betyg.
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Det finns ju någon slags artisteri som du säger. Man liksom ser det här. Och jag
tycker nu är jag så pass fostrad i det här systemet. Så då tycker jag att jag har utvecklat någon slags professionalitet, så att jag ganska snabbt gör en slags… eller
jag tänker att jag kan se vad som är G, VG och MVG-texter. Och nu tycker jag att
jag har liksom prövat det på så många. Så att jag har en tilltro till liksom min egen
förmåga där. Helena, Sjöskolan

Gemensamt i berättelserna är att läraren inte ska sätta för höga betyg och att de
ska kunna motivera ett satt betyg utifrån betygskriterierna. När lärarna konstruerar
sig själva som subjekt i berättelserna lyfter de fram svårigheterna och frustrationen med betygssättningen samtidigt som de är noga med att poängtera att de
själva sätter ett rätt betyg. Det paradoxala med en positiv inställning till betygskriterier samtidigt som dessa i berättelserna konstrueras som luddiga, för generella
eller felaktiga, går att förstå som en spänning mellan att vara den professionella
läraren och den pedagogiskt duktiga/lyckade läraren. Detsamma gäller lärarnas
negativa inställning till betyg (i Bäckskolan och Sjöskolan) samtidigt som de understryker att de sätter rätt betyg. Visserligen ska en professionell lärare följa de
regler hon är satt att följa, men samtidigt måste det pedagogiska arbetet utgå från
vad som krävs i det dagliga arbetet och för den individuella eleven. Dessa två
delar går inte alltid att förena. Lärarna problematiserar sin roll som betygsättare
genom att en professionell lärare visserligen har kunskap om och följer det reglerande systemet men att hon i sitt läraruppdrag tar hänsyn till elevernas behov i
deras lärande. Dessa två poler hamnar ofta i kollision med varandra.
Att vara professionell betygsättare handlar både om att följa den formella regleringen och sin pedagogiska bedömning. Jag skulle vilja säga att lärarna konstruerar ett yrkesethos i relation till betygssättning genom att eleverna måste ha förtroende för lärarens betygssättning samtidigt som betygssättningen ska vara korrekt.
Den rätta betygssättningen handlar om relationen mellan elevens kunskapsnivå
och betyget. Att inte blanda in personliga aspekter är också viktigt i det avseendet.
Wilma (Bäckskolan) diskuterar problematiken med att sätta betyg på kunskap och
inte person. En berättelse om en elev där Wilma hade extremt svårt för eleven som
person exemplifierar dilemmat. I Wilmas strävan att agera professionellt blir det
viktigt att endast fokusera det hon producerar.
Men sen på våren i alla fall. Då var jag ju tvungen att ge henne ett MVG för hon
var ju faktiskt värd det. Men nä, jag hade jättesvårt att släppa ifrån mig det. Och jag
var tvungen att diskutera med ganska många kollegor kände jag. För jag var inte
säker på att jag var professionell där i mitt betygssättande. Wilma, Bäckskolan

Att använda sig av betygskriterierna uttrycks inte här som vägen till ett professionellt förhållningssätt. Det är möjligt att hjälp söktes i dessa, men i berättelsen
finns inte betygskriterierna med som vägen till rätt betyg. Det är framförallt övriga
lärare i svenska som uttrycks som lösningen på problemet. De samarbetar med
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varandra på skolan, framförallt när det gäller betygssättning av texterna i det nationella provet. Kollegiala samtal framträder som ett viktigt verktyg i arbetet med
betygssättningen.
Att sätta betyg uttrycks både som lätt och som svårt. Att sätta ”rätt” betyg beskrivs
som lätt. Problemet är snarare mottagandet av betyget. Lärarna framställer betygssättning relaterad till elevens kunskap som lätt att genomföra. Problemet uppstår
när betyget överlämnas. I Bäckskolan framställs det som att läraren måste motivera betyget utifrån det reglerande systemet, som i första hand är betygskriterierna
men även det nationella provet.
Det är min akilleshäl, det här med kriterier och det där som du är noga med [till
Eva], det är jag dålig på. För jag tycker också att det är ganska lätt att sätta ett betyg,
ett riktigt betyg. Men jag måste ju motivera det. Jag måste ju ha på fötterna. Wilma,
Bäckskolan

Det intressanta i beskrivningen av betygssättningen är att läraren samtidigt som
hon framställer sig själv som dålig på kriterierna, säger att hon har lätt att sätta ett
riktigt betyg. Vad blir då ett riktigt betyg i denna berättelse? När hon fortsätter
berätta är det sin pedagogiska praktik hon beskriver där hon jobbar med utförliga
anteckningar om elevens texter vilka hon sedan går tillbaka till i sin betygssättande praktik. Hon kopplar inte dessa kommentarer till betygskriterierna. När hon
sedan betygsätter är det dessa kommentarer hon utgår ifrån. Hur hon använder
betygskriterierna framgår inte men däremot säger hon att: ”Men det där måste jag
ju ha framför mig för att kunna över huvud taget klara av att skriva på ett adekvat
sätt varför eleven uppnår det eller det. Men när jag väl har gjort det så underlättar
det så otroligt.”
För lyssnaren framstår hela akten, efter detta inlägg, som tydligt kopplad till kursplanen och betygskriterierna. Att läraren konstruerar sig själv som ”dålig” på betygskriterierna kan hänga samman med hur detta arbetslag skapar en koppling
mellan en ideal betygssättning och betygskriterierna. En ”proffsig” lärare konstrueras följa betygssättningens formella reglering. Att vara ”proffsig” blir i sammanhanget så pass explicit kopplat till det reglerande systemet, att en praktik utarbetad utifrån en pedagogisk erfarenhet och intuition riskerar att inte kvalificera
sig. Men samtidigt är förmågan att bedöma kunskap tudelad. Å ena sidan relateras
betygssättningen till elevens kunskap utifrån en pedagogisk aspekt av iakttagande,
anteckningar och förmågan att bedöma kvalitet. Å andra sidan relateras betygssättningen till betygskriterierna. Det konstrueras en bedömning som handlar om
kunskap och en annan som handlar om att kunna motivera sin pedagogiska bedömning. Det är den senare som artikuleras som ”proffsig”.
Wilma: Alltså, för jag klarar inte av det proffsigt annars. Då blir det… Alltså jag kan,
som sagt var, jag kan sätta rätt betyg men jag måste kunna motivera.
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Lena: Du måste ha bevis på kunskap.
Wilma: Jag måste ha bevis på kunskap.
Lena: Det är ju himla viktigt. För man kan ju ha en, har man jobbat så länge som jag,
så har man ju någon sorts känsla av det bara.
Wilma: Jag har också känsla men jag måste kunna motivera.
Lena: Det sitter där. Men vad hjälper det? Om jag tycker att du… Jag ser att jag kan
se att du kan massor. Men jag måste ju ha beviset.

I dialogen framstår betygssättning som lätt att utföra utifrån deras erfarenhet som
lärare och betygsättare. Men den ”proffsiga” läraren motiverar betygen utifrån
kriterierna. ”Proffsighet” utifrån den kunskap lång erfarenhet gett, blir genom
detta inte den egenskap man manifesterar utåt, samtidigt som det är förmågan att
betygsätta som är en förutsättning för praktiken. Det krävs ”bevis” för den professionella bedömningen.
Alla lärare skildrar dock inte sin förmåga att sätta rätt betyg i relation till styrningen via kriterier i samma dikotomiska termer. Betygskriterierna kopplas inte
alltid lika explicit till professionellt betygssättande. Däremot uttrycker även andra
lärare en trygghet i sin betygssättning. Att man som lärare tror på sin egen förmåga
att sätta rätt betyg formuleras i berättelserna också i motsatsförhållande till andra
lärare och andra skolor.
Eva: Jag tycker hela tiden, oftast, att jag har rätt. [skratt] Det är ändå min utgångspunkt
när jag sitter, att jag har rätt. Och just när jag sitter med dem som jag inte tycker som
då… Nä jag har jättesvårt att påverka dem att tycka som jag. [skratt] För lite deras
grej är ju att de inte, att de tänker mer fyrkantigt. Och då kan man ju inte släppa in
någon som jag. Nä, förstår ni vad jag menar?
Wilma: Ja
Lena: Jag vet precis.
Eva: Det är skitsvårt.
Lena: Även när man har någon som tycker att en uppsats är värd G. Och man sitter
och tycker nej, MVG eller tvärtom. Det har ju förekommit. Det är ju inte så ofta det
sker.
Wilma: Nä men det händer.
Lena: Och det är ju de lägena, tycker jag, det blir ganska intressant. För då kommer
man ju på in på, vad är det egentligen du bedömer.
Eva: Mm
Lena: Då blir det ju en diskussion. ”Jaha men jag ser det inte på det sättet” Sedan blir
det ju ofta som så att man hamnar då mitt emellan. Vilket är ju tråkigt för eleven då
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för att hade den haft läraren som var där hade han ju fått det där. Men med den andra
läraren hade man hamnat där. Så det är ju fruktansvärt svårt att veta.

I diskussionen ovan kommer lärarna in på en berättelse jag fått höra av flera lärare
och före detta elever. Det är att lärare skulle sätta ett betyg mitt emellan ifall det
finns två olika bedömare. Denna berättelse kommer nu upp på ett oväntat sätt,
genom att läraren själv pekar på fenomenet. Här blir kompromissen mellan två
lärare det som avgör betyget. Var betygskriterierna tog vägen förtäljer inte historien. I den dagliga verksamheten hjälper, i denna framställning, varken lärarens
erfarenhet och förmåga att sätta rätt betyg eller de betygskriterier som ska reglera
praktiken. Att lärare betygsätter olika konstrueras i berättelserna som en självklarhet. Men självklarheten måste göras explicit och problematiseras, vilket visar hur
viktigt det är att synliggöra denna självklarhet i deras berättelser om sin betygssättande praktik.
När jag spelar det här spelet, när jag följer på något sätt betygssituationen, då är ju
jag, jag är ju, man är ju supermedveten och vi är medvetna om vad det är som gäller
just nu. Och det är ju det som vi agerar utifrån, så att vi på nåt sätt har ju den här
kollen. Det är ju det här som är, det här är MVG nu. Henrik, Sjöskolan
Jag tror att det finns lika många betygskriterier som det finns skolor eller kanske till
och med som det finns lärare. Men jag menar om vi skulle sätta oss och skärskåda
vad vi tycker så nog kommer det att finnas skillnader, även om det kanske är nyansskillnader mer än… men mellan skolor kan det nog finnas ganska stora skillnader vad vi anser är ett godkänt resultat. Mats, Havskolan

Att betygssättningen är problematisk är ett genomgående tema i berättelserna. Det
problematiska i lärarnas berättelser är att ett rätt betyg i bemärkelsen objektivt,
likvärdigt och för eleven oproblematiskt betyg inte går att sätta. Samtidigt finns
en tydlig frustration i berättelserna över att det är det betyget lärarna vet att de
förväntas sätta i egenskap av professionella lärare. I Sjöskolan blir den betygssättande praktiken som handling ofta utbytt mot att lärarna ”spelar ett spel” gentemot
eleverna där de utåt ikläder sig rollen som professionell betygsättare som tar betygssystemet på allvar och genom det legitimerar sin praktik.

Betygshets och likvärdiga betyg
I berättelserna om den betygssättande praktiken framkommer de motstridiga krav
läraren har att förhålla sig till i sin dagliga verksamhet. Eleverna vill veta varför
de fick ett visst betyg och inte ett annat, särskilt när de inte är nöjda med betyget.
Rektorer beskrivs i berättelserna vilja att betygen ska vara höga, liksom föräldrar
och elever. Lärarna beskriver att de i jämförelsen med andra lärare får svårare att
hålla nere betyg eftersom de inte vill att deras elever ska få lägre betyg än andra
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elever med lägre eller motsvarande kunskaper. I berättelserna framställs elever
och föräldrar uttrycka sitt missnöje med betygen (när elever och föräldrar konstrueras som missnöjda är det alltid ett högre betyg de vill att eleven ska ha). Att
få dem att acceptera ett satt betyg beskrivs framförallt ske via hänvisningar till
betygskriterier och nationella prov. Att få en elev att acceptera ett satt betyg framkommer vara en viktig del av den dagliga verksamheten. Det svåra med att sätta
betyg är enligt lärarna, just missnöjet.97 När betyget accepteras minskar svårigheterna med betygssättningen.
Ja, och det är jobbigt med betyg, tänker jag. Tills man får den där bekräftelsen att,
nej, det var rätt betyg jag satte. Carolin, Sjöskolan

Lärarnas berättelser innehåller över huvud taget händelser som visar deras problem med att få eleverna att acceptera ett lägre betyg.
När betygshets kommer in i berättelserna aktualiseras, förutom att man som lärare
hetsas att sätta höga betyg, även problematiken med att eleverna känner betygshets. Denna handlar framförallt om att eleverna känner sig hetsade att få höga
betyg för att kunna välja gymnasieskola.
Ja, men alltså, jag tycker att, i och med att alla de här diskussionerna om betyg har
ju ökat rätt så kraftigt och eleverna är ju mera stressade för det här, tycker jag, än
vad de var förut. Och då är frågan så här: Når vi bättre resultat nu än förut? Jag är
inte så där jättesäker på det. På något sätt styr ju även betyget undervisningen också.
Henrik, Sjöskolan
Ångest. Höga förväntningar. Att man ska ha höga betyg i alla ämnen fast man
kanske inte, man kanske inte kan det. Man kanske kan ha höga betyg i några ämnen.
Och att det är fullständigt normalt Att det inte gör någonting att man inte kom in på
den eller den skolan. För det finns alltid någon skola man kommer in på. Det är inte
kört för att man inte har MVG. Jag tycker det känns att man måste få dem att slappna
av lite grann, stackars barn. Alla ska ha jättehöga betyg i allting. Det är det som är
problemet. Wilma, Bäckskolan

Lärarna berättar även om föräldrarnas betygshets där betygen till och med konstrueras som viktigare än kunskap.
Eva: Om man säger som föräldrar tänker så tänker de ju… så blir det ju en konflikt
om man sätter barnen här. Till exempel så får de jättebra kunskaper men kanske inte
så höga betyg som de hade kunnat få på andra skolor. Så tänker de. Men ska de då
sätta barnen i en annan skola där de får högre betyg men klarar sig sämre på gymnasiet. Ett jättekonstigt val. Men å andra sidan kanske de inte kommer in på den gymnasielinje de vill om de går här.

97

Det är egentligen bara lärarna i Ängsskolan (2013) som inte har missnöje med betygen som
ett tema. Deras berättelse handlar nästa uteslutande om lärarlegitimationen
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Intervjuare: OK, ni har hört att föräldrar resonerar så?
Lena: Ja
Eva: Ja visst. Det har ju varit en del skriverier att Bäckskolan sätter för låga betyg
eftersom det i undersökningen framkom att de fick högre betyg på gymnasiet medan
andra elever sänkte sina betyg.

Att föräldrar skulle välja bort skolan på grund av att deras barn riskerar att ha
svårare att få höga betyg trots bättre kunskap, blir anmärkningsvärt i ljuset av
betygssystemets intention där kunskapen skulle fokuseras och betygen vara ett
verktyg till detta. Men det är inte själva betygen i sig som konstrueras som problemet utan systemet med intagning via betyg och ett segregerat skolsystem. Det
blir en konstruktion där betygens funktion som urvalskriterium blir problematiskt
för lärarna. För eleverna och föräldrarna är rätt skola efter högstadiet så viktigt att
kunskap hamnar i skuggan.98 Lärarna beskriver även att det är möjligt att frångå
det reglerande systemet i syfte att inte stänga ute eleven från framtida möjligheter.
Lärarens bedömning av elevens möjligheter att klara av vidare studier kan genom
det gå före det reglerande systemet av betygskriterier.
Ja, nu pratar jag i nian, jag skulle tänka mig att, om jag ser att, ja hon kommer och
nå det målet. Hon når det inte nu men hon kommer och nå det. Jag ser ingen som
helst oro för att hans eller hennes gymnasiestudier. Så då skulle jag kunna tänka
mig att sätta ett G för att de ska slippa IV […] Men däremot skulle jag inte sätta ett,
om det står och väger mellan G och VG, och jag känner, men det är en liten bit kvar,
men hon kommer förmodligen och nu upp… Men just för att det är liksom, det är
ett år extra i skolan som det gäller här då, då skulle jag mycket väl kunna tänka mig
att, om jag är övertygad om att med den här elevens intresse och ambition och den
utveckling jag sett hittills så då skulle jag göra det. Mats, Havskolan

Betygssättningens funktion blir i realiteten urvalet. Orsaken till betygssättningen,
varför man sätter betyg, är dock för det mesta oartikulerad. Urvalsfunktionen konstrueras vara syftet med betygssättningen, det betyget de facto används till. Och
det är betygens funktion att kategorisera elever inför kommande studier som
skapar betygsstressen. När betygens funktion blir urval och inte ett pedagogiskt
verktyg konstrueras en dikotomi mellan betyg och kunskap. Betygen hamnar i
vägen för lärarens pedagogiska arbete.
Ibland så blir det ju för eleverna, att betyg blir, att de vet ju att de här betygen är
värdefulla och viktiga för dem. För det är liksom någonting som de ska byta ut sedan
mot en bra gymnasie- alltså de ska hamna rätt. Så det har ett värde i förhållande till
det som kommer sen. Och då finns det en risk där att betygen egentligen, för eleverna, så vill de mest åt själva betyget. Och sen då så försöker vi då, som lärare där,
98

Intressant att notera är att föräldrarna i Havskolan inte närvarar i berättelsen som samma
betygsmedvetna personer som föräldrarna i Bäckskolan och Sjöskolan. I Havskolan är det faktiskt lärarna själva som bekymrar sig över elevernas möjlighet att ta sig från skolorna i området
till mer svenskspråkiga skolor i andra områden.
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tala om det livslånga lärandet. Och där finns det ju någons slags motsättning mellan
själva bytesvärdet som betyget har och sen det här som betyget representerar då i
kunnande, tänker jag. Att det är, så det kan man ju se att eleverna, alla vill åt de där
höga betygen. Och sen så ska man som lärare då, då har man ju den där sorteringsuppgiften då. Helena, Sjöskolan

Men det är inte bara från elever och föräldrar lärarna upplever betygshets. De
vittnar även om hur ledningen ställer krav på att lärarna ska sätta höga betyg. Det
är inte uttalade krav där lärarna direkt får order om att höja sina betyg. Istället är
det indirekt genom uppmaningar om att skolans meritvärde bör höjas eller att lärare som har satt höga betyg får uppskattning.
Nu har jag ju jobbat som lärare i över tjugo år och jag håller med om att jag tycker
att fokus på betygen har bara blivit större och större under de här åren som jag har
liksom jobbat på skolan. Och det är mycket mer. I början så var det här ett individuellt projekt. Jag höll på och satte mina betyg själv, men nu har det verkligen lyfts
upp att vi på konferenserna tillsammans med vår rektor. Då visar man betygsstatistiken, alltså man går igenom den här preliminära betygsstatistiken mot slutet av
terminen. […] Man ska kunna i samtal med rektor ha strategier för hur man ska
kunna höja meritvärdet. Det är på skolan så har man ju formulerat som skolans mål
att vi hela tiden ska höja vårt meritvärde att det är liksom en… Alltså det man tänker
det är kvalitet, så att om vi tidigare haft 240 så ska vi sen ha 242. Helena Sjöskolan

Och här syns i berättelserna problemet med betygens likvärdighet i relation till
elevens kunskapsnivå. Att höja meritvärdet blir ett projekt i sig. Likvärdighet mäts
i betygsstatistik mellan skolor där skolors meritvärde anses spegla skolkvalitet
och likvärdighet handlar om att skokvalitet (mätt i betyg) ska erbjudas av alla
skolor. Relationen mellan elevens kunskap och betyg hamnar i diskursen i skuggan av betyg som tecken på skolkvalitet.
Betygens likvärdighet är ett tema som genomsyrar diskussionerna och förekommer implicit i flera berättelser. När temat är uttalat problematiseras rättvisan och
likvärdigheten med betygen på liknande sätt som i policydokumenten. Betygen
konstrueras även av lärarna som för höga och satta på olika grunder mellan lärare
och skolor. Däremot är det ett yttre tvång där lärare pressas till att sätta för höga
betyg som anses ligga bakom de olikvärdiga betygen.
Även om lärarna strävar efter att sätta ett rätt betyg uttrycker de en misstro mot
betygens potential som objektiva mätinstrument. Att betygen skulle kunna göras
likvärdiga oberoende av lärare och skola så som idealet formuleras i styrdokumenten förekommer inte i lärarnas berättelser. Istället ser de problemet med betygens subjektivitet som svårt att komma ifrån även om även lärarna har ett ideal
som strävar efter så stor likvärdighet som möjligt.
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Man blir bara så trött till slut. För det går ju inte att få helt rättvisa betyg. Det är ju
en omöjlighet. Men det är klart om det är så rättvist som möjligt. Och att man diskuterar det. Men man kommer ju aldrig ändå kunna uppnå det helt och hållet. Lena,
Bäckskolan
Just när jag hör betyg då kommer också hela den här liksom problemfloran, för en.
Både då när det gäller vissa enskilda elever och sen kan man fundera på hur man
själv sätter det i relation till andra. Just likvärdighetsproblematiken alltså. Jag tror
verkligen inte att det vi kommer att kunna sätta… Jag tror inte på systemet att man
kan sätta helt likvärdiga betyg. Så! Så att det är en möjlighet men det är mycket
problem också förknippat med betyg. Helena, Sjöskolan

Att andra skolor eller andra lärare sätter för höga betyg uttalas explicit i berättelserna i Bäckskolan och Havskolan. I Sjöskolan konstrueras inte en sådan dikotomi
explicit. Däremot beskrivs den egna betygssättande praktiken som ”proffsig” och
i den återkommande formuleringen: ”Vi är duktiga på betygskriterier”.
Fast vi är ju väldigt proffsiga, alltså så här. Det jag menar med det här det är alltså
innan, det är ju inte att man, på något sätt, jag själv är, när jag spelar det här spelet.
Henrik, Sjöskolan

Problemet med betygens likvärdighet uttrycks i första hand i termer av ”de andra”.
Att betyg kan variera mellan skolor och resultera i att en elev bedöms olika på
olika skolor verkar vara en etablerad föreställning hos lärarna. Flera berättelser på
det temat förekommer i skolorna.
Jag måste bara säga en grej, när du drog upp henne [en lärarkollega]. För på en skola
där hon jobbade tidigare, där hade rektorn uppmanat dem att sätta höga betyg och
då hade hon satt IG på någon. Då hade han gått in och ändrat det och då sa hon upp
sig, jag vill inte jobba här längre. Rebecka, Havskolan
Man kan ju bli förvånad ibland när man läser vad någon skola ute i, var det Rågsved,
som hade väldigt många invandrarbarn där alla var godkända. Och de höjdes till…
De fick något pris. Och då blir jag nyfiken. Hur farao bär de sig åt? Hur har de
lyckats få dem godkända i alla ämnen? Då har de inte varit länge i Sverige. Då
känner jag såhär, det där skulle jag vilja studera, titta. För det är fantastiskt om det
är så. Lena, Bäckskolan

I Sjöskolan skapas en kontrast med deras egen ”duktighet” att använda sig av betygssystemet och en indirekt konstruktion av att ”andra skolor” som inte lika duktiga på detta. Men de poängterar att de inte har kännedom om hur andra skolor
betygsätter. Här framkommer alltså inte en berättelse om hur ”de andra” sätter för
höga betyg. Däremot finns en berättelse om hur ”de andra” inte har samma kompetens i betygssystemet. Det uttrycks exempelvis genom att andra lärare inte följer
läroplanen eller att lärare inte har kompetensen att utveckla lokala betygskriterier.
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Tvivel på betygens likvärdighet kopplas till lärarens betygssättande praktik. Det
kanske mest extrema exemplet är Mats berättelse om en elev som först flyttat till
Kunskapsskolan och sedan kom tillbaka till Havskolan igen.
Han var ju godkänd i alla ämnen. Han hade VG till och med i engelska. Och jag har
engelska också i klassen och jag kan ju säga att han kan knappt formulerar en vettig
mening på engelska. Men han anses på den skolan att ligga på VG-nivå.[…] Som
tur är, är han medveten om att han hade lite tur med det där betyget, men han tycker
ändå att… Jag har sagt till honom att han är inte godkänd, och han tycker det är
väldigt konstigt att han inte blir godkänd här när han fick VG där. Mats, Havskolan

Lärarna i Havskolan uttrycker att de även finns tendens att pressa upp betygen på
den egna skolan. Men de beskriver inte sig själva som en del av detta. Istället
uttrycker de att de inte låter sig pressas.
Mats: Jag tycker att vi har haft ett litet betygsrace här också, även om inte någon rektor
har gått in och ändrat någonting, man har hela tiden känt piskan att: förförra årets nior
hade det här medlet, förra årets nior hade lite högre, i år ska vi se att det blir ännu lite
högre och så har det varit de senaste fem-sex åren här att det har varit en självklarhet
att vi hela tiden ska höja resultaten och det gör ju att man känner piskan och jag tror
att många känner jag måste sätta högre betyg nu för att vi måste slå den förra klassen
annars blir rektor ledsen.
[De andra instämmer]
Sara: Men, jag känner, jag gör inte det.
Övriga: Neej
Rebecka: Men jag tror att det är lätt att, alltså, en del kanske tänker jag får inte min
lön, blir drabbad, alltså man ligger risigt till…
Sara: Ja, för det där är ju lite, att resultatet ska va…
Rebecka: Resultatstyrt på något sätt.
Sara: Ja, man ska få typ som lite högre lön när man lyckas höja …

Lena i Bäckskolan och Henrik i Sjöskolan uttrycker att de upplever att de sätter
för höga betyg. Men i Lenas fall är det är i ett sammanhang där detta paradoxalt
nog inte nödvändigtvis behöver medföra ett felaktigt betyg. Uttalandet kommer i
samband med en diskussion om huruvida skolan sätter för låga betyg i jämförelse
med andra skolor.
Jag vet inte. Jag tycker att det är så tröttsamt allt det här med betyg hit och betyg
dit. Jag har ingen aning. Jag tycker inte vi sätter för låga betyg. Jag tycker vi sätter
för höga betyg. Men det kan man ju inte gå ut med. Jag känner själv att jag sätter
för höga betyg. Men det gör jag ju för mina elever får ju inte missa något. För mina
elever är fan inte sämre än några andra. […] Jag menar om jag har en klass som jag
vet är duktig och så sätter jag en nivå som jag tycker är rimlig. Och så ser jag då att
andra sätter mycket, mycket högre betyg. Då måste jag ju höja mina. Lena, Bäckskolan
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I Lenas berättelse konstrueras hennes höga betyg som nödvändiga ur en rättviseaspekt, även om betyget inte beskrivs som rätt. Genom det sätts rättvisa i motsats
till likvärdighet. Relationen mellan formell reglering och professionell betygssättning problematiseras också i berättelserna efter lärarlegitimationsreformen. I
Ängsskolan där intervjun genomfördes efter lärarlegitimationsreformen är det
främst lärarlegitimationen som diskuteras och kravet att endast en legitimerad lärare ska få sätta betyg. Ifall betygssättningen ska göras av rektor eller en utomstående legitimerad lärare, som formellt sätt får sätta betyg kommer betygssättningen
att bli ” livsfarligt eller rättsosäkert för eleverna”, säger Katarina. ”Det är bara jag
som vet vad som har försiggått i klassrummet”.
I Sjöskolan relateras likvärdigheten explicit till betygssystemets formella reglering. Lärarna poängterar att eleverna på skolan känner till betygssystemet och
kopplar det till att deras chanser till höga betyg blir mer likvärdiga genom det.
Skolan är också den där lärarna mest visar att de känner till debatten om betygens
likvärdighet. De hänvisar till och med till utredningar och rapporter om än i allmänna ordalag. Att eleverna ska vara delaktiga i betygssättningen är karaktäristiskt för det nya betygssystemet och verkar finnas med i lärarnas betygsdiskurs i
Sjöskolan.
Vi kan inte bara bedöma eleverna efter betygssystemet utan vår uppgift är också att
undervisa dem i, hur betygssystemet fungerar. Det är elevernas rätt att förstå hur
systemet fungerar och sådana fall liksom visa på det. Så att alla har möjlighet att nå
långt. Inte bara de som då kanske har föräldrar som liksom vet vad som räknas, vad
som är det här kulturella kapitalet och hur det liksom ser ut. Helena, Sjöskolan

Intressant är att lärarna trots att de så tydligt poängterar vikten av att eleverna
känner till betygskriterierna är den mest betygskritiska lärargruppen. Det visar att
en medvetenhet om betygssystemets reglerande funktion och en inställning att
man som lärare ska behärska och följa det, inte per automatik innebär att man har
accepterat systemet. Här finns en tydlig parallell till hur lärarna i nästa avsnitt
resonerar om lärarlegitimationen. De har alla ansökt om legitimering (utom Eva
på Bäckskolan som kommer att göra det), men deras definition av professionalism
utgår inte ifrån att vara en legitimerad lärare.
Även om inte kravet på lärarlegitimation införts vid det första intervjutillfället
framkommer ett motstånd mot att andra (uppifrån) definierar vad som är en professionell lärare. Problemet framkommer som tydligast genom att höga betyg ses
som tecken på lärarkvalitet och att detta sedan även kan få konsekvenser för lönesättningen.
Men, jag menar, det ska ju vara resultatlön, det ska ju, man ska ju få lön efter
prestation och en stor del av det vi ska prestera här är ju att lära barnen så mycket
som möjligt och får man då bra betyg så, får en klass på bra betyg så måste man
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ju ha presterat bra och vice versa, Men nu kommer du ju mer och mer det här att
eleverna ska få betygssätta lärarna också. Mats, Havskolan

Citatet menar jag kan exemplifiera hur den resultatstyrda skolan får konsekvenser
i det dagliga arbetet när prestation definieras i lättmätt output, betyg. Logiken att
en lärare som sätter höga betyg ses som högpresterande visar hur betygen används
som mått på lärarkvalitet. I citatet ser vi också hur lärarna i sin dagliga verksamhet
är medvetna om att eleverna har möjlighet att värdera läraren och att det får reella
konsekvenser i en resultatstyrd skola. “Vad ska inte vi stå ut med som lärare, säger
jag, alltså.” kommenterar Sara på Havskolan.

En berättelse om ”det rätta betyget”
Det är flera aktörer som förekommer i lärarnas berättelser. Exempel på dessa är:
lärarsubjektet, lärarkollegor, elever, det reglerande systemet (styrdokumenten och
de nationella proven), föräldrar, rektor, andra lärare och skolor (andra betygsättare). I berättelserna är det framförallt relationerna mellan dessa aktörer som driver den framåt. De centrala objekten i berättelserna är det rätta betyget och läraruppdraget (artikulerat genom undervisning, pedagogisk bedömning, fostran, individutveckling)
Den intrig som utvecklas i lärarnas berättelser kretsar kring möjligheten att sätta
ett rätt betyg och därmed kunna verka som professionell betygsättare. Samtidigt
kretsar dessa objekt kring läraruppdraget genom att betygen och vikten av att
hävda positionen som professionell lärare riskerar att hamna i en motsatsposition
till läraruppdraget. Genom det konstrueras en berättelse med förhinder där bland
annat betygshets försvårar lärarnas pedagogiska arbete (läraruppdraget). Kanske
det mest anmärkningsvärda är att lärarna beskriver att de inte upplever att ett rätt
betyg efterfrågas i den dagliga verksamheten. Samtidigt har det rätta betyget en
central plats i lärarnas berättelser eftersom det på en idealnivå är relaterat till deras
roll som professionella lärare. En professionell betygssättande lärare formuleras
känna till och följa styrdokumenten. En utsaga som ramar in lärarnas hållning
gentemot det formellt reglerande systemet görs av Eva i Bäckskolan: ”Ska man
göra det ska det göras rätt”. Detta ”rätta” definieras framförallt av det formellt
reglerande systemet av kursplan och betygskriterier. Men det relateras också till
lärarnas erfarenhet av pedagogisk bedömning. Samtidigt syns i utsagan en distans
till den formella regleringen av betygssättningen i förbehållet ”ska man göra det”.
Eleven och föräldrarna beskrivs av lärarna som ett problem för deras betygssättning i och med att läraren måste förhålla sig till deras förväntningar, krav och
behov. Föräldrar och elever står i vägen genom att de efterfrågar ett så högt betyg
som möjligt, vilket konstrueras vara ett högre betyg än det ”rätta”. I Havskolan
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var det mest artikulerade problemet elevens oförmåga att förstå ett betyg eller på
vilka grunder han eller hon inte blev godkänd. I Bäckskolan är det höga betyg
som efterfrågas på grund av att eleverna önskar inträde på gymnasieskolor med
krav på höga meritpoäng. Lärarna beskriver i berättelserna en betygssättande
praktik med krav och förväntningar på höga betyg. De berättar om en betygshets
riktad mot dem som lärare. I berättelserna konstrueras genomgående ett högt betyg i motsats till det rätta betyget. Att sätta ett högt betyg framställs som lättare
än att sätta ett lågt betyg.
I lärarnas utsagor konstrueras även skolledningen som en aktör som efterfrågar
höga betyg snarare än rätta betyg. Skolledningens inflytande över betygssättningen medför också att fokus riktas mot betygen istället för det pedagogiska arbetet. Framförallt i Sjöskolan formuleras den tid lärarna måste avsätta till betygsarbetet som ett problem, särskilt genom att det tar tid från det pedagogiska arbetet
(läraruppdraget).
Betygskriteriernas funktion i berättelsen är i huvudsak att motivera det betyg som
satts, särskilt om eleven anser att betyget är för lågt. Samtidigt som en professionell lärare känner till och följer betygskriterierna, kan lärarna ibland rucka på reglerna. Exempelvis kan läraren göra en pedagogisk bedömning att eleven kan godkännas i syfte att denna ska komma in på nationella programmen i gymnasiet.
Lärarna beskriver också hur betygskriterierna kan styra undervisningen genom att
lärarna anpassar sin undervisning till kursmål och betygskriterier. Lärarna berättar
att de vet vad som ska ”testas” och ger eleverna möjlighet att utveckla denna kunskap genom att anpassa sin undervisning till det som ska mätas, vilket styrker
tidigare forskning om konsekvenserna av en ökad fokus på output i en resultatstyrd skola (Biesta 2009, 2011, Englund2012, Forsberg 2014, Lundahl & Waldow
2009).
Berättelserna om betygssättningen som en del av den dagliga verksamheten i skolan konstrueras som små delberättelser, vilka inte sällan blir motstridiga. Å ena
sidan beskrivs det reglerande systemet i termer av betygskriterier, kursplaner och
nationella prov som anses bra och viktiga att följa. Å andra sidan tillskrivs systemet egenskaper som bristande tydlighet och korrekthet. Betygssystemet konstrueras också i motsats till den pedagogiska bedömningen samtidigt som en professionell betygsättare följer och behärskar det.
Lärarna manifesterar i sina berättelser de motstridiga krav de har att förhålla sig
till i sitt uppdrag som betygsättare. De beskriver svårigheterna de möter när det
betyg som de bedömer vara det rätta betyget, ifrågasätts av elever och föräldrar.
Det rätta betyget blir problematiskt att sätta i lärarnas dagliga verksamhet. Dessutom konstrueras betyg som något negativt och ångestladdat både för elever och
lärare, samtidigt som lärarna uttalar det viktiga i att följa det reglerande systemet
av kursplaner och betygskriterier i betygssättningen. De lärare och skolor som inte
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gör det konstrueras i termer av ”de andra” som inte är professionella. Eva i Bäckskolan uttrycker exempelvis efter att ha framfört en negativ inställning till betygen: ”Alltså hela betygssystemet är ju helt ointressant om man inte följer styrdokumenten”. Detta är gemensamt i lärarnas berättelser. Betyg konstrueras som
någonting negativt som man som professionell lärare ändå måste sätta. Och det
ska göras på rätt sätt. Betyget ska vara rätt.
Berättelserna konstruerar lärarsubjekten som att de sätter rätt betyg men att andra
lärare och andra skolor inte gör det. Om lärarna inte sätter höga betyg upplever de
minskad uppskattning, eller att deras elever kommer till korta i jämförelse med
andra elever som har fått (för) höga betyg. Därigenom kan en beskrivning av den
egna betygssättande praktiken bli att man själv är tvungen att sätta ett fel (för högt)
betyg. Det höga betyget kan ses som mer rättvist trots att det inte är det rätta betyget utifrån betygskriterierna.
Så då är frågan: Vem efterfrågar ”det rätta betyget”? Utifrån lärarnas berättelser
är det svårt att finna en tydlig mottagare. Orsaken är att lärarna i egenskap av
subjekt i berättelsen, inte verkar vara på det klara med varför de ska sätta ”det
rätta betyget”. Deras betygssättande praktik framställs som en praktik med förhinder. Hindren framkommer som såpass centrala i lärarnas dagliga verksamhet
att möjligheten att sätta ”det rätta betyget” tycks begränsad. Det vore kanske naturligt, i en ideal berättelse om ”det rätta betyget”, att rektor, elever och föräldrar
efterfrågar att lärarna ska sätta ett rätt betyg. Istället efterfrågar dessa enligt lärarna
i första hand ett (för) högt betyg. Incitamentet att sätta ett högt betyg istället för
berättelsens ”rätta betyg” blir givetvis stort. Det är också förklaringen till att lärare
hellre ger eleven ett högre betyg ifall de anser sig ha möjlighet till det.
Berättelserna klargör inte varför lärarna ska sätta rätt betyg i en skolvardag där
ingen verkar vilja att de ska sätta det rätta betyget. Den betygssättande praktiken
konstrueras i lärarnas berättelser som full av motstridigheter. Dessa artikuleras
främst genom en dikotomi mellan den professionella (ideala) läraren och skolpraktikens villkor. I ett läroplansteoretiskt perspektiv framkommer i lärarnas berättelser problemet med en verksamhet som inte upplever de skolpolitiska reformerna som meningsfulla. I lärarnas berättelser framstår även möjligheten att implementera betygssystemet i den dagliga verksamheten som begränsade. Den kunskap som i skolpolitiken formuleras relationellt med måluppfyllelse, formuleras
istället av lärarna i relation till läraruppdraget, undervisning, fostran och socialisering. I några av lärarnas utsagor framkommer också det Biesta (2011) benämner
subjektifiering. Lärarna förefaller medvetna om att utbildning också formar eleverna som individer. Lärarna berör även aspekter av undervisningen som handlar
om identitet och undervisningens möjligheter att skapa utrymme för eleven att
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utforska och utveckla sin identitet.99 Betyg placeras i berättelserna övervägande i
motsats till denna funktion av utbildning. Hur lärarna ändå motiveras att sätta ett
rätt betyg kommer jag nedan att försöka klargöra genom att lyfta fram diskursen
om det rätta betyget i relation till diskursen om den professionella läraren.

Diskursen om det
betygssättande lärare

rätta

betyget

och

en

professionell

Hur konstrueras då en betygssättande och professionell lärare i berättelserna? Lärarna konstruerar sig själva som professionella betygsättare i bemärkelsen att de
inte sätter för höga betyg och att de använder sig av betygskriterier och nationella
prov i bedömningsarbetet. I berättelserna framkommer att den professionella betygssättande läraren sätter rätt betyg och inte ett för högt betyg. En professionell
lärare konstrueras i berättelserna om betygssättning följa det formellt reglerande
systemet.
”Det rätta betyget” konstrueras följaktligen som ett ideal lärarna kopplar till positionen den professionella läraren. Den professionella läraren kan hantera och
vill följa det reglerande systemet. Men hon har inte alltid möjlighet att göra det.100
Läraren möter i den dagliga verksamheten motstånd i sin strävan att kunna sätta
det rätta betyget. Det är skolledningen, eleverna och föräldrarna som i första hand
utgör hinder i det avseendet. Men även andra lärare som sätter för höga betyg
försvårar lärarens möjlighet att vara en professionell betygsättare. Dikotomin
ideal – verksamhet är central inom denna diskurs. Det går att beskriva hur berättelserna konstruerar motsatspar som relationellt hänger samman med det konstruerade motsatsparet ideal – verksamhet. I en narrativ analys är binära motsatspar
en central del av en berättelses struktur.101 Dessa illustreras i tabell 1. Utgångspunkten i analysen är att nodaldiskursen om det rätta betyget har sin motsats i ett
(för högt) felaktigt betyg.

99

Hur Biesta använder begreppet subjektification är egentligen i mycket i motsats till Foucault
term subjektivation genom att det är inifrån eleven själva identiteten här får en möjlighet att
formas. I Foucault begrepp ligger en disciplinering där subjektet internaliserar andras föreställningar om vem man är och hur man bör handla.
100 I Greimas narrativa analys, som baseras på subjektets agerande, är de modala aspekterna
utifrån subjektets möjligheter till handling centrala i en berättelse. Huruvida ett subjekt handlar
baseras enligt Greimas på behovet/kravet på handling samt hennes vilja, förmåga och möjlighet
att handla. För att handling ska kunna utföras är just möjligheten central.
101 Se Greimas 1966 för en beskrivning av hans strukturella semantik och hur binära motsatspar
konstrueras i berättelser och analyseras med hjälp av Greimas semantiska kvadrat. Se även
Mickwitz 2011 för hur den semantiska kvadraten kan användas i en analys av lärares betygssättning.
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Idealnivå
Rätt betyg
Professionellt
Objektivt
Kunskapsbaserat
Professionell integritet
Kunskapsutveckling

Verksamhet
Fel betyg (högt betyg)
Oprofessionellt
Subjektivt
Baserat på person
Foglighet (mot rektor, föräldrar och elever)
Betygssättning

Tabell 1. Betygssättning som ideal och praktik

Även om ett rätt betyg inte konstrueras som svårt att sätta för den professionella
betygssättande läraren, möter betyget motstånd i den dagliga verksamheten. Det
svåra med att sätta betyg konstrueras inte i berättelserna som att lärarna skulle ha
svårt att sätta ett korrekt betyg utifrån elevernas kunskap. Istället är det i första
hand svårt på grund av den betygshets elever och lärare upplever. Betygssättningen beskrivs också som svår, eftersom den kan kopplas till eleven som person.
Denna beskrivning hamnar således i den högra praktikaxeln i tabellen ovan. Här
blir lärarnas motstridiga krav av stor betydelse för en likvärdig betygssättning.
Lärarna uttrycker svårigheterna med sin betygssättande praktik i relation till de
påtryckningar som finns i deras dagliga verksamhet. Det är ju också här själva
betygssättningen blir till handling, där ideal möter praktik. Lärarna uttrycker inget
stöd från sin närmaste ledning, som främst är rektorn. Istället konstrueras rektor
som ett hinder i betygssättningen. I Sjöskolan uttrycks ledningen även som rädd
för att inte hänga med i betygsjakten.
Och, jag tycker det här [betygshetsen: min anmärkning] kommer väldigt mycket
uppifrån, jag tycker att det här, på något sätt, ifrån skolledningen speglar det någon
slags rädsla så där eller att man känner att man är tvungen att anpassa sig till det
klimat som råder och så där. Henrik, Sjöskolan

Rektor framställs även premiera lärare som sätter höga betyg. Svårigheten att
hålla fast vid idealen framkommer i berättelserna när de lärarna möter i sin dagliga
praktik inte uppmuntrar dem, utan tvärtom motarbetar deras försök att följa idealet. I diskursen om det rätta betyget ingår de motstridiga krav lärarna har att förhålla sig till. Analysen visar att rätt betyg konstrueras som ett ideal som inte efterfrågas i den dagliga verksamheten i skolan. Istället möjliggör ett högt betyg att
läraren definieras som duktig och kan få större löneökning.
De motstridiga krav som kommer till uttryck i lärarnas berättelser kan synliggöras
genom de binära motsatsparen. I dikotomin mellan ideal och verksamhet framträder de motstridiga kraven i betygssättningen som tydligast. När lärarna diskuterar
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betygen som en del av den dagliga verksamheten sker det i motsats till läraruppdraget att förmedla kunskap (undervisningen). Betygssättningen som praktik konstrueras som motsats till lärarnas pedagogiska verksamhet. Så länge det centrala i
berättelserna är frågan om hur lärare sätter rätt betyg befinner sig berättelserna på
en idealnivå. Men när det faktiska arbetet diskuteras, när lärarna tar in sitt läraruppdrag i berättelserna, hamnar de på den dagliga verksamhetens nivå. Det medför att diskursen om det rätta betyget konfronteras med en motdiskurs där element
som kunskap, rättvisa och elevhänsyn uppträder. I denna placeras istället betygssystemet i motsats till lärarnas pedagogiska verksamhet.
Dikotomin mellan en idealnivå och en praktiknivå synliggör även gapet mellan
skolpolitiken och skolpraktiken. På idealnivån finns det formellt reglerande systemet representerat och där vill även lärarna i sina berättelser placera sig själva i
termer av en professionell betygsättare. På praktiknivån befinner sig elever, rektorer och föräldrar som efterfrågar höga betyg och fogliga lärare (i bemärkelsen
foga sig i yttre påtryckningar) och konstruerar därigenom en oprofessionell lärare.
Denna del utgör den dagliga verksamheten där den betygssättande praktiken de
facto utförs.
Den professionella betygssättande läraren kan sätta ett rätt betyg utifrån betygssystemet. Läraren önskar inta en subjektsposition som professionell. Eftersom en
professionell betygssättning i lärarnas berättelser möter motstånd i skolan och eftersom de motståndare de möter är så starka i den dagliga verksamheten, riskerar
det ”rätta betyget” att kvarstå på en idealnivå. Den oprofessionella betygsättaren
möter dock stöd i skolpraktiken. Betygssättningen riskerar således att resultera i
ett högt betyg istället för ett rätt betyg. När ideal ska omsättas i handling, får inte
lärarna stöd att agera professionellt.
I berättelserna framkommer dock en pragmatisk inställning till styrningen av betygssättningen. Ett rättvist betyg kan som framkom i analysen, utifrån de konsekvenser ett betyg kan ge, baseras på andra krav och förväntningar än de som formuleras i betygskriterierna. Om lärarens bedömning är att eleven är kapabel att
gå vidare i sina studier väger det tyngre än betygskriterierna. Denna praktik har
även påvisats i annan forskning om lärares betygssättning.102 Läraren ställs inför
ett professionellt dilemma där läraren både har att ta hänsyn till sin bedömning att
eleven, trots bristande måluppfyllelse, kommer att klara vidare studier och till
styrdokumentens formella reglering av den betygssättande praktiken. Det blir en
avvägning mellan att följa den formella regleringen eller att följa sitt professionella pedagogiska omdöme vilket är en klassisk etisk konflikt mellan att ”följa sin
102

Selghed, 2007, visar i sin avhandling att lärare som bedömer att eleverna kommer att klara
sig i gymnasiet väljer att ge dem godkänt. Även Korp, 2006, visar hur lärare sätter ett godkänt
betyg trots att eleverna inte når upp till målen i syfte att inte stänga dem ute från de nationella
programmen på gymnasiet. Se även Klapp Lekholm, 2010 och Cliffordson, 2008.
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plikt” eller ”göra det rätta”. Det kan också tänkas att den informella reglering som
lärarna tillskriver pressen att sätta höga betyg kan skapa incitament att ge ett högre
betyg. Den aspekten har bland annat Wikström (2007) lyft fram som en förklaring
till att betyg sätts högre i Sverige under 2000-talet. I internationell forskning benämns fenomenet score pollution (Pope, Johnson & Mitchell 2009) och handlar
om att lärare anpassar undervisningen till examinerande tester eller ”fixar” underkända betyg (Zoeckler 2007).
Ifall vi lyfter ut ett annat objekt som lärarna strävar efter förändras bilden något.
Detta objekt är möjligheten att bedriva pedagogiskt arbete, läraruppdraget. I lärarnas berättelser konstrueras betygens funktion i den pedagogiska praktiken som
oklar. Däremot konstrueras betygens funktion i samhället utanför skolan som att
vara urval till vidare studier. I lärarnas dagliga arbete bedömer de eleverna och
arbetar med deras kunskapsutveckling. Lärarna berättar om sitt arbete med regelbundna bedömningar av elevernas kunskap och behov. När betyg kommer in i
berättelserna konstrueras betygen i huvudsak som en aspekt som försvårar det pedagogiska arbetet. Denna diskurs är tydligast i Sjöskolan och Skogsskolan, men
finns i alla skolorna. Det pedagogiska arbetet konstrueras då i lärarnas berättelser
som en motsats till den betygssättande praktiken. Kunskap sätts i motsats till betyg. Betygssättning tar tid och energi från det pedagogiska arbetet. Det är i berättelserna framförallt skolledningen som ålägger lärarna att avsätta tid och fokusera
betyg. Detta medför att lärarnas pedagogiska arbete får stå tillbaka till förmån för
betygssättningen. Även eleverna beskrivs orsaka att betygen tar allt mer uppmärksamhet från det pedagogiska arbetet genom att eleverna beskrivs som mer intresserade av betygen än av lärandet. Lärarna beskriver exempelvis de skriftliga omdömena och det pedagogiska bedömningsarbetet som meningslöst när eleverna
endast är intresserade av betyget. Utifrån lärarnas utsagor menar jag att betygen
konstrueras stå i motsats till det pedagogiska arbetet i skolan.
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Kap 10. En professionell lärares möjlighet

I utbildningspolicy har intresset för den professionella läraren och möjligheten att
ringa in professionalism ökat sedan millennieskiftet (se kapitel 5-8). Det verkar
som om behovet av att kunna kontrollera lärarens verksamhet och kravet på lärarprofessionalism går hand i hand. Men vad är professionalism ur ett lärarperspektiv
och hur uttrycker lärare själva vad en professionell lärare är? I detta kapitel koncentreras analysen på frågan hur lärarna konstruerar sig själva som professionella
och i relation till vad, samt hur den mening de tillskriver sin verksamhet framkommer i relation till betygs- och läroplansreformen samt lärarlegitimationsreformen 2011.
Vid tidpunkten för det andra intervjutillfället hade en ny läroplan, ett nytt betygssystem och en lärarlegitimationsreform införts. Även i de här intervjuerna är en
central aspekt krocken mellan skolpolitik och skolpraktik. Berättelserna kretsar
även här kring betygssättning. Det kan förklaras med att jag inför intervjuerna
hade presenterat min tidigare forskning om betyg för lärarna som deltog. Men,
bör även poängteras, lärarnas praktik präglas alltmer av kunskapsmätningar och
betygssättning. Fokus på betyg är centralt i skolan idag och de nationella proven
i relation till lärarnas betygssättning jämförs och framhävs alltmer. Betygens
funktion som urval till gymnasiet har ökat och kravet på att alla elever ska bli
godkända likaså. En skola med lågt meritvärde riskerar dessutom att definieras
som en dålig skola. Följaktligen är ett tema i lärarnas berättelser även här betygssättning. Hur de konstruerar sig själva som betygssättande lärare presenterades
ovan. Här kommer jag i första hand att koncentrera analysen på hur lärarna konstruerar sig själva som professionella. I berättelserna från 2010 konstruerade lärarna en betygssättande professionell lärare. Detta skedde innan lärarlegitimationsreformen genomfördes. Den professionella lärare som de konstruerar efter reformen relateras även den till den betygssättande läraren. Men vartefter lärarnas
berättelser börjar ta form relateras en professionell lärare alltmer även till andra
aspekter än betygsättning.
När fokusgruppsintervjun inleds påtalas läroplans- och lärarlegitimationsreformerna. Jag frågar deltagarna, även om det inte sker initialt, efter deras definition
av en professionell lärare. Detta gör att det konstrueras en efterfrågad definition i
berättelserna. Samtidigt relaterar lärarna återkommande till positionen den professionella läraren i relation till deras dagliga verksamhet i skolan.
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Jag har utkristalliserat fyra övergripande teman om den professionella läraren i
berättelserna. Dessa är: den betygssättande professionella läraren, autonomi eller
följsamhet, synliggörande av professionalism och lärarlegitimationen.

Den betygssättande professionella läraren
Den professionella läraren konstrueras i berättelserna i en komplicerad relation
till det reglerande systemet. Å ena sidan konstrueras en professionell lärare utifrån
erfarenhet och med vissa förmågor som till exempel förmågan att lära ut, bedöma
och fostra. Å andra sidan krävs det av en professionell lärare att hon ska ha rätt
utbildning och kunskap om läroplanen. Bedömning och betygssättning är viktiga
delar av definitionen av en professionell lärare. Därför finns temat den betygssättande professionella läraren även med i analysen av de fokusgruppintervjuer som
genomfördes 2013.103 Exempelvis blir ett ifrågasatt betyg också ett ifrågasättande
av lärarens professionalism. Lärarna beskriver att det händer att föräldrar ifrågasätter satta betyg.
Och samtidigt så är det ju vår profession, eller vår professionalitet, som ifrågasätts
i bedömningen. Att vi kan inte bedöma. Och det är subjektivt. Laura, Skogsskolan

Att kunna bedöma kopplas också explicit till att vara en professionell lärare. I
Bäckskolan, i samband med att lärarnas berättelse kretsar kring vad en professionell lärare är, infinner sig den bedömande läraren.
Lena: […] För vi kommer ju tillbaks till bedömningen då. Du har ju ett uppdrag,
där du ska ta dom från en punkt till en annan och under den resan så ska dom nå så
långt som det bara är möjligt för var och en.
Eva: Men utifrån dom styrdokument som du har fått.

Den betygssättande praktiken beskrivs i lärarnas berättelser genom mötet mellan
praktikens villkor och den formella regleringen. I den dagliga verksamheten beskrivs betygssättningen på samma sätt som i berättelserna om den betygssättande
läraren. Lena i Bäckskolan säger att de nationella proven styr lärarnas undervisning. Hon beskriver det genom att lärarna annars ”skulle ägna tid lika mycket åt
att träna deras förmågor, träna deras skrivande, argumentation och hela den här
biten, så jag ser mer nationella proven som att det styr oss mot vad som är viktigt

103

Jag har placerat betygssättande och professionella läraren i olika positioner i relation till
lärarsubjektet i rubriceringen av temat. Orsaken är att det i de senare intervjuerna är den professionella läraren som ligger i fokus där betygssättningen är en aspekt av denna position. I de
förra berättelserna är det betygssättningen som ligger i fokus där den professionella läraren är
en aspekt av betygssättningens problematik.
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just nu i samhället”. Eva påpekar då att nu ”pratar du ju bara om likvärdighetsprincipen”. Likvärdigheten är central i hur en professionell betygssättande lärare
konstrueras. Att inte vara subjektiv hänger samman med att följa styrdokumenten.
Men i praktiken blir det svårt att leva upp till.
Det finns ju en viss luddighet ändå i dom här kunskapskraven, formuleringar som
ändå gör folk förvirrade, som att eleven uttrycker sig väl eller att eleven uttrycker
sig relativt väl eller eleven uttrycker sig mycket väl. Ja i förhållande till vadå. Det
är i alla fall svårt, jämfört med vadå, i förhållande till vadå? Då är man tillbaka där,
det blir i alla fall ett personligt tyckande. För du kan ju inte bena i precis allting.
Wilma, Bäckskolan

Betyg konstrueras, likhet med berättelserna i förra kapitlet, stå i motsats till det
pedagogiska arbetet. Det är framförallt betygens urvalsfunktion som står i vägen
för lärande. Det nya betygssystemet exemplifierar i berättelserna som exempel på
när reglering inte fungerar i praktiken. Det skapar ett professionellt dilemma för
lärarna, avvägningen mellan att definieras som professionell bedömare i relation
till regleringen eller som professionell bedömare i relation till sin pedagogiska
övertygelse.
Katarina: Jag men det blir ju så knäppt! Hur kan man sätta betyg, hur kan man ge
betygsskala till lärare att använda sig av och sen ska det högsta vara ouppnåeligt?
Varför då? Är det bara för att liksom få de här eleverna att känna sig så här sunkiga,
dåliga eller är det bara för att trycka ner dom? Är det bara för att få oss att känna så
här att vi kommer aldrig kunna lära ut till den här nivå, så det är inge idé. Varför
har man en sådan… Gud, så dumt, skulle jag bara vilja säga! Det klart att man kan
få A. En del är jätteduktiga, man måste bara lära dem rätt saker.
Peter: Eller kanske bara acceptera att de är så duktiga. Och jag vet inte riktigt hur
man ser på en bildnings- kunskapsprocess hos en enskild människa med det här
betyget eller betygssystemet. Därför att varje parameter måste vara uppfylld för att
få ett C eller B, så måste allt till övervägande del vara uppfyllt.

Lösningen som formuleras i berättelsen är att läraren följer sin pedagogiska bedömning och hanterar ett icke-fungerande system utifrån dess tänjbara gränser.
Vi tror att man, vi vet inte, men vi tror att man struntar i det och till övervägande
del, alltså, om det… Tanken med det nya betygssystemet var ju att det inte skulle
vara så godtyckligt vad lärarna bedömde och så där utan det skulle vara ganska
tydligt och klart och så där. Men till övervägande del är en bedömningsfråga för vår
del också, så jag menar, då tror jag man som lärare bedömer att till övervägande del
så har eleven den här bokstaven eller det här betyget och inte. Katarina, Ängsskolan

I Bäckskolan resonerar lärarna på liknande sätt:
Eva: Det man var rädd för var ju en A-elev som hade någonting på E. Då skulle
man ju sätta D.
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Lena: Men vad hände? Man fixade ju till det. [Skratt från övriga] Det är ju det man
gör. Man är ju inte dum, om man ser sina resultat så upptäcker man, hoppsan, det
här stämmer ju faktiskt inte. Det här är ju inte en sån elev. Det har ju med erfarenheten att göra. Man känner ju i ryggmärgen att, nej men det här ger fel bild, för så
där kan det inte bli, det kan inte bli så att den här eleven ska ha D när den är så himla
duktig i det här, den ska ju ha ett C minst. Så då fixar man ju till det. Det måste man
ju göra.

I berättelserna konstrueras en professionell bedömare som får finna pedagogiska
utvägar när regleringen sviker. Att följa betygssystemet är förvisso även i dessa
berättelser, en betydelsefull aspekt av hur en professionell betygssättande lärare
definieras. Men vartefter lärarnas berättelser fortskrider handlar det mycket om
en lärare som kan sätta gränser gentemot de krav och förväntningar som finns,
både från formell reglering och från elever, föräldrar och rektorer. Den uppifrån
definierade professionalismen får stå tillbaka när lärarnas berättelser kommer in
på den dagliga verksamheten och de mer konkreta erfarenheter och exempel som
då tillfogas. Istället konstrueras en professionell lärare som utifrån sin pedagogiska kompetens har förmåga att bedöma rättvist.
Att betygen ska vara rättvisa och likvärdiga är centralt när lärarna talar om betygssättningen. Rättvisa konstrueras i relation till eleven medan likvärdighet snarare relateras till betygens urvalsfunktion. Här blir likvärdighet i måluppfyllelsen
liknande den likvärdighet som förekommer i de skolpolitiska dokumenten. Likvärdigheten artikuleras i termer av att alla elever ska ha samma möjlighet att nå
upp till målen och att bedömningen av måluppfyllelsen ska se lika ut i alla skolor.
För det är ju jätteviktigt att det blir rättvist! Det är deras första kontakt med betyg.
Så, man har tre och ett halvt år kvar och jobba sen, jaa. För det är rätt noga kan jag
känna. Pia, Skogsskolan
Målet ska ju vara att det ska vara en likvärdig betygsskala för alla elever i hela
landet, var du än jobbar någonstans, så ska du följa de här kriterierna eller de här
kunskapskraven. Och man har matriser till hjälp och man diskuterar med sina kollegor osv. Wilma Bäckskolan

Lärarlegitimationsreformen relateras till betygssättningen. ”Tanken var att strejta
upp det hela” säger Katarina på Ängsskolan. Reformens syfte framställs till stor
del i relation till betygssättningen.
Katarina: Vem som helst kan ju undervisa, men vem ska sätta betyg?
Peter: Ja, det måste ju finnas någon. Ska rektor då, men rektor kanske inte ens är
mattelärare, kommer rektor som huvudman ha rätt att ta ansvar för betygssättningen
i matematik, fysik och kemi?
Katarina: Ja, eller i de sämsta av världar så finns en ambulerande behörighetsgubbe
eller kvinna som åker omkring och är den som bara bockar av betyg. Alltså man har
alltid en sådan ansvarig bara, men det är ingen som är behörig som undervisar. Så
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undervisningen kommer man ju inte att kunna förbättra, om det var det man ville
med legitimeringen. Och jag tror inte man säkerställer betyg om inte jag som har
undervisat får sätta betygen.

I Skogsskolan diskuteras att årskurs sex har placerats med högstadielärarna och
de svårigheter det medför med betygssättningen för högstadielärarna. Orsaken till
den organisatoriska lösningen förklaras med att ”dom” (vilka de är framkommer
inte men i sammanhanget skulle det kunna vara skolmyndigheter och skolpolitiker
då ”dom” syftar tillbaka mot lärarlegitimationsreformen) söker en lösning på betygssättningens problem.
Pia: Och samtidigt så tror jag att dom har tänkt så här att, var har man behöriga som
kan sätta betyg. Det har du på högstadiet, det har vi inte på mellanstadiet.
Laura: Fast jag tänker i lärarlegitimationen så står det ju sju till nio.
Pia: Ja då är vi obehöriga.
Laura: Så jag är väl lika obehörig som någon annan.

Men lärarna uttrycker en pedagogisk tveksamhet mot beslutet att tidigarelägga
betygssättningen till årskurs sex framförallt av andra skäl än av behörighetsproblemet. I SO-ämnet riskerar eleverna i årskurs sex att bli översållade av prov om
det inte finns en legitimerad lärare i alla SO-ämnena. Då får de nämligen inte
något SO-betyg, utan fyra enskilda betyg. Det blir fem veckor per ämne under
hösten, berättar de, ”Och det finns inget utrymme och misslyckas” konstaterar
Pia. Betygsättningens koppling till legitimationen beskrivs riskera att både lärandet och själva rättvisan i betygsättningen får stå tillbaka. Lärarlegitimationen riskerar minska betygens rättvisa enligt lärarna.
Och jag tror inte man säkerställer betyg om inte jag som har undervisat får sätta
betygen. För det tror jag är halvt livsfarligt eller rättsosäkert för eleverna att någon
annan sätter betyg än den som undervisar. Katarina, Ängsskolan

I berättelserna konstrueras en betygssättande professionell lärare i första hand i
relation till förmågan att betygsätta utifrån erfarenhet och professionell integritet.
Det nya betygssystemet och lärarlegitimationen formuleras som att de står i vägen
för möjligheten att vara en professionell betygsättare. Reformerna konstrueras i
mycket i motsats till positionen den professionella betygssättande läraren. Betygsreformen 2011 ifrågasätts exempelvis av lärarna på Ängsskolan som möjligt
att följa i praktiken. ”Gud så dumt” säger Katarina om att A-nivån ska vara så svår
att nå. Och Peter undrar hur de bakom reformen ser på bildnings- och kunskapsprocessen när ”varje parameter måste vara uppfylld” för ett visst betyg. Samma
problem diskuteras i de andra skolorna. Längre fram kommer vi att se att lärarlegitimationen ifrågasätts i och med att ”duktiga lärare” riskerar förlora jobben och
att endast legitimerade lärare får betygsätta, vilket riskerar medföra att en ickeundervisande lärare sätter betygen.
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Det reglerande systemet i form av styrdokument fungerar i berättelserna som något en professionell lärare måste känna till och följa men som samtidigt riskerar
ligga i vägen för lärarens möjlighet att vara professionell. Men att inte bry sig om
styrdokumenten är inte aktuellt. Istället konstrueras en professionell lärare som
kan frigöra sig från läroplanen i undervisningen samtidigt som hon har kunskap
om den. Eva beskriver exempelvis att hon nöjer sig med att kursplanerna bekräftar
hennes undervisning.
Ja, men det är väl professionalitet, du har det redan, du kan gå tillbaks till det. Det
är väl för att du har jobbat också i många år. Lena, Bäckskolan

En ny lärare däremot, måste stödja sig på läroplanen för att veta vad som ska
göras. Professionalism handlar i relation till styrdokumenten om att ha kunskap
om dem, men samtidigt kunna frigöra sig från dem i undervisningen.

Autonomi eller följsamhet
Ett genomgående tema i berättelserna är relationen mellan autonomi och följsamhet i relation till skolans formella reglering. Lärarna börjar längre fram i sitt berättande att koppla det professionella i läraryrket till förmågor i konkreta arbetssituationer. Dessa förmågor handlar ofta om att sätta gränser på olika sätt. Ett inslag i diskussionen om professionalism är gränssättningen av tid.
I princip kan man ju hålla på hur länge som helst. Men då är det ju också professionellt att säga att då ska det vara klart, tycker jag, när det gäller bedömanden. Man
kan ju inte hålla på hur länge som helst, med bedömning. Men det är ju det här som
blir av den här styrningen uppifrån. Det ska vara likvärdigt, det ska vara si, det ska
vara så. Det betonas ännu mer på de nationella proven i dag än vad de gjorde när
det fanns standardprov t ex, när jag började som lärare. Lena, Bäckskolan

Autonomi i relation till arbetstiden handlar om att ha möjlighet att göra professionella prioriteringar. I citatet ovan ser vi hur den formellt definierade likvärdigheten artikuleras i motsatsställning till möjligheten att avgränsa det dagliga arbetet. I Skogsskolan används begreppet flexibilitet i en betydelse av möjlighet för
lärarna att själva disponera sin arbetstid. Men i dialogen nedan ser vi hur en annan
användning av flexibilitetsbegreppet är interdiskursivt närvarande i en ironisering
över de strukturella förutsättningar och krav som lärarna har att förhålla sig till
för att få arbetet att fungera.
Laura: Det handlar om flexibilitet, tänker jag. Vi måste ju kunna vara flexibla, eftersom det hela tiden dyker upp saker och det är del av att vara, alltså, i vår profession.
Att vara professionell är ju att kunna vara flexibel: att nu måste jag hjälpa den här
eleven, även mindre, yngre åldrar, för där kan det ju hända, alltså så. Men då måste vi
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också få förtroendet att vara flexibla, att få förtroendet att vara kreativa och, ja, att det
ryms.
Clara: Måndag har vi en planeringstid.
[Skratt]
Pia: Men då planerar du så här, måndag natt!
[Skratt]
Laura: Det är flexibilitet
Pia: Det är flexibilitet
Laura: Fast är det att vara professionell då? Jag vet inte!
Pia: Nej, jag tycker inte det!
Laura: Nej, jag tänker att ta ansvar för sin… alltså, att jobba för mycket och att ta på
sig för mycket är ju inte heller det [att vara professionell].

Flexibilitet används i den skolpolitiska diskursen, framförallt i samband med konstruktionen av det moderna framtida läraridealet i europeisk utbildningspolicy.
Det handlar om en lärare som är anpassningsbar och öppen för förändring. Det är
flexibilitet i den bemärkelsen som lärarna driver med här. Med tanke på att det
inte förekommer intertextuella referenser till skolpolitiska dokument går det inte
att se en relation mellan lärarnas berättelser och den skolpolitiska diskursen i detta
avseende. En europeisk utbildningspolitik är dessutom överhuvudtaget inte intertextuellt närvarande i lärarberättelserna. Men här ser vi en interdiskursiv närvaro
av ett lärarideal som även figurerar i den skolpolitiska diskursen. Även om det
inte är just det skolpolitiska läraridealet som är objektet för ironin, är det en lärare
i denna bemärkelse som det ironiseras över. Lärarna kan här tolkas göra motstånd
mot denna uppifrån definierade lärare med hjälp av humor. Efteråt uttalar lärarna
att flexibilitet utan gränser, att inte självständigt prioritera och sätta gränser för
vad som är möjligt, inte är professionellt.
Begreppet flexibilitet förekommer även i Bäckskolans berättelse när de diskuterar
relationen mellan reglering och läraruppdraget. Men här är det en definition av
flexibilitet som följsam och anpassningsbar och inte i relation till professionell
autonomi. Här artikuleras en professionell lärare som flexibel i relation till formell
reglering.
[…] jag sa att man också skulle kunna vara flexibel och anpassa sig till dom nya
sakerna vi får att hantera. Eva, Bäckskola

Eva, som är den som driver vikten av flexibilitet för professionalism, får i berättandet motstånd av Lena. Lena utmanar Eva genom att påtala att det viktigaste är
att ”jag ser till att mina elever lär sig”. ”Men ska man gå helt emot direktiven”,
undrar Eva. Gränssättning och motsättningen mellan autonomi och följsamhet
samverkar här och konstruerar en diskursiv kamp om begreppet professionalism.
228

Lärarna diskuterar huruvida en professionell lärare ska vara flexibel eller autonom
i arbetet som lärare. Flexibilitet relateras här till det formellt reglerande systemet,
mer specifikt nya läroplaner som införs, och förmågan att kunna anpassa sig och
vara öppen för förändring ”uppifrån”.
Eva: Och skulle man förhålla sig negativ till… och vara oflexibel som, ja när man
bemöter det här [förändringar i regleringen], det skulle bli för jobbigt och svårt och
vara.
Lena: Ja, fast jag tänker annorlunda där kring professionalismen. Jag tror mycket väl
att du kan vara professionell i ditt klassrum, med dina elever, utan att bry dig så
mycket om det där som händer. Kan du entusiasmera eleverna och se till att eleverna
kommer längre i sin kunskapsutveckling, att dom tycker det är härligt och jobba och
att dom gör bra resultat. Då är det ju strunt samma om vad för andra förväntningar
finns utanför, om du ändå håller dig till, kun… alltså till det står att man ska sen bedöma. För vi kommer ju tillbaks till bedömningen då. Du har ju ett uppdrag, där du
ska ta dom från en punkt till en annan och under den resan så ska dom nå så långt som
det bara är möjligt för var och en.
Eva: Men utifrån dom styrdokument som du har fått,
Lena: Ja, dom styrdokument du har fått, men egentligen så skiljer ju inte styrdokumenten så himla mycket åt om du går bakåt i tiden och tittar. Det gör dom inte. Det är
en myt, anser jag, att man bara körde fakta under Lgr 80 eller 69.

Relationen mellan styrdokumenten och lärarpraktiken påvisas även i konstruktionen av en professionell lärare. Dialogen ovan synliggör en spänning mellan två
olika slags professionalism. Den ena handlar om professionalism i relation till ett
uppifrån definierat uppdrag. Den andra om professionalism inåt, det vill säga
gentemot sin egen övertygelse och erfarenhet som lärare. Dialogen ovan visar hur
lärarna försöker få samman dessa två definitioner i en gemensam konstruktion.
Lite senare i diskussionen utspelar sig denna dialog med samma lärare:
Lena: Nej, men det sägs ju att vi är tjänstemän. Vi får aldrig glömma att vi är tjänstemän, kan rektor säga, vi måste acceptera alla nya saker som kommer uppifrån och
anpassa oss till det, Men det tycker faktiskt inte jag, jag tycker man kan vara professionell utan att göra det. Jag tycker till och med att det kan vara professionellt att säga
nej tack, det där ställer inte jag upp på. För jag tycker det här är viktigt och jag ser till
att mina elever lär sig det här och det kommer dom ha nytta av i samhället.
Eva: Ge ett exempel
Lena: Nej, jag vet inte.
Eva: Ja, men vilka, du menar att man går helt emot dom direktiv vi får och ändå ge
eleverna det som direktiven säger att dom ska ha.
Lena: Ja, men det beror ju på hur mycket du gör av allt. Du kan ju…
Eva: Nu pratar du om såna härliga uppror som: jag tänker inte skriva något omdöme
hem till föräldrarna om social utveckling… eller sånt
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Lena: Nej, jag tänker inte alls på det, nej jag tänker inte alls på det…
Intervjuare: Skulle det kunna vara professionellt? Skulle det kvala in för dig som professionellt. Att jag tänker inte skriva ut det här brevet till föräldrarna om social utveckling?
Eva: Om det gör att jag inte har tid att planera och bedriva god undervisning i klassrummet
Lena: ja, precis.
Eva: … så skulle det vara ett uppror som passar mig.
Lena: Ja, det ser du, det är ju det som jag tänker bland annat på.

Att göra uppror mot reglering som står i motsats till det pedagogiska arbetet är ett
legitimt motstånd i berättelserna. När flexibilitet i betydelsen autonomi bara framstår som motstånd har den svårt att ges betydelsen av tecken på professionalism.
Men när autonomi-flexibilitet relateras till den pedagogiska verksamheten vinner
den legitimitet i berättelsen. Att inte skicka hem skriftliga omdömen till föräldrarna används, som vi såg ovan, som exempel på motstånd mot direktiven. Men
det är först när motståndspraktiken kopplas till den pedagogiska verksamheten,
läraruppdraget, som handlingen inte endast definieras som ett ”härligt uppror”,
utan transformeras till tecken på professionalism. Detsamma gäller för legitimationsreformen när konsekvenserna av kravet på legitimation drabbar den pedagogiska verksamheten genom att duktiga lärare tvingas sluta och betygssättningen
istället utförs av andra än undervisande lärare.104
Det dagliga arbetet i skolan beskrivs som komplext, bestående av både undervisningsrelaterade och fostrande arbetsuppgifter. På Skogsskolan berättar lärarna om
hur det professionella dagliga arbetet mycket handlar om det medmänskliga, att
trösta och hjälpa. Denna del av arbetet tar tid från planerings- och efterarbete och
lärarna uttrycker det som problematiskt även om de menar att det är något som
inte kan ignoreras.
Det är ju en jätteviktig del av vår profession fast den finns ju inte riktigt med, alltså
beskriven i arbetsbeskrivningen eller utbildningen. Eller jag tror inte att den finns
med i tanken när man pratar om vad vi använder vår tid till. Men det tar tid och
energi. Laura, Skogsskolan

Lärarna framhåller dessa arbetsuppgifter som en del av läraryrket men de framhålls inte när en professionell lärare definieras (uppifrån). Fostra betyder också att

104

I det sista temat lärarlegitimationens syfte och konsekvenser kommer relationen mellan den
formella regleringen och den dagliga verksamheten utifrån lärarlegitimationens konsekvenser
att belysas.
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”involvera elever att ta ansvar för sina studier”, som Peter på Ängsskolan uttrycker det. Fostran konstrueras i berättelserna som en del av läraruppdraget. Den
vårdande aspekten av läraruppdragets fostrande uppgift menar dock lärarna på
Skogsskolan tar mycket tid. De ifrågasätter att det ska vara så. Senare framkommer att det är det professionella i att acceptera de arbetsvillkor som leder till att
de arbetar för mycket som ifrågasätts.
Pia: Så jobbar för mycket gör vi ju, vilket är oprofessionellt egentligen, utan att begära
någon övertid eller kompa ut, eller, vi bara jobbar på, vi bara fortsätter gå liksom.
Clara: Ja, precis!
Pia: Det skulle ju inte så många andra branscher göra, tänker jag.

Andra yrkesgrupper som nämns i samband med att lärarprofessionen diskuteras
är bland annat sjuksköterskor. Vårdyrket återkommer i berättelserna som en referenspunkt för vad en profession är. Vad läkare och sjuksköterskor skulle acceptera
eller inte, jämförs med vad lärare accepterar för bemötande ”uppifrån”. Legitimationskravet överhuvudtaget aktualiserar denna jämförelse. De andra yrkesgrupperna konstrueras som bättre gränssättare än lärare. När det gäller övertid säger de exempelvis att:
Pia: Jag brukar jämföra med sjuksköterskor. Där jobbar ingen övertid utan att få betalt
för det.
Clara: Men det är väl just det. Det är mycket enklare och mäta när man finns där på
plats och någon ser att man är på plats. Det är ingen som ser om jag sitter kvar här till
halv sex.

Som dialogen illustrerar aktualiseras synlighet i lärararbetet även i relation till att
lärare arbetar (för) mycket. Att lägga ner tid i arbetet som lärare medför inte att
man anses som professionell (av andra), om det inte också synliggörs. Vikten av
att synliggöra professionalism är ett tema i berättelsen som kommer att diskuteras
i nästa avsnitt.
Om vi stannar kvar vid jämförelsen med andra yrkesgrupper, är det särskilt vårdyrken som relateras till den professionella läraren. Sjuksköterskor och läkare är
som sagt exempel på yrken som enligt lärarna inte låter sig behandlas så som lärare gör. Dessa konstrueras som professioner som i större utsträckning än lärare
besitter en professionell integritet. De fungerar därigenom som ett ideal i berättelserna. Samtidigt konstrueras lärarna som en yrkesgrupp utan integritet. Att begära legitimation i efterhand beskrivs, som vi såg ovan, som ett politiskt beslut
utan förankring i skolans dagliga verksamhet. ”Det kan de bara göra med lärare.
Det är ett jädra sätt”, säger Katarina på Ängsskolan. Lärarna uttrycker att det är
specifikt för lärarkåren att bli behandlad på det sättet.

231

För att man kan göra vad som helst med lärare, känns det som, eller hur? Det är
alltid lärarnas fel, det är alltid skolans fel. Om en unge blir mobbad, så är det skolans
fel, om det är näthat på… Då är det skolans fel. Om det är dålig mat i skolan så är
det skolans fel. Det är alltid lärarnas fel. Det är ju så. Och då tror jag att den gruppen
är redan så skadeskjuten så att man kan liksom köra med den. Katarina Ängsskolan

Egenskaper som relateras till vad det kan betyda att vara professionell är förmågan
att säga ifrån, sätta gränser och kunna sätta ner foten i det dagliga arbetet. Läraruppdraget artikuleras i relation till undervisning i första hand. Lärande formuleras
som det centrala även om den vårdande delen av yrket återkommer i berättelserna.
Ja men helt klart, för där handlar det ju, alltså att vara en professionell lärare det är
ju utbildning och pedagogik och didaktik och sina ämneskunskaper. Som mentor så
ska man vara psykolog och social, alltså det är väldigt mycket andra yrkesbitar som
vi egentligen inte alls har någon utbildning för. Pia, Skogsskolan

Kopplat till läraruppdraget och den tid som mentorskapet och arbetet med elevgruppen tar, diskuterar lärarna hur det vidgade läraruppdraget i vissa aspekter
borde kunna överlåtas till andra professionella. När läraryrket vidgas blir gränssättning en viktig förmåga. Andra yrkesgrupper, menar Laura, tar in konsulter
som exempelvis arbetar med gruppstärkande övningar. ”Där finns ju också en
gräns när man lämnar över till den som är professionell”, säger Pia, ”Och det är
också ett sätt att vara professionell lärare”. Lärarna konstruerar genom sina berättelser gränssättning som en aspekt av vad det är att vara en professionell lärare.
Gränssättningen handlar om möjligheten till autonomi i arbetet och konstrueras i
relation till rätten att definiera det pedagogiska arbetet och i motsats till synliggörande praktiker.

Synliggörande av professionalism
I berättelserna framkommer att lärarna upplever att deras professionalism definieras utifrån det som syns. Det är genom det mätbara och dokumenterade som den
professionella läraren definieras ”uppifrån”. För att kunna få legitimitet som professionell krävs därför att det professionella synliggörs. Det uppstår härigenom en
tudelning mellan det som definieras som professionalism uppifrån och det som
lärarna framhåller som viktigt för läraruppdraget. Att ge omsorg och att vägleda
eleverna uttrycker lärarna som en central aspekt av arbetet som lärare. Men denna
del av uppdraget blir en ”outtalad del av vår profession” (Laura, Skogsskolan).
Betygssättningen beskrevs i liknande motstridiga termer i berättelserna om betygssättning. Då sattes förmågan att betygsätta och kravet på att kunna motivera
sin betygssättning i motsatsförhållande till varandra. Även om läraren ”vet” vilket
betyg ett elevarbete bör ha framkom i berättelserna att resultatet på de nationella
proven och betygskriterierna användes för att styrka betygssättningen. Behovet
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att synliggöra den pedagogiska praktiken är ett tema som går igenom berättelserna
om betygssättning likväl som om den professionella läraren.
Gränser för vad läraren kan och måste åta sig som arbetsuppgifter för att vara
professionell är en aspekt som aktualiseras när professionalism ska synliggöras.
Tid är återigen något centralt. Tiden gör att läraren riskerar att inte orka eller hinna
med centrala pedagogiska uppgifter. Exempelvis tar dokumentation tid från
aspekter av läraruppdraget som lärarna egentligen tycker är viktigare. I Skogsskolan exemplifierar lärarna med elever i behov av särskilt stöd. Att eleven får stöd
framställs som viktigare än att all dokumentation kring åtgärdsprogram görs. Men
här uppstår ett dilemma. Till skillnad från upprättade åtgärdsprogram syns inte
åtgärderna i sig. När dokumentation får stå tillbaka till förmån för att tid istället
läggs ner på själva åtgärden, riskerar läraren att osynliggöras som professionell.
Clara: Ja fast problemet är ju ändå att, det där är ju någonting som syns så här: men
den här läraren kan ju inte vara så professionell för här saknas det ju massor av åtgärdsprogram. Det är ju skitdåligt, Trots att då dom där massor av åtgärdsprogrammen
faktiskt är elever som sitter och får det stöd dom behöver, bara det att man inte hinner
få ihop den där himla blanketten.
Pia: Ja, då är man oprofessionell egentligen! Jag tjurar, känner jag.
Clara: Ja, det ser ju ut så.
Pia: Men jag kan tänka så här: Det är bättre att dom får stöd och hjälp och sen så blir
det…
Clara: Och det är det ju, så klart
Pia: Så slipper vi skriva papper, så tänker jag.
Laura: Fast det ligger ju i bakhuvudet hela tiden, man känner sig ju inte duktig. Jag
kan känna att jag känner mig inte tillräcklig i min profession för jag hinner inte med
[…]

Samtalet är ett exempel på hur lärarna i den gemensamma konstruktionen av vad
det innebär att vara en professionell lärare försöker få ihop en yttre definition av
professionalism med deras egen övertygelse om vad som är viktigast i läraruppdraget. Det som upplevs vara kraven för professionalism handlar om det som går
att visa upp. Professionalism definierad uppifrån blir det som kan mätas i output.
Att output sammankopplas med professionalism kan förstås genom den interdiskursiva närvaron av kvalitetsmätningar (av output). I berättelserna kommer det
fram att den professionella lärare som definieras av andra, framförallt rektor och
huvudman, definieras utifrån andra kriterier än vad lärarna själva framhåller som
viktiga för en professionell lärare. Även elevernas inflytande över vem som bedöms som professionell problematiseras. Framförallt att betyg används som mått
på professionalism, något som också framkommer i berättelserna om betygssättning.
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Katarina: Men så är det ju på andra skolor. I vår lilla unika skola, där alla har samma
lön, om man har jobbat i åtta år så räknas man som full-löntagare, så att säga. […] Om
man nu har konstiga lönesättningar på vissa skolor, där elever och lärare får sätta liksom poäng på lärare, och hur bra man är, alltså hur bra poäng man får där, avgör vilken
lön man får. […] Vad vet föräldrar om hur bra en lärare är? Är det när lilla Kalle
kommer hem säger så här. Ja, ni förstår va, jätteschysst hon bjöd på muffins. Eller satt
MVG.
Peter: Läraren satte F på mig…
Katarina: Ja, värdelös lärare, precis. Det var ju inte mitt fel att jag fick F. Det var ju
den där jädra tantens fel, liksom. Men hur kan man sätta lön efter det?

Den diskurs om betyg, där det är höga betyg som efterfrågas i skolans dagliga
verksamhet, som framkom i berättelserna om betygssättning, förekommer även
här. Att skolan kan visa utåt att eleverna lyckas i skolan är viktigt. Detta görs med
kvalitetsredovisningar av olika slag. Betygsgenomsnittet är ett exempel som ges
på synliggörande av kvalitet av skolan.
Pia: Det var ju ganska tydligt, vi såg lite statistik så där hastigt och lustigt, då var det
engelska man visade och då var det hur många som nådde ett A i nationella prov i
årskurs sex. Det var 27 eller var det 28 %.
[…]
intervjuare: Vem var det som visade det?
Pia: Det var våran rektor. Det ska komma, den här statistiken
Laura: Det var en såna här kvalitetsredovisningssiffror.
Pia: Men 28 % som hade ett A i nationella prov, engelska, årskurs sex och sen 13 %
A hade vi satt som engelsklärare.

Katarina på Ängsskolan uttrycker betygens betydelse för hur skolkvalitet definieras i samhället såhär:
Är den en högpresterande skola eller är det en… Jag tror att eleverna i årskurs
nio, eller deras föräldrar, avgör om skolan är bra utifrån betygssnittet. Man vill
inte gå i en skola där det är för lågt betygssnitt. För det är en dålig skola. Katarina,
Ängsskolan

Skolan vill visa upp goda resultat i syfte att attrahera elever. I berättelserna formas
en motsättning mellan lärarnas egen definition av kvalitet och skolans, ofta rektorns, definition. Det handlar om kvalitet som input respektive output.
Jag vet inte vad jag ska kalla det, men jag skulle vilja ha större flexibilitet, alltså
någonstans, att inte alla mötestider är uppbokade, att inte all ledig tid. Att all tid är
uppbokad till en massa olika kvalitetsredovisningar och skrivande så. […] Och att
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inte det hela tiden ska redovisas tillbaka, allting ska redovisas tillbaka. Det ska redovisas till kommunen, det ska redovisas till vår rektor, det ska redovisas till föräldrar. Laura, Skogsskolan

I berättelserna om betygssättning beskriver lärarna en liknande konflikt mellan
sitt fokus på input (undervisning och lärande) och rektorns fokus på output i form
av kvalitetsredovisningar.
I början så var det här [betygssättning] ett individuellt projekt. Jag höll på och satte
mina betyg själv, men nu har det verkligen lyfts upp att vi på konferenserna tillsammans med vår rektor. Då visar man betygsstatistiken, alltså man går igenom den här
preliminära betygsstatistiken mot slutet av terminen och då så ska dom titta och alla
ska analysera betygen. […] Alltså hur mäter man kvalitet i skolan, det är som du
säger. Hur får man fram alltså kvalitet och då och då finns det ju ett väldigt, väldigt
fokus. Man vet inte riktigt hur man ska göra det på annat sätt än att försöka fånga
det med betyg som inte, ja som är trubbiga instrument och blir fel och har sitt eget
liv, liksom och sätter igång en massa andra saker som man inte riktigt har tänkt.
Helena, Sjöskolan

I berättelserna beskrivs läraryrket överlag i positiva termer. Detta framförallt i
relation till det som lärarna lyfter fram som viktigast i läraryrket: elevers lärande,
undervisning och planering av undervisning. Men i Skogsskolans berättelse framkommer samtidigt lärares orimliga arbetsvillkor och de konsekvenser låg lön och
dåliga arbetsvillkor får i form av att lärare väljer att byta yrke.
Laura: Det finns ingen rimlighet i vad jag ska göra i relation till ja, men kanske min
lön. Eller också att jag blir så trött så jag håller på och…
Pia: Det är ju det sorgliga, jag har eller vi på skolan och min förra skola också massor
med superduktiga lärare, som bara har bestämt sig för att: Nej, alltså jag ställer inte
upp på det här längre. Det… jag menar, så! Så har dom gått vidare, fått välbetalda
jobb, om vi uttrycker det så.

Att lärare lämnar yrket, att de ”nya lärarna” inte håller måttet och att ingen vill bli
lärare artikulerar en underliggande frustration över läraryrkets villkor och fallande
status.
Det är sorgligt att ingen vill bli lärare. Men det blir nog en ändring om tjugo år. Ja,
jag tror att läraryrket, det måste ju hända någonting nu. Nu har dom skrivit så himla
mycket och det har ju varit till vår fördel. Man har ju uppmärksammat hur vi har
det. Det måste ju resultat någonstans, man kan ju inte bara blunda för det. Lena,
Bäckskolan

För snäv reglering, eller när läraren får utstå för negativ kritik, är ytterligare artikulationer av den negativa bilden av läraryrket och den frustration som i det avseendet framkommer i berättelserna.
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Och jag menar tanken nu är väl att höja statusen, alltså att, nu har vi ju kört det i
botten, så nu inser vi väl att skolan eller lärarna måste få högre status och kanske
till och med lite högre lön pratas det om. Och så tänker jag så här att man kan ju
köra, man kan ju ställa vilka krav som helst på en grupp om samhället har bestämt
sig för att det är deras fel att skolan är dålig. Katarina, Ängsskolan
Men det måste väl vara PISA eller IC, vad heter de? Ja det måste det ju vara, ja
PISA och vad heter den TIMSS och de här. Där vi ligger, menade han på då, ändå
förhållandevis högt, om man tittar neråt på skalan. Men det är ju inte det som är
problematiken utan att vi faller, antar jag. Men det är ju tråkigt att det är så. Det är
ju tråkigt ibland att jobba som lärare. Inte att jobba som lärare, det tycker jag är kul.
Det är tråkigt att vara lärare, när det är så negativt hela tiden. Lena, Bäckskolan

Diskursen om en skola i kris är närvarande i hur skolan, och lärarna som arbetar
där, konstrueras i lärarnas berättelser. Arbetsbelastning, låg status, oprofessionella
”nya lärare” och dåliga skolresultat är uttryck för denna krisdiskurs. Krisen artikuleras framförallt utifrån ett inifrånperspektiv. Men det finns, som vi ser i Lenas
utsaga ovan, även spår av den utifrån definierade skolkrisen. Denna skapar ett
negativt synliggörande av skolan och lärarprofessionen. Den institutionella maktförlust som läraryrket genomgått har införlivats i hur läraren konstrueras i berättelserna.
I berättelserna framträder också det viktiga i att synliggöra en professionalism
eftersom lärarna riskerar att bli bedömda som oprofessionella annars. Till exempel framkommer hur en skola i kris och en oprofessionell lärare verkar interdiskursivt i berättelserna. I relation till dessa fungerar lärarnas olika praktiker av synliggörande av professionalism som ett motstånd mot en diskurs om motsatsen,
oprofessionalism. Men utgångspunkten är då den uppifrån definierade professionalismen. När lärarna själva artikulerar professionalism är det genom integritet, erfarenhet, ett gemensamt formulerat ethos och pedagogisk förmåga. Lärarna använder framförallt formuleringar som förmåga att ”involvera elever”, ”ha yrkeserfarenhet”, ”undervisningsförmåga”, ”ha fingertoppskänsla”, ”anpassa undervisningen utifrån gruppen”, ”hantera mentorsgruppen”, ”medmänsklighet” och att
kunna ”sätta gränser i arbetet”. Gränssättningen förekommer i alla berättelser och
utgör en central eftersträvad förmåga att ha möjlighet att verka som professionell
i en daglig verksamhet som är tidspressad, komplex och krävande. Samtidigt är
den uppifrån konstruerade professionalismen interdiskursivt närvarande.
För vi ska ju handskas med eleverna, vi ska lära dom en massa saker, vi ska bedöma
dom, vi ska hantera deras föräldrar och vi ska vara en bra och lydig anställd som
tycker om förändringar. Eva, Bäckskolan
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Lärarlegitimationen
I berättelserna framställs syftet med lärarlegitimationen på lite olika sätt. Men lärarnas status är något som finns med i alla berättelser. Lärarna konstaterar att läraryrket har låg status och att ett syfte med legitimationen skulle kunna vara att
höja denna. Det är en förklaring lärarna ger till varför reformen genomförts. Men
det huvudsakliga intrycket är att syftet med reformen är oklart för lärarna. I Skogsskolan uttrycker de att reformen skulle kunna syfta till högre lön och högre status
och att ”inte kreti och pleti från gatan” kan undervisa ens barn (Pia, Skogsskolan).
Men vartefter berättelsen om lärarnas dagliga arbete fortskrider framkommer problem med reformen i praktiken, i relation till betygssättning och att vissa lärare
som arbetar på skolan inte kommer att få en legitimation. I Bäckskolan framträder
en mer tvetydig attityd till reformen. Här framstår lärarna som mer tveksamma till
dess syfte över huvud taget.
Lena: Men var det för att ge oss högre status som vi ska ha leg? För vem är lärarlegitimationen?
Wilma: Jag har aldrig förstått det. Vad ska den vara för? Vad får lov att kosta så
mycket pengar när vi inte ens förstår vad den ska vara till för?
Lena: För att sålla bort dom lärare som inte duger, eller?
Eva: Var det inte från början för att det skulle vara rättssäkert för eleverna att dom
ska bli betygssatta av någon som har behörighet i ämnet?
Lena: Ja så pratar de om det.

Här framkommer tudelningen mellan hur reformen har presenterats och lärarnas
erfarenhet av dess realisering, eller icke-realisering. De framställer reformen som
något de själva inte har efterfrågat och som en reform som för lärarna inte framstår
som rimlig i relation till de kostnader den medfört. Lenas inlägg ”så pratar de om
det” skapar en avsändare till reformen som kan ha andra tankar med den än vad
som sägs utåt. Innan har hon ju redan föreslagit att reformen skulle kunna vara till
för att sålla bort de lärare som inte duger. Ifall vi går tillbaka till hur lärarlegitimationen framställs i policytexterna finns detta syfte också uttryckt i reformförslaget.
Lärarlegitimationsreformens genomförande framställs i alla berättelser som en reform ”uppifrån” som i praktiken inte kommer att fungera.
Jag tycker det är märkligt att man drar ingång legitimeringsförfarande för en yrkesgrupp som redan har fått sin examen. Jag tycker det är jättekonstig. Dessutom så
har det inte fungerat. Det är ytterst få här på skolan, vad jag vet, som har fått sina
legitimationer och då var det väldigt länge sedan vi lämnade in den obligatoriska
ansökan. Eva, Bäckskolan
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Tanken var att strejta upp det hela, det tror jag verklig så här, alltså. Det är för
mycket obehöriga lärare i skolan, hur ska vi göra, vi måste ju ha en legitimering.
Det var en god tanke. Och sen så sitter någon teoretisk nisse där och talar om vad
en lärare ska kunna, ungefär så. Men jag tror inte de kommer att lyckas, därför att
det räcker ju med att på en skola så kan du ju ha en som är legitimerad som är den
som ansvarar för betygssättning. Sen kan du ju fortfarande ha alla dem här 180
stycken obehöriga. Katarina, Ängsskolan

Den berättelse som hårdast går åt lärarlegitimationsreformen är den som konstrueras av lärarna på Ängsskolan.
Så därför kommer inte den här legitimeringen att leda någon vart, tror jag, i alla fall
inte till något bättre. Ja det kommer egentligen bara att sluta med att såna som har
undervisat i till exempel filosofi i femton år men inte har 90 poäng, bara kanske 45
poäng, inte kommer att kunna sätta betyg. Det känns ju jättekonstigt. Och så kommer det ut en liten strutt som kanske har läst 90 poäng och… Eller som till och med
petar bort mig för att jag inte får jobba kvar för att de behöver bara behöriga lärare
bla bla. Så man vet aldrig. Katarina, Ängsskolan

Att bra obehöriga lärare riskerar att förlora sina jobb är en aspekt av reformen som
lyfts i berättelserna.
Eva: Vi har ju haft väldigt stort antal behöriga lärare på skolan, alltid. Och några av
dom lite obehöriga, eller vad man ska säga, som vi har, de vill man ju inte sluta.
Lena: Nej men de är ju jätteduktiga.
Eva: Det går ju inte faktiskt.
Lena: Nej, men jag tror inte, tror du? Jag tror inte det blir så där hårt på kniven. Det
är ju lärarbrist för farao ska dom kasta ut obehöriga, duktiga lärare och plocka in dom
där med 0,1 istället på…
Eva: Nej, det kan vi inte prata om. Då blir jag galen.

I dialogen där lärare med 0,1 på högskoleprovet exemplifierar de ”nya lärarna”,
framställs dessa i en position som oprofessionella. Att lärarna riskerar sina jobb i
och med den granskning som lärarlegitimationen medför gör att andra nyutexaminerade lärare, de som i berättelserna förekommer som anti-subjekt, definieras
som professionella uppifrån. Men av lärarna konstrueras dessa lärare som oprofessionella, som en börda för den dagliga verksamheten.
Eva: Jag tänker direkt så här: ha, ha, det är inte jag som ska ta hand om dom. Du tänker
dom direkt som en börda.
Lena: Ja, det tror jag dom kommer och bli, det tror jag. Jag tror inte att dom kommer
att vara professionella på samma sätt.
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I samband med lärarlegitimationsreformen och kravet på legitimation för att sätta
betyg, synliggörs inte bara problemet med att ”duktiga” obehöriga lärare försvinner utan även att det i vissa ämnen inte finns tillräckligt med legitimerade lärare.
De nya, visserligen legitimerade, lärarna och deras position som oprofessionella
skapar i diskursen om den professionella läraren en konstruktion där en professionell lärare inte behöver vara legitimerad och där istället en legitimerad lärare
kan vara oprofessionell.
Motstånd mot att professionaliseras ”uppifrån” tar sig olika uttryck i lärarnas berättelser. Men framförallt är det glappet mellan skolpolitikens idealnivå och skolpraktikens verklighet som gör att professionalisering uppifrån ofta inte anses
överförbar till vad som krävs för professionalism i praktiken.
Men det är ju inte så enkelt som att säga det krävs så mycket 90, 90, 90 eller vad
det nu är eller 120 i samhällskunskap eller svenska. Det är inte så enkelt. Om det
vore så enkelt, om verkligheten vore så fyrkantig. Det är naturligtvis i många fall
om man börjar nödvändigt med en ordentlig utbildning, men sen beror det på, upp
till den personen, tror jag, alltså hur man är, hur man jobbar. […]. Peter, Ängsskolan
Om lärarlegitimationen ska kunna ändra förutsättningarna i yrket det känns ju mer
som att det blir motsägelsefullt att vår, vi då som legitimerade lärare, kommer ju att
få mer att göra i och med att det kommer innebära andras betygssättning eller täcka
upp för… Laura, Skogsskolan

På det sätt lärarna upplever att skolpolitikerna inte förstår praktikens villkor i relation till betyg och betygssättning synliggör glappet mellan politik och praktik.
På liknande sätt framställs problematiken med lärarlegitimationsreformen. Det
konstrueras en lärarkår som körs över av skolpolitikerna.
Och dessutom hur än man lutar sig så tycker jag att den [legitimationsreformen] är
dålig, alltså dåligt genomförd. Och dessutom så, jag har aldrig varit med om en
yrkesgrupp som helt plötsligt måste, alltså vars behörighet inte godkänns. Om man
går ut 1984 med en viss behörighet så gäller inte den år 2012, liksom. Alltså, vilken
yrkesgrupp, det som att säga till en läkare, nej men du har en för gammal behörighet.
Du måste gå om kursen. Det kan de bara göra med lärare. Det ett jädra sätt. Katarina, Ängsskolan
Jag har jobbat i 35 år som lärare. Och oavsett då om jag har haft utbildning eller
inte så är det ju klart att jag har lärt mig en himla massa på de där 35 åren som inte
går att utläsa från min examen som jag fick och mina ämnen och det här. Då kan
man ju liksom undra, varför sätter man i gång en sådan här reform som kostar så
himla mycket redan med alla lärare. De kunde väl nöjt sig med dom som gick ut
för tio år sedan och framåt eller börjat med dom som blir examinerade nu istället
för att börja rota i alla lärare. Det är galet. Wilma, Bäckskolan
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I Ängsskolan diskuteras lärarlegitimationens konsekvenser och bristen på mattelärare i en intertextuell relation till den för tillfället aktuella mediedebatten om de
låga kraven för att komma in på lärarutbildningen.
Vilka tar man in här som mattelärare? Ja det är någon som inte ens klarar av… De
har ju undre… om vi ska ta det som står i tidningarna, att man inte lyckas ens på
högskoleprovet. Peter, Ängsskolan

Den ”nya läraren” positioneras i berättelsen som ett anti-subjekt på likande sätt
som ”de andra lärare” som sätter för höga betyg konstruerades i berättelserna om
den betygssättande läraren. De verksamma lärarna positionerar sig själva gentemot dessa i egenskap av att vara professionella utifrån andra kriterier än de som
definieras ”uppifrån”.
Ja, ja känner mig som en professionell, med eller utan, det har ingenting med lärarlegitimation att göra. Det känner man ju bara, man har jobbat länge och det funkar.
Då är man väl professionell. Lena, Bäckskolan

Lärarlegitimationen konstrueras framförallt som en angelägenhet uppifrån medan
skolans lokala nivå snarare står oförstående eller ställer sig negativ till den. Samtidigt går det att se en diskurs som handlar om läraryrkets låga status och att en
legitimation möjligen skulle kunna höja denna. Det är framförallt lärarna på
Skogsskolan som uttrycker en sådan förhoppning. I likhet med Moore och kollegors (2002) beskrivning av hur lärare hanterar ovälkommen skolpolicy, förefaller
ett pragmatiskt förhållningssätt till lärarlegitimationen i det stora att dominera.
Samtidigt framkommer i lärarnas berättelser en, om inte direkt negativ, så åtminstone oförstående inställning till reformen. När lärarna poängterar möjligheten att läraryrkets status skulle kunna öka och att en lärarlegitimation skulle
kunna medföra bättre lön, framhåller de aspekter som gör att de kan acceptera
reformen.

En berättelse om den professionella läraren
I den narrativa analysen är intrigen central. Objekt och subjekt som framkommer
i analysen av lärarnas berättelser är lärarsubjektet, elever, skolledning, föräldrar,
lärarkollegor, andra professioner och nyexaminerade lärare. Det formellt reglerande systemet är också ett ledande objekt i berättelserna, då främst genom styrdokumenten i form av läroplanen (kunskapskrav och ämnesplaner) och nationella
prov samt i form av skolmyndigheter och skolpolitiker.105
Skolmyndigheter och skolpolitiker är aktörer som kan benämnas som ”kommunen” men
som ofta benämns i termer av ”man” (man kan köra med lärare exempelvis) och ”de” (som
exempelvis ställer krav på lärare). Själva reformerna kan även sägas utgöras av detta objekt
105
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Intrigen kretsar kring den professionella läraren i relation till formell reglering.
Detta blir framförallt problematisk i relation till pedagogiska praktiker. När lärarna beskriver lärarlegitimationsreformen är det initialt i en samhällskontext. Det
handlar om status och bättre lön. När definitionen av en professionell lärare görs
i en skolkontext framkommer hur lärarna både förhåller sig till en byråkratisk och
en pedagogisk aspekt av skolan. Gunnar Berg (1981) skiljer mellan skolan som
byråkratisk och professionell organisation. I denna terminologi blir den byråkratiska aspekten att lärarna i första hand är styrda av ett formellt regelsystem medan
den professionella aspekten poängterar lärarnas professionalism och deras gemensamma yrkesetik. En professionell organisation, menar Berg vidare, måste bygga
på en etik som definierats inifrån yrkesgruppen. Samtidigt måste lärarna ta tillvara
de möjligheter till autonomi i arbetet som erbjuds.
I berättelserna formuleras två typer av professionalism där jag menar att den ena
relaterar till formell reglering och till skolledningen, och den andra till läraruppdraget och en inifrån definierad yrkesetik. Den första handlar om att vara trogen
det formella reglerande systemet (styrdokumenten) och förväntningar från skolledningen. Denna definition formuleras framförallt som en professionalism som
lärarna gör motstånd mot samtidigt som det är en definition som de har internaliserat som formellt reglerade. Exempel är kvalitetsredovisningar, dokumentation,
lärarlegitimation och betygssättning – en byråkratisk skolorganisation. Eva på
Bäckskolan menar till exempel att det ”blir vidrigt” om man inte anpassar sig till
förändringar i styrdokumenten, vilket kan illustrera svårigheterna att verka om
man inte anpassar sig till den formella regleringen. Den andra definitionen av professionalism handlar om autonomi och möjlighet att fullfölja sitt läraruppdrag
och, som vi såg ovan, en förmåga till gränssättning. Läraruppdraget artikuleras
framförallt i termer av undervisning, planering och att sätta ett rättvist betyg. Men
det kopplas också till andra aspekter som mer har göra med socialisering och fostran. I berättelserna framkommer autonomi och förmågan att sätta gränser som
förutsättningar för att kunna fullfölja sitt läraruppdrag och kunna verka som professionell.
Även om lärarlegitimationsreformen gör att lärarna bör definiera sig som, och
leva upp till att vara, professionella lärare i en byråkratisk bemärkelse, är det en
professionalism som konstrueras i motsats till den professionella lärare som definieras inifrån och i relation till läraruppdraget. Den uppifrån definierade professionalismen (Evetts 2003a) accepteras egentligen endast av Eva i Bäckskolans berättelse, men som vi såg med hjälp av hennes kollega Lenas utsagor (som jag
menar utgör ett motstånd), övergår ändå definitionen av professionalism till att
framförallt handla om autonomi.106 Ingen lärare motsätter sig formellt reglerade
106

Ett exempel i det avseendet är när de talar om problemet med återkommande läroplansreformer: ”Jag tror mycket väl att du kan vara professionell i ditt klassrum, med dina elever, utan
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praktiker i sig, däremot motsätter de sig dessa när de upplevs som kontraproduktiva eller meningslösa. I lärarnas berättelser framstår inte den uppifrån definierade
professionalismen som eftersträvansvärd eller ens professionell. Det är dock just
denna professionalism som i berättelserna framstår som den de behöver synliggöra för att definieras som professionella ”utifrån”. Det kan förklara att det i berättelserna också framkommer en viss pragmatism i förhållande till det som lärarna egentligen inte förefaller sympatisera med (jfr också Moore et al. 2002).
Den professionalism som lärarna själva definierar handlar däremot inte om att den
ska manifesteras. Denna beskrivs samtidigt som svårare att synliggöra för rektor,
föräldrar och huvudmannen (kommunen). Det är en professionalism som definieras inifrån yrkesgruppen och som lärarna accepterar.
Subjektet är berättarna själva, det vill säga lärarna. I berättelserna positionerar de
sig själva i relation till subjektspositionen den professionella läraren. För att
kunna placera sig i den positionen krävs möjlighet att verka som professionell
(framförallt autonomi och erkännande som professionell) och genom professionell kunskap och erfarenhet (exempelvis kunna sätta gränser och behärska styrdokumenten). Lärarna uttrycker brist på bekräftelse från skolledning och skolpolitiker på det de själva definierar som professionalism. Istället är det framförallt genom kollegor som det går att få bekräftelse. Kollegor bekräftar varandras kompetens och kvalitet genom att tilltala varandras som professionella i samband med
olika pedagogiska praktiker. Exempel som framhållits ovan är när Lena bekräftar
Evas erfarenhet när hon beskriver hur hon kan frigöra sig från läroplanen i sin
undervisning, eller när Lena beskriver olika aspekter av professionalism och Eva
uttrycker att det är ”exempel som är helt fantastiska”. Detsamma gäller i de lärarberättelser om kollegial bedömning, genom vilka kollegor bekräftar och vägleder
varandra till ett korrekt betyg. I Ängsskolan bekräftar lärarna varandras ämneskompetens, framförallt i relation till lärarlegitimationsreformen då de menar att
den kunskap de har är större och mer relevant än vad som formellt regleras genom
en legitimation.
Möjligheten att definiera sig som professionell möter framförallt motstånd i och
med lärarlegitimationsreformen. Den uppifrån definierade professionalismen uttrycks i berättelserna genom att lärarna antingen undrar vad legitimationen över
huvud taget är till för (Bäckskolan) eller varför deras ämneskompetens som de har
utvecklat över åren inte formellt definieras som tecken på professionalism (Ängsskolan, Bäckskolan). I Skogsskolan är man mer positiv till lärarlegitimationen
men har ändå svårt att formulera hur den kommer att leda till ökad professionalism. När man berättar om lärarlegitimationen är det visserligen med en förhoppning om ökad status och lön, men samtidigt med farhågan att man ska behöva vara

att bry dig så mycket om det där som händer. […] Då är det ju strunt samma om vad för andra
förväntningar finns utanför […]”.
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obetalda mentorer till nyutexaminerade lärare och sätta betyg åt icke-legitimerade
lärare.

Två konstruktioner av den professionella läraren
I berättelserna konstrueras två olika varianter av professionalism som läraren behöver förhålla sig till. Den ena definieras utifrån formell reglering och relateras
till styrdokument, skolpolitiska beslut (exempelvis dokumentationskrav och krav
på lärarlegitimation för betygssättning) och synliggörande av lärarpraktiken.
Denna utgör det Julia Evetts (2013) benämner organizational professionalism och
är en professionalism definierad uppifrån. Den är samtidigt något lärarna i berättelserna gör motstånd mot. Den andra definitionen utgår från den dagliga verksamheten och de pedagogiska dilemman och behov som lärarna beskriver finns
där. Det handlar mycket om lärarnas behov av att kunna fatta självständiga beslut
och inneha autonomi utifrån sin yrkeskompetens. Läraruppdraget i termer av lärande, socialisation och undervisning är ledord här. I tabell 2 illustreras dessa två
definitioner av professionalism.

Professionalism uppifrån
Synliggörande
Legitimation
Skolmyndighet/Skolpolitik
Styrdokument

Professionalism inifrån
Autonomi
Pedagogisk kompetens
Läraruppdraget

Tabell 2. Professionalism ”uppifrån” respektive ”inifrån”

Styrdokumenten är i berättelserna framförallt representerade av betygssystemet,
något jag menar både kan bero på att jag förutom lärarlegitimationsreformen initierar betygs- och läroplansreformen 2011 i diskussionen, samt att lärarlegitimationsreformen till stor del kommit att handla om betygssättning. Det nya betygssystemet och dess implikationer för den professionella bedömningen konstrueras
i berättelserna som en klyfta mellan formell reglering och daglig verksamhet. Betygssystemet formuleras av lärarna som att det inte fungerar i praktiken. I alla fall
inte om betygen ska bli rättvisa och om läraren ska kunna genomföra en professionell bedömning av elevernas kunskaper. Det är när lärarens bedömning krockar
med betygssystemets formella reglering som lärarna hamnar i ett dilemma där de
måste välja mellan att följa betygssystemet eller sin pedagogiska bedömning. Det
kommer i berättelserna att handla om två olika typer av professionell bedömning,
en ”uppifrån” definierad bedömning och en ”inifrån”, vilket redan beskrivits. Den
inifrån definierade bedömningen görs utifrån läraruppdraget och lärarens pedagogiska kompetens och den uppifrån definierade görs utifrån styrdokumenten. Den
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senare bedömningen är också möjlig att framställa som den ”rätta” eftersom den
baseras på de skrivna styrdokumenten och de krav som ställs på en legitimerad
lärare. Utifrån Berg (1981) menar jag att det är en byråkratisk betygsättning som
ställs gentemot en professionell. I berättelserna konstrueras dock en professionell
lärare som följer en yrkesetik där elevens kunskapsnivå, såsom lärarna bedömer
den, synes ges företräde framför en byråkratisk definition av var gränserna för de
olika kvalitativa betygsstegen går. Jag skulle vilja säga att det framkommer en
motståndspraktik i det sammanhanget (som även skulle kunna tolkas som ett uttryck för professionell integritet) i form av att de sätter ett högre betyg i alla fall.
Man ”fixade ju till det” som Lena på Bäckskolan uttrycker det, ”Man är ju inte
dum”.
Skolpolitiska beslut artikuleras i berättelserna, förutom lärarlegitimationsreformen i sig, genom exempelvis nya regler för krav på dokumentation. Dokumentation av arbetet har å ena sidan funktionen att synliggöra professionalism. Å andra
sidan är dokumentationskravet reglerat uppifrån, vilket gör att lärarna utför arbetet eftersom det krävs av dem om de vill definieras som professionella lärare ”uppifrån”. När dokumentationskravet för individuella omdömen om elevers kunskapsläge diskuteras, synliggörs hur professionalismen uppifrån konstrueras stå i
motsats till läraruppdraget. Samtidigt synliggörs det motstridiga i positionen en
professionell lärare. På Skogsskolan, där det är oklart huruvida kravet på skriftliga
omdömen finns kvar eller inte, uttrycker lärarna en frustration över skolpolitikernas (dåvarande utbildningsminister Jan Björklunds namn nämns i sammanhanget)
otydlighet. Hur praktiker i skolans dagliga verksamhet värderas som viktiga eller
oviktiga framställs som nyckfullt, vilket gör den inifrån definierade professionalismen mer stabil.
Ja, men det är lite så där som, det [skriftliga omdömen] blev graderat på oviktighetsskalan, men så var det inte tillräckligt oviktigt i alla fall. Då kunde det vara kvar.
Fast det är något, alltså på något sätt så var det väl ändå inte så himla viktigt, eftersom man funderade på att ta bort det. Så viktigt kan det ju inte har varit då. Clara,
Skogsskolan

Men det är framförallt själva lärarlegitimationsreformen som artikulerar den uppifrån definierade professionalismen. Lärarna relaterar också reformen till en önskan att kontrollera lärarnas betygssättning. Samtidigt uttrycks, i första hand av
Skogsskolans lärare, förhoppningar om att läraryrket ska få högre status.
Hur kvalitetsredovisningar används i skolan av rektor och kommunen och hur betyg synliggörs utåt och hanteras som tecken på skolkvalitet exemplifierar också
den synliggörande aspekten av professionalism. I berättelserna om betygssättning
i kapitlet innan, konstrueras samma problem med hur kvalitet relateras till lärarnas
betygssättning. I dessa framhölls att en lärare som sätter höga betyg definieras
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som duktig och att låga betyg innebär risk för lägre lön. Att dokumentera sitt arbete för insyn är ytterligare exempel, vilket i berättelserna relateras till hur en
professionell lärare definieras uppifrån. Att kunna visa upp en lärarlegitimation är
också ett exempel på synliggörande av professionalism.
Man kan säga att alla dessa egenskaper mer eller mindre står i motsats till den
mest artikulerade aspekten av professionalism inifrån, autonomin. Autonomi artikuleras övervägande i termer av flexibilitet (inte i Eva på Bäckskolans användning av begreppet) och förmåga (och möjlighet) till gränssättning. Tid, eller bristen på tid, är också centralt här. Denna autonomi relateras i berättelserna till elevers lärande och undervisningen (samt planering av undervisning). Betygssättning uttrycks, framförallt i de tidigare fokusgruppintervjuerna, stå i motsats till
både bedömning av kunskap och arbetet med elevers lärande. Dessa aspekter är
också centrala för hur lärarna konstruerar en professionell lärare. Läraruppdraget,
eller deras lärarethos, formuleras i termer av pedagogisk bedömning, lärande,
undervisning och fostran. Den fostrande delen av läraruppdraget framhålls dock
inte bara som en egenskap för den professionella läraren. Den vårdande aspekten
tar tid och anspråk från arbetet med elevers lärande i Skogsskolans berättelse.
För att läraren ska kunna agera som professionell krävs autonomi. Annars riskerar
läraren att inte kunna verka som professionell. Utsagan av Clara på Skogsskolan
visar denna risk när hon säger att hon inte känner sig ”tillräcklig i min profession
för jag hinner inte med”. Det är ett uttryck för vanmakt i liknande termer som i
lärarnas berättelser om betygssättningens motstridiga krav. Autonomin och synliggörande av professionalism placeras i berättelserna i motsatsförhållande till
varandra. Autonomi handlar om möjligheten att kunna agera professionellt i skolans dagliga verksamhet. Synliggörandet handlar om att lärarna beskriver hur de
måste visa utåt att de är professionella. Dokumentation, kvalitetsarbete och betygssättning, likväl som att läraren måste kunna visa upp att hon är legitimerad,
handlar alla om synliggörande av professionalism.
Lärarna beskriver att de vill verka som professionella utifrån det de definierar som
professionalism. De vet vad som krävs och hur de ska handla utifrån en professionell självständighet. Däremot har de inte alltid möjlighet att göra det. Exempelvis tar de synliggörande praktikerna tid och fokus från läraruppdraget. Många av
dessa praktiker måste de också göra. Eva, på Bäckskolan berättar att hon inte har
skickat in lärarlegitimationsansökan. Men eftersom hon måste kommer hon att
göra det.
Jag tycker det har varit så mycket nu senaste tiden som har hänt i yrket och då måste
man göra vissa prioriteringar och det har jag ju gjort. Nä, men det är dags. Det är
klart, jag har alla papperna. Dom ligger där ifyllda på mitt skrivbord. Det är en sådan
där protest, som inte leder någon vart. Eva, Bäckskolan
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I utsagan uttrycks det motstånd som manifesterats indirekt i berättelserna explicit.
Eftersom den uppifrån definierade professionalismen är så pass nödvändig för lärarna riskerar den inifrån definierade professionalismen att få stå tillbaka. När det
gäller lärarlegitimationen riskerar ju läraren dessutom hela sin anställning om hon
inte ser till att få sin legitimation. Jag menar att Eva i utsagan hävdar rätten att
själv definiera läraruppdraget genom att prioritera ner synliggörandet av sig själv
som professionell lärare i form av en lärarlegitimation. Däremot har hon en pragmatisk inställning genom att hon vet hur länge hon kan ”protestera” utan att det
får direkta konsekvenser för hennes anställning.
I huvudsak beskrivs lärarlegitimationen av lärarna som en reform med oklara syften. Å ena sidan hoppas lärarna på högre lön och ökad status i och med reformen.
Å andra sidan ifrågasätter de reformens genomförbarhet och dess syfte att göra
sig av med oönskade lärare. I berättelserna framkommer att den institutionella
maktförlust som läraryrket genomgått är central i konstruktionen av läraren. De
positionerar sig som några man kan ”göra vad som helst med” som Katarina på
Ängsskolan uttrycker det. Lärarlegitimationsreformen konstrueras inte som en
möjlighet att återerövra denna maktförlust.
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Del 4 En reformerad lärare

I avhandlingens sista del är det några centrala aspekter av min undersökning och
de resultat som framkommit som jag vill lyfta fram och diskutera. I studien har
jag velat begripliggöra lärarens position och möjlighet att verka i skolan genom
att analysera skolpolitiska texter och intervjua lärare inom ramen för aktuella skolpolitiska reformer. Framförallt har jag varit intresserad av lärarpraktiken i mötet
mellan skolpraktik och skolpolitik. För att kunna fullfölja mitt syfte riktade jag in
mig på att koncentrera analysarbetet på konstruktionen av läraren från 1990-talet
fram till idag. Undersökningen utmynnade i två delstudier där den första handlar
om institutionell förändring och den andra om frågan hur vi kan förstå läraren i
mötet mellan skolpolitik och skolpraktik. Utifrån den första delstudien går det att
problematisera hur läraren blev ett objekt att veta något om i den skolpolitiska
diskursen, samt hur konstruktionen av läraren förändras under perioden i relation
till övergripande diskurser om skolan. Den andra delstudien placerar diskussionen
i nuet och mötet mellan skolans dagliga verksamhet och skolpolicy.
I studiens policyanalys valde jag att utgå från det som benämnts ett skolpolitiskt
systemskifte (Englund 1996). I samband med reformerna runt 1990-talet framhölls det lokala ansvaret i ökad utsträckning och systemet trädde tillbaka. Det var
också i samband med detta systemskifte läroplans- och betygsreformen, som
skulle fullborda kommunaliserings- och friskolereformen, genomfördes. I detta
blev även betygssättningen målstyrd. Jag har avgränsat studien till att framförallt
analysera konstruktionen av en betygssättande och professionell lärare, något som
avspeglats i valet av reformtexter likväl som de frågor som ställts i analysarbetet.
Under sent 1990-tal etablerades betygen som ett centralt problem i svensk skola.
I betygsdebatten fick också nationella och internationella kunskapsmätningar stort
inflytande. Det skedde i samband med det en förskjutning i diskursen om läraren.
I spåret av detta genomfördes en ny läroplans- och betygsreform 2011. Dessutom
infördes en lärarlegitimation samma år. Dessa reformer menar jag hakar i och följer på varandra. Det går också att se diskursiva förskjutningar och logiker som
etableras under perioden och som i analysen fått betydelse för hur läraren konstrueras.
I kapitlet avser jag initialt beskriva dessa förskjutningar med utgångspunkt i den
policyanalys som genomfördes i del 2. I denna analyserades hur läraren konstrueras i den skolpolitiska diskursen och hur den kunskap som produceras om läraren
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förändras beroende på den övergripande skolpolitiska diskurs som dominerar under reformperioderna. I fråga om hur läraren konstrueras har utgångspunkten
framförallt varit Foucaults (2000b) teorier om objektivering och hur och varför
läraren blir ett objekt att veta något om. I policyanalysen, men även i analysen av
lärarnas berättelser, framkommer att läraren konstrueras i relation till skilda
aspekter och problemområden i skolan. I det fallet aktualiseras också den institutionella förändring skolan genomgår under analysperioden, inte minst när det gäller hur den betygssättande och den professionella läraren institutionaliseras på
skilda vis över tid och rum.
Avhandlingen riktar även blicken mot mötet mellan policy och praktik genom att
låta analysen av lärarintervjuerna möta den skolpolitiska diskursen. Även här är
det den betygssättande och den professionella läraren som fokuseras. Med utgångspunkt i lärarnas berättelser diskuteras hur pedagogiska dilemman i skolans
dagliga verksamhet kan förstås i relation till de skolpolitiska reformerna. Men för
att kunna komma dit i diskussionen har jag valt att kombinera det institutionella
perspektivet med en diskursanalytisk förståelse av relationen mellan diskurser och
handling. Jag menar, utifrån Foucault, att ett visst vetande först behöver etableras
om vad en lärare är och bör vara för att de praktiker i skolan som lärarna lyfter
fram som problematiska ska institutionaliseras som nödvändiga eller självklara i
relation till läraren (Foucault 1991a, 2000b, 2002). Dessa handlar bland annat om
insyn i lärarens verksamhet och går framförallt ut på att kontrollera lärarpraktiken.
Den kunskapsproduktion som sker både internationellt, nationellt och lokalt, menar jag får manifesta konsekvenser i form av exempelvis reformer, nya eller förändrade fysiska institutioner och praktiker i skolans dagliga verksamhet (jfr Fairclough 2005a, 2006).
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Kap 11. Skolpolitik och skolpraktik

I den undersökning som genomförts har jag placerat den svenska skolan i ett internationellt sammanhang. Det är framförallt i den skolpolitiska policyanalysen
som relationen mellan svensk skolpolicy och internationell utbildningspolicy
framhållits. Poängen har varit att undersöka hur den lärare som framträder i de
svenska skolpolitiska dokumenten går att spåra i texter från EU och OECD. I de
dokumenten undersökte jag hur läraren blir ett objekt att veta något om (Foucault
200b). Detta ”vetande” om läraren producerades i relation till skilda skolpolitiska
reformer med olika skolpolitiskt formulerade problem och lösningar. Läraren som
framträder i texterna förändras under de olika reformperioderna och institutionaliseras därigenom på olika sätt. I den första delanalysen i avhandlingen analyseras
lärarens institutionella förändring i skolpolicy och hur vi kan förstå denna i relation till övergripande skolpolitiska diskurser.
Avhandlingens andra delanalys avser mötet mellan svensk skolpolicy och skolans
dagliga verksamhet. Sex fokusgruppintervjuer med lärare har genomförts. Intervjuerna analyseras som berättelser med utgångspunkt i hur lärarna skapar mening
i sin dagliga verksamhet. Här befinner sig undersökningen i nutiden och i mötet
mellan lärarnas berättelser och de skolpolitiska reformer som berättelserna kretsar
kring. Jag har framförallt varit intresserad av att förstå hur lärarna skapar mening
i sitt dagliga pedagogiska arbete och hur vi kan förstå skolpolitiska reformer i
deras perspektiv. Dessutom har jag velat jämföra hur en professionell lärare konstrueras i policy med lärarnas berättelser.
I ett institutionellt perspektiv är relationen mellan reglering och verksamhet central och jag har tidigare poängterat de olika skolnivåernas skilda förutsättningar
och behov. Jag har även lyft fram perspektivets betoning på att behovet av att
upprätthålla legitimitet ”utåt” kan förklara de skolpolitiska reformerna och motsättningar mellan dessa och den dagliga verksamheten. En aspekt här är vikten av
att lärare upplever skolpolitiska reformer som meningsfulla i sin dagliga verksamhet ifall dessa ska omsättas i praktiken. Teorin framhåller verksamhetens behov
av att kunna koppla isär formell reglering och praktik för att kunna fungera effektivt när reformer inte upplevs främja praktiken. Jag skulle utifrån lärarnas utsagor
vilja benämna denna isärkoppling som lärarnas behov av professionell autonomi.
Isärkopplingen beskrivs som en överlevnadsstrategi i en alltmer reglerad och kontrollerad skolverksamhet. När de reglerande ramarna blir kontraproduktiva eller
paradoxala menar Meyer och Rowan (1991) att dessa behöver kopplas isär från
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verksamheten för att inte inkonsekvenser ska uppstå. En sådan isärkoppling har
jag noterat i betygsforskning gärna framställts som en brist i lärarpraktiken. Det
sker framförallt när det framkommer hur lärarnas betygssättning har anpassats till
verksamhetens krav och förutsättningar och genom det hamnat i motsättning till
styrdokumentens formella reglering. Frågan i ett institutionsteoretiskt perspektiv
blir istället huruvida de olika nivåernas skilda förutsättningar kan förklara denna
motsättning. En annan fråga är hur lärarnas möjlighet att agera professionellt regleras informellt och formellt, framförallt med avseende på en så pass institutionaliserad praktik som betygssättning. Vad som anses effektivt i det sammanhanget
visar sig förändras utifrån vilket perspektiv man har.

Läraren i skolpolitiska texter
Under den tidsperiod som studerats har en mängd skolpolitiska reformer genomförts (Lindensjö & Lundgren 2000). Dessa har på olika sätt varit avsedda att påverka skolans dagliga verksamhet. Undersökningen som genomförts i avhandlingen har avgränsats av decentraliserings- och avregleringsreformerna, två betygs- och läroplansreformer samt lärarlegitimationsreformen. Det är den kunskap
som produceras om läraren i de skolpolitiska texterna i samband med reformerna
som utgjort policyanalysens huvudsakliga studieobjekt. Hur läraren institutionaliseras under de olika reformperioderna diskuteras i detta avsnitt utifrån resultaten
i policyanalysen av svenska och europeiska utbildningspolitiska texter.
Lärarens betydelse i skolan har alltid framhållits men med olika emfas och utifrån
olika aspekter. I skolpolitiska reformer har läraren återkommande betraktats som
en avgörande faktor för kvalitetsarbete och elevers resultat (se även Adolfsson
2013). Däremot skulle jag vilja påstå att det är en gradskillnad i den betydelse
läraren tillskrivs när ett policyproblem representeras. I analysen har det framkommit att läraren under analysperioden i ökad utsträckning har blivit ett objekt att
veta något om. Från att under kommunaliseringsreformen framförallt ha fungerat
som garant för skolkvalitet, blir läraren under 2000-talet och framåt alltmer ifrågasatt och granskad. Detta sker parallellt med att diskursen om den svenska skolan
som framgångsrik i ett internationellt perspektiv förskjuts mot att beskrivas som
en skola i kris (jfr även Englund 2012). Lärarens betydelse för elevers skolframgång framhålls under analysperioden i de europeiska, och även alltmer i de
svenska, skolpolitiska dokumenten. Orsaken och lösningar till problemen i skolan
söks i ökad utsträckning hos läraren. Martin Thrupp menar att risken när ansvar
förskjuts från systemet mot individen är att orsaken till problem i skolan får individrelaterade förklaringar.
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I think teachers can do a lot, but not as much as they are being asked to, in fact I
think overemphasising the power of quality teaching has the effect of scapegoating
teachers for wider problems. (Thrupp 2008, s. 2)

I dag när lärarens centrala roll för elevers skolframgång framhålls så starkt blir
risken att det är läraren som får stå till svars för sjunkande PISA-resultat och en
allt högre andel elever som inte fullföljer gymnasieskolan. Systemorsaker till problem i skolan såg vi i policyanalysen hamnar i skymundan och de som arbetar i
skolan, framförallt lärarna, synliggörs, något som jag menar kan förstås i linje
med begreppet ”politics of blame” (Thrupp 2008). Frågan är hur stor möjlighet
lärarna har att kompensera för samhällsförändringar och den svenska skolans förändrade arbetsvillkor.
I analysen av de skolpolitiska dokumenten sökte jag initialt ett övergripande policyproblem och hur det representeras utifrån Carol Lee Bacchis analysmodell (se
kapitel 4 samt inledningen till del 2). Under de olika reformperioderna framkommer olika policyproblem. Hur dessa problem representeras analyserades genom
att söka hur lösningar och orsaker presenteras och relateras till olika aspekter av
skolan. Som framkom i analysen ”objektiveras” (Foucault 2000b) läraren på olika
sätt och i olika hög grad under reformperioderna. Utifrån analysresultaten går det
att synliggöra en diskursiv förskjutning i hur läraren kontureras i relation till de
olika policyproblem som ska lösas.

Decentralisering, avreglering och en professionell lärare
Under den första reformperioden som har analyserats genomfördes ett skolpolitiskt systemskifte som inte stöddes av lärarna. Lärarfacken hade motsatt sig en
kommunalisering från början vilket även ledde till lärarstrejken 1989. I de skolpolitiska texterna framhålls framförallt behovet av att decentralisera den statliga
skolan i syfte att öka effektiviteten, kvaliteten och möjligheten till lokala initiativ.
I samband med friskolereformen framhålls särskilt medborgarnas önskan och rättighet till ett ökat inflytande i skolan. Införande av det fria skolvalet anses samtidigt bidra till ökad skolkvalitet när skolor konkurrerar om elever. Under reformperioden framkom ett marknadsliberalt inflytande med intertextuella hänvisningar till internationella exempel som skapar en skolpolitisk diskurs om effektivitet, valfrihet och decentralisering.
I Sjöbergs analys av hur lärarprofessionalism konstrueras i skolpolitiska texter
framhåller hon att det redan under reformperioden runt 1990 är ”en annan, ny och
professionell lärare” (Sjöberg 2010b, s. 20) som efterfrågas. Jag menar däremot
att den professionella läraren under denna reformperiod förutsätts finnas i skolan.
Det är således inte en ny eller en annan lärare som efterfrågas. Istället menar jag
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att den professionella läraren, som verkar i skolan, utgör en legitimerande funktion i den skolpolitiska diskursen i samband med decentraliseringen och inför läroplansreformen 1994.107 Denna funktion fungerar på två sätt. Genom att framhålla lärarens professionalism och behovet av autonomi i sitt yrkesutövande konstrueras en professionell lärare i behov av pedagogisk frihet. Lärarna erbjuds i och
med denna lokala frihet en professionell autonomi. Det gör att kommunaliseringsreformen presenteras som att överföringen av ansvar från stat till kommun även
ska medföra att lärarnas pedagogiska frirum stärks. Men framförallt menar jag att
den professionella läraren fungerar som lösning på problemet med hur man ska
kunna garantera skolkvalitet när staten träder tillbaka och kommunernas makt
över skolans utformning ökar. En professionell lärare är viktig för att upprätthålla
tilltron till skolan när systemet träder tillbaka. Skolans kvalitet framstår i texterna
som avhängig den professionella läraren. Denna professionella lärare skrivs också
fram som förklaring till den svenska skolans goda kvalitet i internationell jämförelse. Samtidigt utformas parallellt nya kontrollsystem av skolans dagliga verksamhet. Här menar jag, liksom Sjöberg, att det är i en kombination av att lova
autonomi och överföra ansvar till läraren som diskursen om den professionella
läraren fungerar effektivt trots att den börjar handla om kontroll snarare än om
professionell frihet. För under 1990-talet framkommer hur talet om den professionella läraren förskjuts från att handla om den lärare som redan finns i skolan
mot att lärarens professionalism behöver säkerställas ”uppifrån”.
I dokumenten synliggörs samtidigt en viss tveksamhet till lärarnas pedagogiska
frirum. Det uppstår en krock mellan statens behov av kontroll över skolverksamheten och talet om lokalt ansvar. Lösningen formuleras i form av utvärderingar av
skolverksamheten. Initialt formuleras utvärderingarna som en ”bottom-up”-rörelse där den lokala verksamhetens behov och kompetens ska vara utgångspunkten. Men vartefter formuleras måluppfyllelse som ett användbart mått på skolkvalitet. Här hamnar den professionella lärarens autonomi i ett diskursivt dilemma i
texterna. Å ena sidan formuleras det lokala ansvaret relationellt med den professionella läraren genom den diskursiva kedjan lokalt ansvar – professionalism –
kvalitet. Å andra sidan uttrycks ett behov av att kunna kontrollera den lokala nivån. I diskursen kopplas måluppfyllelsen ihop med kedjan lokalt ansvar – professionalism – kvalitet – måluppfyllelse. Det gör att kvalitet relateras till elevernas
måluppfyllelse vilken sedermera kommer att betygsättas. Under perioden förskjuts också begreppet likvärdighet mot att i ökad utsträckning definieras genom
elevernas måluppfyllelse. Här öppnas för möjligheten att utvärdera skolkvalitet
genom måluppfyllelsen, mätt i betyg. Detsamma börjar också gälla likvärdigheten
i den svenska skolan. Likvärdighet och elevens rätt att nå kunskapsmålen (få lägst
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Jag och Sjöberg (i hennes analys av reformarbetet inför den nya lärarutbildningen längre
fram under 1990-talet) kommer dock fram till samma förskjutning i talet om lärarprofessionalism mot att betona kontroll och utvärdering av lärarens professionalism istället för att utgå från
lärarens professionalism.
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godkänt) förbinds i ökad utsträckning i den skolpolitiska diskursen. Jag menar att
logiken bakom en skolpolitisk diskurs som alltmer börjar handla om betyg går att
spåra här samt att denna är en del av förklaringen till att det sker en förskjutning
av hur den professionella läraren konstrueras.
Inför läroplans- och betygsreformen 1994 formulerar Läroplanskommittén utvärderingar som något som bör initieras lokalt utifrån lärarnas professionella erfarenheter. Skolan konstrueras framförallt som en professionell organisation (jfr även
Lindensjö och Lundgren 2000).108 I Betygsberedningen lyfts däremot betygen
fram som ett verktyg att utvärdera den lokala verksamheten. Läroplanskommittén
poängterar i diskursen behovet av professionell autonomi för att säkerställa kvalitet, medan betygsutredningen poängterar relationen mellan betyg och kunskap
och betygens möjlighet att synliggöra kunskap (eller kunskapsbrister). Vi kan genom analysen se hur en ”diskursiv kamp" råder om vad utvärdering ska innebära:
utvärdering utifrån de professionellas erfarenheter eller i syfte att utvärdera de
professionella.
Fram till läroplans- och betygsreformerna 1994 skulle jag ändå vilja påstå att det
är en professionell lärare som konstrueras i den skolpolitiska diskursen. Detta är
som mest framträdande i och med decentraliseringsreformen. Det är framförallt
den professionella lärarens legitimerande funktion när ansvaret ska förskjutas från
staten till kommunen, som gör denna lärare nödvändig. Med tanke på det motstånd reformen mötte från lärarnas sida är det också rimligt att anta att det var av
betydelse att den professionella läraren betonas i de skolpolitiska dokumenten i
syfte att få facket med sig. Under perioden framträdde dessutom en stor tilltro till
den svenska skolan över lag, inte minst genom hur den svenska skolan formuleras
bli ”Europas bästa skola” (SOU 1992: 94, s. 33). Därmed blir också den professionella läraren möjlig att hävda utifrån en logik där skolkvalitet och lärarprofessionalism i huvudsak får stå oemotsagda. Den professionella lärarkår och det internationellt sett goda skolsystem som framträdde i svensk skolpolicy under den
här tiden börjar dock alltmer ifrågasättas. Det är framförallt genom ett ökat internationellt inflytande, inte minst genom PISA:s inträde i den svenska skolpolitiska
diskursen, som en förändring i attityden till den svenska skolan nu börjar synas.

En oprofessionell betygssättande lärare
Det går att se en förskjutning i hur läraren konstrueras i de skolpolitiska texterna
under 1990-talet. Under 2000-talet framträder läraren i de policydokument som
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Lindensjö och Lundgren (2000) poängterar tio år senare vikten av att lärarna uppfattar skolpolitiska reformer som väsentliga och nyttiga för den dagliga verksamheten. Ifall skolpolitiska
reformer ska realiseras i skolan bör således de utvärderingar som ligger till grund för reformerna
utgå från verksamhetens behov.
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analyserats framförallt som ett kunskapsobjekt i relation till betygssättning. Skolkvalitet och måluppfyllelse cirkulerar i texterna i ett relationellt förhållande. När
skolans likvärdighet och måluppfyllelse alltmer under sent 1990-tal förutsätter
varandra, samtidigt som det i och med betygsreformen 1994 skapades ett betygssystem där betygen mäter måluppfyllelsen, förskjuts diskursen om likvärdighet
mot en förståelse av likvärdighet i termer av måluppfyllelse mätt i betyg. Elever
som inte når upp till målen, men även betygsinflation och skillnader mellan betyg
och resultat på nationella prov, fungerar i de skolpolitiska texterna under 2000talet som exempel på att betygen brister i likvärdighet. Eftersom skolans likvärdighet relateras till måluppfyllelse blir även skolan som likvärdig ifrågasatt. I de
skolpolitiska texterna framträder framförallt läraren som den som bär ansvaret för
att betygen brister i likvärdighet.
Betygens bristande likvärdighet framträder också i relation till svenska elevers
sjunkande resultat i PISA-testerna.109 En central aspekt i diskursen är att betygen
sätts för högt i relation till elevernas kunskapsnivåer så som de framkommer i de
internationella kunskapsmätningarna. Betygssättningen tillskrivs i den skolpolitiska diskursen tämligen liten tilltro som mått på elevers kunskapsnivå i jämförelse med de internationella kunskapstesterna. Från att ha varit det utvärderingsinstrument som förordas i den skolpolitiska diskursen i och med decentraliseringen av skolan på 1990-talet, hamnar betygen i skuggan av PISA som det
främsta verktyget för att utvärdera svensk skola.110
Betygens inflytande i svensk skolpolicy kan förklaras med dess flerfaldiga betydelse. De ses som tecken på skolkvalitet och som mått på elevens kunskapsnivå.
Härmed får betygen dels en kontrollfunktion för staten, dels är de för eleven avgörande för valmöjlighet till gymnasiet eller högre studier. En tredje funktion tillkommer också efter hand, något Wikström (2007) relaterar till att betygen sätts
allt högre i Sverige. Det är betygen som marknadsföringsverktyg för skolor i konkurrens om elever. Lärarens betygssättning är inte längre bara en angelägenhet
mellan läraren, eleven och det pedagogiska arbetet. Betygens likvärdighet ökar
därmed i betydelse eftersom betyg satta utifrån olika utgångspunkter saknar möjlighet till jämförelse. Tvärtemot vad som sades i och med betygsreformen 1994
har betygens funktion som urvalsinstrument ökat, inte bara för eleven utan även
för att urskilja en bra skola från en dålig.
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Även pedagogisk forskning som påvisar brister i lärarnas betygssättning och resultaten på
de nationella proven lyfts fram som underlag när man hävdar att lärarna inte betygsätter enligt
betygskriterierna (se bl. a. Riksrevisionen 2004, Skolverket 2007, 2008, SOU 2007:28)
110 Av svenska skolpolitiker (i valrörelsen 2014) lovades exempelvis att de svenska resultaten
i PISA ska förbättras med skolpolitiska medel. Exempelvis lovar Stefan Löfvén att Sverige ska
stiga i placeringen i PISA om socialdemokraterna vinner valet (se bl. a. DN 26/6-14). Jan Björklund lovar att Sverige ska ligga bland de tio bästa (SVD 11/8-14). Samtidigt är det PISA som
ses som tecken på att Alliansens skolpolitik har misslyckats. Det är alltså PISA som används
som måttstock för svensk skolas kunskapsuppdrag och inte längre lärarnas betygssättning.
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Med stöd i internationell forskning kan konstruktionen av läraren i svensk skolpolicy ses som en del av en global skolpolitisk diskurs där läraren utpekas som
orsak till skolproblem som till stora delar handlar om mer politiska aspekter av
skolsystemet (Lingard 2010, Thrupp 1998, 2008). Jag skulle vilja påstå att lärarna
hålls ansvariga för de skolpolitiska reformernas oförutsedda konsekvenser som
förskjutit betygens betydelse från att handla om elevers kunskap mot att även definiera en framgångsrik skola och fungera som en valuta på ”skolmarknaden”. För
att det fria skolvalet ska kunna ha legitimitet är betygens urvalsfunktion viktig.
Att vissa elever ska ha tillgång till de bästa skolorna kräver att en meritokratisk
logik upprätthålls i relation till betygens förmåga att fungera som objektiva mätinstrument.111 I denna logik blir därigenom det rättvisa betyget centralt. Ekonomiska förutsättningar och rätt kontakter ska inte avgöra vem som får tillgång till
utbildning. Utan tilltro till betygen som tecken på studieresultat (utifrån elevens
förmåga och ansträngning) fungerar inte det meritokratiska idealet som urvalsinstrument i utbildningssystemet (Forsberg 2014). Utan legitima betyg blir det svårt
att hävda en rättvis valfrihet. Det uppstår dock en institutionell krock när betygen
både ska fungera som objektiva mätinstrument och som tecken på skol- (och lärar) kvalitet. I och med att det är lärarna som sätter betygen och att de är medvetna
om att höga betyg resulterar i nöjda elever och rektorer (samtidigt som de framstår
som duktiga lärare) skapas ett professionellt dilemma hos lärarna, något jag återkommer till när lärarintervjuerna diskuteras längre fram.
I Halls (1993) terminologi är det skolpolitiska systemskiftet under 1990-talet ett
paradigmskifte (third order change) i svensk skolpolitik. De kommande reformerna kan förstås som konsekvenser av detta och därigenom skolpolitiska försök
att återupprätta en sjunkande tilltro till betygen och i förlängningen den svenska
skolan (first och second order change). I den analys som jag genomfört framkom
att policylösningar riktas mot läraren vilket, som sagts tidigare, konstruerar läraren som den främsta orsaken till problemen och inte tidigare skolreformer.
Under denna period menar jag att det är en oprofessionell betygssättande lärare
som konstrueras relationellt med att policyproblemet representeras med betygens
bristande likvärdighet. Det är alltså läraren som betygsättare som är i fokus i de
skolpolitiska dokumenten. Det menar jag beror på betygens förskjutna betydelse
i skolan. Jag menar att det finns en relation mellan de reformer som medförde att
betygen blev en valuta på enskolmarknad och att skolkvalitet (och lärarkvalitet)
definieras utifrån måluppfyllelse mätt i betygsresultat.
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Eva Forsberg (2014) poängterar meritokratin som en utgångspunkt i ett demokratiskt samhälle. Skillnader i livschanser legitimeras här inte utifrån ”börd och rang” utan istället utifrån
”intelligens/förmåga och ansträngning/insats” (s. 69).
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Den oprofessionella lärare som konstrueras i de skolpolitiska texterna om betyg
blir också i sig ett policyproblem. Om vi återkopplar till den professionella lärarens betydelse för tilltron till den decentraliserade skolan blir istället en oprofessionell lärare ett problem för skolans legitimitet. Även om denna oprofessionella
lärare lite tillspetsat kan sägas ha ”räddat” systemet från kritik blir det ett problem
för allmänhetens tilltro till skolan ifall lärarna framstår som oprofessionella. Dessutom är betygens legitimitet central eftersom betygens betydelse som garant för
skolkvalitet och urvalsfunktionen i en avreglerad skola blivit så stor.112 En lösning,
som dessutom varit uppe på den skolpolitiska agendan inför decentraliseringen,
är att införa en lärarlegitimation. I reformtexterna kopplas denna policylösning till
problemet med betygens bristande likvärdighet genom att slå fast kravet på legitimation för att lärare ska få sätta betyg.

En kvalitetssäkrad legitimerad lärare
I den europeiska utbildningspolitiska diskursen (intertextuellt med OECD) framhålls utvärderingar och en standardisering av läraren som policyinstrument för att
säkra utbildningens kvalitet. I analysen av policydokumenten framkom hur utbildningens betydelse lyfts fram i relation till det humankapital som anses som
nödvändig konkurrenskraft i en global kunskapsekonomi. Denna logik etableras
vartefter även i den svenska skolpolitiska diskursen.
Det är inte minst PISA som fungerar som mått på denna konkurrenskraft i egenskap av mått på länders humankapital. Detta får konsekvenser för vad utbildning
förväntas leda till och hur och av vem utbildningens resultat ska bedömas. När
utbildning standardiseras, utbildningsresultat jämförs mellan länder i form av
standardiserade kunskapsmätningar och när läraren lyfts fram som ansvarig för
att efterfrågade kompetenser erhålls, konstrueras samtidigt en viss sorts lärare
med ett alltmer riktat uppdrag. När läraren samtidigt lyfts fram som ansvarig för
skolresultaten konstrueras ett läraruppdrag som fokuserar de kompetenser som
mäts. Dessa kompetenser utgör det humankapital som anses vara nödvändigt. Utifrån denna logik blir det begripligt att det i den skolpolitiska diskursen framförallt
är PISA-resultaten och inte lärarens bedömning som tillmäts betydelse som mått
på elevers kunskapsnivå.
Under 2000-talet koncentreras diskursen om den svenska skolan i ökad utsträckning på läraren och vikten av en professionell lärarkår. Men det är inte samma
112

De nationella proven övertar förvisso till stor del den utvärderande funktionen av skolan. I
Stockholm medförde detta att lärarnas lönepåslag 2013avgjordes utifrån skolors resultat på de
nationella proven i relation till vilket elevunderlag, och därmed förväntade resultat, skolan hade.
Skolor måste idag dessutom redovisa avvikelser mellan de nationella provresultaten och betygen.
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diskurs om den professionella lärare som framkom i policyanalysen från perioden
runt 1990-talets systemskifte. Istället formuleras ett behov av att professionalisera
lärarkåren. De svenska kompetenslistorna för lärare och vikten av att utvärdera
dem går att spåra till den europeiska utbildningspolitiska diskursen. I utredningen
inför lärarlegitimationsreformen (SOU 2008: 56, Utbildningsdepartementet 2010)
hänvisas även explicit till de europeiska policydokumenten. I dessa poängteras
lärarens centrala betydelse för elevens skolframgång och därmed vikten av att
skapa enhetliga krav på lärarens kompetens.
I analysen av de skolpolitiska texter som publicerats i samband med lärarlegitimationen är det i stor utsträckning en oprofessionell lärare som utgör det övergripande policyproblemet. I ljuset av den professionella lärarens centrala betydelse
för decentraliserings- och avregleringsreformernas legitimitet kan problemet med
en oprofessionell lärare bli betydande. Utifrån Halls (1993) och Dales (2010) teorier om reformers legitimerande funktion, kan vi förstå lärarlegitimationsreformens huvudsakliga politiska syfte som att legitimera en skolpolitik i gungning.
Problemet med en oprofessionell lärare får sin lösning genom lärarlegitimationsreformen som presenteras som en professionaliseringsreform. Reformen formuleras medföra en dubbel kvalitetssäkring av läraren (SOU 2008: 56). Centralt är
att läraren behöver kontrolleras och utvärderas kontinuerligt och att olämpliga lärare ska kunna avskedas. I dokumentet påpekas vikten av att alla de som befinner
sig i skolan, ”elever, barn, kolleger, föräldrar och i förekommande fall arbetsgivare” (Prop. 2010/11:20, s.55), utvärderar läraren och ”anmäler om de upplever
att en enskild lärare eller förskollärare har agerat oskickligt i sin yrkesutövning,
eller gjort sig skyldig till förseelser som kan göra personen olämplig som lärare
eller förskollärare.” (s.55). Jag skulle vilja påstå att utsagan är ett tecken på hur
idéerna om utvärderingar och behovet av insyn i skolverksamheten gått in i de
minsta beståndsdelarna av lärarprofessionen. Det är en institutionalisering av läraren som i Foucaults maktdefinition disciplinerar läraren genom att ständigt
övervaka henne. Objektiveringen av läraren konstruerade en oprofessionell betygssättande lärare i ett skolsystem där betygens betydelse etablerats som fundamental både för elevers vidare studier och definitionen av skolkvalitet. Detta menar jag är av betydelse för att förstå varför tilltron till lärarkåren minskat och att
en yrkeskår som redan mist mycket av sin status ifrågasattes offentligt.
I de internationella utbildningspolitiska dokumenten som analyserats synliggjordes hur samma behov av att kunna utvärdera läraren och belöna framgångsrika
lärare genom karriärvägar formuleras internationellt och i Sverige. I analysen
framkom också hur EU och OECD:s kompetenslistor för lärare är en del av en
globalisering av policy. Dessa kompetenslistor såg vi refereras till i de svenska
skolpolitiska dokument som publicerats i samband med lärarlegitimationsreformen. Jag menar att de är ett uttryck för en standardisering av lärarsubjektet och
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för hur relationen mellan formell reglering och läraryrket stramas åt. Även Wahlström (2012) framhåller i sin analys av policydokument från OECD att dessa
kompetenslistor för lärare utgör en standardisering av läraren. Hon menar att
dessa listor riskerar att medföra en ökad internationell standardisering av lärarutbildningen. Det uttalade behovet att kontrollera och utvärdera läraren för att kunna
garantera skolkvalitet uttrycks i svensk skolpolicy interdiskursivt med internationell utbildningspolitisk diskurs som framhåller behovet av att kvalitetssäkra läraren. Det som skiljer sig åt är en svensk fokus på betyg och betygssättning, vilket
jag menar kan förstås som ett uttryck för ett politiskt behov av att återupprätta
betygens legitimitet och därigenom deras funktion som urvalsinstrument i en avreglerad skola.
Samtidigt som läraren under 2000-talet konstrueras som den mest centrala
aspekten av elevernas skolframgång både i internationella och svenska utbildningspolitiska texter, fråntas lärarna legitimitet som pedagogiska bedömare (jfr
Hall & Harding 2002, Pope, Johnson & Mitchell 2009, van Ewijk 2011). Risken
är att läraren allt mer blir en ”exekutiv” av fördefinierade kunskapsmål som utvärderas av andra. Den pedagogiska autonomi som skrevs fram som nödvändig
för att garantera skolkvalitet när systemet trädde tillbaka under 1990-talets början
är frånvarande i diskursen. Istället för den autonoma professionella läraren framträder en kvalitetssäkrad professionell lärare. Jag menar, i likhet med flera andra
som har intresserat sig för lärarprofessionen och lärarens arbetsvillkor i relation
till ökade krav på effektivitet, ansvarsutkrävande och kontroll, att dessa leder till
ökad misstro mot läraren (Alexandersson 2011, Ball 2009, Lingard 2010, Thrupp
1998). Lärarens makt över definitionen av vad en ”god” lärare är minskar och
istället ”kvalitetssäkras” hon uppifrån. Dessutom riskeras lärarens handlingsutrymme att snävas in genom att kontroller och utvärderingar ökar samtidigt som
målen med utbildningen blir alltmer styrande (jfr Ball 2003, Robertson 2012b).
Lärarlegitimationsreformen är intressant att analysera eftersom den så tydligt relaterar tidigare policyproblem till behovet av att skapa förutsättningar för ökad
insyn, reglering och kvalitetssäkring av läraren. Behovet artikuleras framförallt i
diskursen om betygens bristande likvärdighet och sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar. Att reformen presenteras som en professionaliseringsreform går endast att förstå utifrån Evetts (2013) begrepp ”Organizational professionalism” och professionalisering ”from above”. Klassiska sociologiska definitioner av vad som definierar en profession är, förutom den formella utbildningen,
frånvarande. I de lärarberättelser som analyserats såg vi samtidigt att dessa definitioner av professionalism av lärarna uttrycktes som nödvändiga för möjligheten
att agera professionellt.
Lärarlegitimationsreformen konstrueras som en skolpolitisk åtgärd som avser
säkra kvaliteten i skolan. Reformen framstår som en professionaliseringsreform
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uppifrån som inte syftar till att öka professionens autonomi och handlingsutrymme eller ens status i första hand. Snarare syftar reformen till att öka regleringen av lärarprofessionen genom standardisering, kontroll och ökat ansvarsutkrävande. Det kan jämföras med att det i samband med decentraliseringen och
1994-års läroplansreform framhölls att professionalism förutsätter autonomi. Att
införa en lärarlegitimation avfördes vid tiden därför bland annat med hänvisning
till att professionalism måste definieras inifrån yrkesgruppen själva (Prop.
1992/93: 250). Dessutom skrevs kvalitetsutveckling fram som nödvändigt att genomföra nerifrån och upp. Det var de professionella i skolan som skulle definiera
vad som skulle utvecklas och hur. När misstron mot lärarna ökar definieras istället
kvalitetsutveckling centralt.
När en minskad tilltro till läraren etableras blir även tilltron till skolan satt i gungning. Efter den betygsdebatt där läraren hölls ansvarig för betygens bristande likvärdighet blir en reform som återställer tilltron till betygen genom ökad kontroll
av betygssättningen logisk. Lärarlegitimationen kopplas samman med betygssättning och syftar genom det till att öka kontrollen över betygssättningen, och därmed betygens legitimitet, genom att endast legitimerade lärare ska få betygsätta.113
Jag menar att konstruktionen av en kvalitetssäkrad lärare i svensk skolpolicy befinner sig i ett diskursivt beroende av den oprofessionella lärare som konstruerades i samband med betygens bristande likvärdighet tidigare. I ljuset av att det var
den betygssättande läraren som konstruerats som oprofessionell blir det stora fokus på betygssättning som kommer till uttryck i och med lärarlegitimationsreformen mer begriplig. Vikten av att återinrätta tilltron till betygen menar jag är särskilt stort i Sverige eftersom betygens betydelse för de meritokratiska skolsystemet är fundamental. I svensk skolpolitik betyder en skola för alla inte bara att alla
ska få gå i skolan, utan att alla ska ha lika möjligheter oberoende av ekonomisk
och social bakgrund. Betygens funktion som urvalsinstrument har härvidlag varit
central i svensk skolpolitik sedan inträde till läroverken baserades på betygen
istället för inträdesprov.114

113

Om en lärare inte är legitimerad får en annan lärare, även i andra ämnen, sätta betyget. Om
inte heller det går att ordna får rektor sätta betyg.
114 När betyg 1939 i flertalet läroverk övergick till att vara den differentierande faktorn, blev
kravet på tydliga riktlinjer vid betygssättning centralt (Cavonius 1961, s. 77-78). År 1949 avskaffades inträdesproven till läroverken helt.
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Berättelser om läraren och lärarpraktiken
I detta avsnitt diskuteras hur en betygssättande och en professionell lärare framträder i lärarnas berättelser. I de berättelser som analyserats har den betygssättande läraren visat sig vara central för hur en professionell lärare konstrueras. I de
senare berättelserna har en lärarlegitimation införts som, vilket lärarna framstår
medvetna om, i mycket handlar om betygssättningen. Analysen har visat att lärarna i sina berättelser konstruerar en motstridig relation till det skolpolitiska reglerande systemet. Å ena sidan definierar de sig som professionella betygsättare i
linje med den ”uppifrån” definierade professionalismen (Evetts 2009). Å andra
sidan gör de motstånd mot denna och påtalar vikten av autonomi i sitt pedagogiska
arbete. När den professionella betygsättaren konstrueras handlar det om att behärska och följa styrdokumenten och till viss del även om vikten av kontroll av
praktiken. Här förklaras problemet med att verka som professionell i första hand
med hur den dagliga verksamhetens informella reglering av betygssättningen gör
att lärarna pressas mot att sätta för höga betyg. Med stöd i en formell reglering i
styrdokumenten hävdar lärarna sin professionella bedömning gentemot de krav
på höga betyg som de möter av elever, föräldrar och rektor.
När lärarna talar om sig själva som professionella i andra sammanhang än betygssättning, är det istället i relation till läraruppdraget. Lärarna konstruerar härvidlag
en dikotomi mellan en uppifrån definierad professionalism som baseras på synliggörande praktiker (dokumentation, betyg, meritpoäng) och en inifrån definierad professionalism baserad på det jag benämner ”läraruppdraget” (undervisning,
planering, elevkontakt). Intressant är att lärarna i flera aspekter tycks identifiera
sig med en uppifrån reglerad professionalism när de talar om betygssättning men
med en inifrån definierad professionalism när de relaterar till sitt övriga pedagogiska arbete. Jag menar att vi kan förstå detta utifrån betygssättningens motstridiga krav. Det handlar i det här fallet egentligen inte om en önskan om ökad reglering. Reglering i form av betygskriterier och nationella prov, möjliggör istället
lärarnas autonomi i betygssättningen när elever, föräldrar och rektorer efterfrågar
höga betyg. Utan det reglerande systemet i ryggen har lärarna svårt att hävda sin
professionella integritet som betygsättare. Det framkommer i berättelserna att betygssystemet kan fungera som hjälp i syfte att kunna verka som en mer autonom
betygsättare. Då i bemärkelsen autonomi i relation till de lokala kraven på höga
betyg. Betygskriterier och resultat på nationella prov kan erbjuda ”bevis för kunskap” när ett betyg ifrågasätts.
Liksom i Gustafsons (2010) studie visar analysen av lärarberättelserna att lärarna
befinner sig i konstant förhandling om sin professionella identitet. Denna framstår
dessutom hamna i kollision med de skolpolitiska reformer som aktualiseras i berättelserna. I berättelserna framkommer den dagliga verksamheten i skolan som
komplex och fylld av motstridigheter. I min analys fokuserades betygssättningens
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praktik och hur en professionell lärare konstrueras. I lärarnas berättelser konstruerar de en betygssättande lärare i gränslandet mellan skolpolitik och skolpraktik.
Lärarna berättar om en motstridig praktik där de behöver förhålla sig till krav på
höga betyg samtidigt som dessa betyg ska kunna hålla för granskning och vara
pedagogiskt försvarbara. Men allra tydligast är motstridigheten mellan lärarnas
önskan att vara professionella pedagoger och systemets krav på mätbarhet och
insyn.

Den betygssättande läraren
I analysen framkom att en professionell betygssättning till stor del konstrueras i
relation till formell reglering. Men det är viktigt att komma ihåg, utifrån diskussionen ovan, att det är just den betygssättande professionalismen som här avses.
Autonomi i betygssättningen, eller professionell integritet, är i denna konstruktion
sammankopplad med styrdokumenten. Goda kunskaper om betygssystemet representerar, både i den skolpolitiska diskursen och av lärarna själva, en ideal professionalism baserad på formell kompetens. Det konstrueras i berättelserna en ideal
betygssättande lärare som följer det formellt reglerande systemet. Jag ser det således som att denna ideala lärare konstrueras i motsats till praktikens krav på höga
(felaktiga) betyg. Den professionella integriteten får i berättelserna om betygssättning stöd i det formella betygssystemet (och de nationella proven) och står genom
det inte i motsats till läraruppdragets behov av autonomi i det pedagogiska bedömningsarbetet.
Det motsatta gäller däremot relationen mellan betygssättningen och undervisning.
Det blir särskilt synligt i relation till läraruppdragets mer socialiserande och subjektifierande (Biesta 2011) aspekter. Dessa framstår som problematiska i relation
till önskan att framstå som professionell (det syns inte) och i relation till undervisningen när eleverna inte ser det viktiga i den delen av undervisningen (den
betygsätts inte). Den socialiserande aspekten av läraruppdraget har inte samma
tydliga stöd i den dagliga verksamheten som de ämnesspecifika kunskaper vilka
explicit formuleras i kunskapskraven. Ändå förekommer att socialiserande praktiker som exempelvis ”språkvård” krävs för ett godkänt betyg, vilket jag tolkar
som att lärarna är medvetna om betygens auktoritet över undervisningen.
Om vi däremot lyfter in Biestas tredje utbildningsfunktion, den subjektifierande,
i vilken individens utveckling till ett autonomt subjekt i tanke och handling betonas, ser vi att denna enligt lärarna endast möjliggörs i praktiker som inte betygssätts. Betygssättning är uttalat frånvarande här. Framförallt lärarna i Havskolan
lyfter fram drama och lyriken som frigörande och kreativa praktiker. Även Evas
(Bäckskolan) kommentar att ”det är någonting som dör hos dem i åttan” när de
ska betygsättas, kan förstås som att betygssättningen hamnar i konflikt med utbildningens subjektifierande funktion. Likande resonemang kan vi se hos lärarna
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i Skogsskolan några år senare, när de talar om betygssättning i årskurs sex. Lärarna beskriver hur betygens ökade inflytande i skolvardagen riskerar att andra
aspekter av det pedagogiska uppdraget trängs undan och ses som mindre viktiga
(jfr Biesta 2011). Biesta framhåller risken med att fokus på det som går att mäta
riktar blicken mot aspekter av det pedagogiska arbetet som är oförmögna att besvara frågan vad som är pedagogiskt önskvärt. Även Englund har pekat på risken
att elevers kreativa och självständiga tänkande riskerar att undermineras i en resultatstyrd skola. Han poängterar också att lärarens professionalism riskerar att
försvagas när ”makten över skolans verksamhet förläggs ovanför och utanför lärarens kontroll” (Englund 2012, s. 28).
Även om inte lärarna själva uttryckligen hävdar att de gör motstånd, exempelvis
när de frångår betygssystemets föreskrifter eller erbjuder särskilt stöd istället för
att dokumentera, anser jag att handlingarna utgör ett uttryck för motstånd. Jag
grundar denna tolkning i att lärarna är väl medvetna om den formella regleringens
betydelse och att det är i synliggörandet som den professionella identiteten får
bekräftelse ”uppifrån”. Betygssättningens formella reglering och vikten av att utåt
hävda att man som lärare behärskar och följer betygssystemet i sin betygssättning
är centralt för att kunna hävda att man är en professionell lärare. Lärarna hävdar
trots detta sin professionalism genom att agera i enlighet med en reglering som
kommer ”inifrån”. Jag skulle vilja påstå att denna snarast baseras på lärarnas erfarenhet och ett gemensamt, om än inte explicit, yrkesethos.
Det nya betygssystemet konstrueras dessutom i flera utsagor som direkt felaktigt.
Den lärare som inte ifrågasätter systemet och som sätter ett för lågt betyg (i detta
fall i enlighet med betygssystemet) kan till och med framstå som oprofessionell.
Jag menar ändå att lärarna inte gör motstånd mot systemet i första hand, snarare
följer de istället ett yrkesethos.115 Handlingen riktas inte främst mot systemet utan
till läraruppdraget. I Pope, Johnson & Mitchells (2009) studie påvisades liknade
resonemang där lärare beskriver hur krocken mellan elevernas behov och institutionella krav på betygssättning skapar dilemman. Ett exempel som även dessa lärare lyfter är när de upplever att ett underkänt betyg skulle missgynna eleven samtidigt som riktlinjerna i skolans betygspolicy kräver att läraren ger eleven ett underkänt betyg. Läraryrkets insyn i elevers förmågor och behov av möjligheter för
att gå vidare i sin utbildning kan kräva att formellt institutionaliserade krav kan
situationsanpassas.
Den institutionella styrningen av lärares betygssättande praktik har i analysen visat sig motstridig. Det är framförallt betygens motstridiga funktioner som skapar
dilemman. Lärarna uttrycker hur de i sin dagliga verksamhet dras mot att sätta
115

I analysen menar jag att det framkom hur lärarna gemensamt konstruerar ett yrkesethos som
handlar om elevers lärande, pedagogisk bedömning, rättvisa och fostran samt om förtroende
och vikten av att lärarpraktiken utövas i samstämmighet med styrdokumenten.
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höga betyg, trots att de vet att detta inte är i linje med det regelverk de är satta att
följa. Betygssättningen omges av en mängd etiska dilemman där det i berättelserna framkommer att kraven på höga betyg både kommer från omgivningen i
skolan och inifrån dem själva. Betygssystemet, den formella regleringen av betygssättningen, representerar återkommande det lägre betyget (både i de fall där
det lägre betyget enligt lärarna är korrekt och i de fall där det inte är det). När det
gäller lärarnas professionella identitet skulle jag dock vilja påstå att det största
dilemmat ändå är pressen att ”leverera” höga betyg. Höga betyg genererar mindre
ifrågasättande och mer erkännande. Det blir, i Foucaults termer en institutionell
makt med två motstridiga krav – en formell och en informell maktutövning. Den
institutionella informella makten i den dagliga verksamheten är effektiv, eftersom
den genomsyrar stora delar av skolpraktiken. Lärarna gör således motstånd både
mot kravet på höga betyg och bristen på autonomi i sin bedömning.
I analysen framkom att lärarna egentligen inte kunde formulera någon i deras dagliga verksamhet som efterfrågade ett rätt satt betyg (om det inte är ett högt betyg).
De konstruerar en betygssättande lärare som pressas mot att sätta höga betyg där
egentligen bara betygssystemet och det nationella provet i berättelserna används
som stöd för ett lägre betyg. Därigenom fungerar dessa, framförallt i de tidigare
berättelserna, som verktyg för att hävda sin position som professionell betygsättare. Samma problem uppstår när regleringen av lärarpraktiken, genom betygssystemet, inte upplevs som stärkande för den pedagogiska verksamheten utan istället fyller andra, för dem diffusa eller felaktiga, funktioner. Här konstrueras då den
professionella läraren i relation till läraruppdraget, och inte till betygssättningen.
I det fallet hamnar betygssystemet i motsats till professionalism. Därigenom konstrueras en annan professionell lärare.

Den professionella läraren
I de senare berättelserna är det inte betygssystemet som ligger i fokus när lärarna
berättar om sin dagliga verksamhet. Men betygssättningen relateras i berättelserna
till lärarlegitimationsreformen. I policyanalysen såg vi hur denna framhöll relationen mellan lärarlegitimationen och betygssättningens rättssäkerhet (som myndighetsutövning). Även i lärarnas berättelser handlar legitimationen till övervägande del om betygssättningen och hur endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. Initialt definieras lärarlegitimationsreformen som en reform som avser att säkerställa rättssäkerheten vid betygssättning och ge ökad status till lärarna. Ju mer
de berättar framträder dock en alternativ professionalism som istället handlar om
lärarnas dagliga verksamhet och ett yrkesethos där läraruppdraget definieras framförallt i relation till elevers lärande, undervisningspraktiken och fostran.
I analysen av lärarberättelserna framkommer hur begreppet professionalism och
subjektspositionen den professionella läraren fylls med olika innebörd i olika
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sammanhang. Dessa är förvisso språkliga konstruktioner men har reella konsekvenser i skolans dagliga verksamhet. När sociala praktiker institutionaliseras via
lagar, förordningar och regler ökar den formella styrningen på bekostnad av verksamhetens autonomi. Samtidigt kan standardisering och formell reglering hindra
att godtycklighet och informella krav får för stort genomslag i skolans dagliga
verksamhet. Ett exempel i det avseendet är hur man via reglering och inspektion
av betygssättningen ökar systemets inflytande över lärarnas betygssättning, samtidigt som lärarna beskriver hur betygssystemet kan användas för att hävda ett
betyg som ifrågasätts som för lågt. Analysen av de skolpolitiska dokumenten påvisade en föreställning att formella regler, kontroller och sanktioner kan påverka
den dagliga verksamheten. Lärarberättelserna visar hur lärarna försöker använda
sig av den formella regleringen på olika sätt i en komplex verksamhet. Hur formell
reglering slår ut framstår vara beroende av de möjligheter och förutsättningar som
råder i verksamheten. För lärarna beskrivs den formella regleringen i sig inte som
problemet, utan dess ökande inflytande över lärarpraktiken. När de skolpolitiska
reformerna upplevs som kontraproduktiva eller obegripliga samtidigt som inflytandet av dessa upplevs öka, verkar det som att lärarna söker möjligheter att på
olika sätt anpassa dem till de behov som uppstår. När insynen i verksamheten ökar
är det rimligt att anta att denna möjlighet minskar.
Lärarlegitimationsreformen och konsekvensen att endast legitimerade lärare kan
betygsätta är i lärarnas berättelser ett återkommande exempel på när formella regleringar framstår som meningslösa eller som att de motverkar läraruppdraget.
Frågan är hur, och om, en sådan reglering realiseras i skolans dagliga verksamhet.
Lärarna uttrycker vikten av ett formellt regelverk och att en professionell lärare
känner till och följer det. I berättelserna om det rätta betyget blev det särskilt tydligt hur lärarna framhåller att de inte sätter för höga betyg även om andra lärare
gör det. Men det är på en idealnivå lärarna har internaliserat diskursen om det
rätta betyget och subjektspositionen en professionell betygssättande lärare. I berättelserna om lärarnas betygssättande likväl som undervisande praktik synliggörs
hur lärarna konstruerar en professionell lärare utifrån andra premisser än den skolpolitiska definitionen ger uttryck för. En formell definition ersätts inte okomplicerat av verksamhetens förståelse av vad en professionell lärare är, men lärarna
måste förhålla sig till den formella definitionen.
Den professionalism som definierats uppifrån konstruerar lärarna i berättelserna
som en pålagd professionalism, vilket med Evetts terminologi benämns en occupational professionalism (Evetts 2003a, 2009). Denna beskriver Evetts framförallt handlar om att kontrollera att yrkesgruppen agerar i linje med vad som anses
effektivt för verksamheten och lämpligt för dess mål. I berättelserna positionerar
lärarna sig i huvudsak i motstånd till denna uppifrån definierade professionalism.
Jag vill påstå att det både gäller skolledningens efterfrågan av höga meritvärden
(som tecken på lärarkvalitet) och införandet av en lärarlegitimation. Lärarna hävdar istället läraruppdragets behov av autonomi. Att verka som professionella blir
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i de senare berättelserna, i likhet med att vara en professionell betygsättare, beroende av en professionell integritet. Ett belysande exempel är att i första hand se
till att elever i behov av särskilt stöd får detta stöd, och i andra hand synliggöra
stödet genom dokumentation. Att inte prioritera att skicka in ansökan om lärarlegitimation framför planering av undervisning är ett annat exempel på motståndspraktiker. Men ifall konsekvenserna blir tillräckligt stora (som att riskera sin anställning om man inte skickar in ansökan om lärarlegitimation) efterlevs regleringen. Här framstår således möjligheten att koppla isär skolpolitik och skolpraktik som begränsad. Att sätta låga betyg visades också kunna få stora konsekvenser
(lägre lön och ifrågasatt som bra lärare) vilket även påvisade den informella regleringens inflytande över skolpraktiken.
Evetts påpekar dock att en professionalisering uppifrån, trots att det handlar om
brist på tilltro och ökad kontroll, ofta att tas emot positivt av den yrkesgrupp som
avses. Hon förklarar det med att yrkesgruppen ofta utlovas ökad status. I analysen
av lärarberättelserna framkommer också att lärarlegitimationsreformen ses kunna
öka lärarnas status. Utifrån Evetts är det rimligt att anta att den reformpolitiska
retoriken om ökad status har anammats av lärarna. Samtidigt framkommer i analysen att lärarna tvivlar på möjligheten att via lärarlegitimationen öka lärarnas status. Snarare ifrågasätter de reformens genomförbarhet. Det är framförallt i relation
till betygssättning som reformen framstår som omöjlig att genomföra. Den ”nytta”
Lindensjö och Lundgren (2000) framhåller att skolpolitiska reformer bör ha för
att verksamheten ska anamma reformerna framkommer inte i berättelserna. Tvärtom ger lärarna uttryck för att legitimationsreformen försvårar deras arbete i skolan. Lärarna framställer den uppifrån definierade professionalismen som en politisk produkt utan förståelse för den dagliga verksamhetens villkor. De konstruerar
istället i sina berättelser en professionalism som fokuserar läraruppdraget och behovet av professionellt handlingsutrymme.
Det gemensamma för den professionella betygsättaren i de tidigare berättelserna
liksom den professionella läraren i de senare, är att kraven på synliggörande av
kvalitet (via betygsstatistik, dokumentation, kvalitetsredovisningar och lärarlegitimation) konstrueras stå i motsats till läraruppdraget. Synliggörande och läraruppdraget hamnar i motsats till varandra och konstruerar en motstridig professionalism. Utifrån en institutionell förståelse blir synliggörandet lärarnas väg att
skapa en legitim professionell identitet utåt medan den professionalism de konstruerar i relation till läraruppdraget blir den som krävs för att de ska kunna arbeta
i skolans dagliga verksamhet. Att inte dokumentera, inte betygsätta eller att avstå
från att skicka in lärarlegitimationen är praktiker som visserligen gör att lärarna
kan prioritera det som de beskriver som läraryrkets kärnverksamhet, men som
samtidigt riskerar leda till att de inte definieras som professionella utifrån. De kan
mista sin professionella legitimitet. I den betygsforskning som diskuterats påtalades hur lärare på grund av risken att framstå som dåliga pedagoger sätter godkänt
på elever trots att de inte nått upp till kunskapsmålen (Korp 2006, Selghed 2007).
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Kravet på att synliggöra sin professionalism som lärare när denna värderas i
måluppfyllelse kan få sådana paradoxala konsekvenser. När lärarna berättar om
sin verksamhet framhåller de motståndspraktiker som syftar till att förhindra just
sådana paradoxer. Och, som påtalats tidigare, är det egentligen inte motstånd mot
formell reglering utan handlingar som riktas till läraruppdraget. I nyinstitutionell
teori benämns dessa isärkoppling. Eftersom lärarna dessutom behöver kämpa för
att kunna utföra dessa handlingar, menar jag att de utgör ett motstånd mot olika
former av informella och formella regleringar som riskerar lärarnas möjlighet att
verka som professionella.
Samtidigt visar berättelserna tecken på att lärarna internaliserat den oprofessionella lärare som vi har sett konstruerades i de svenska policytexterna. Denna subjektivering medför visserligen inte att lärarna definierar sig själva som oprofessionella på en individnivå, såsom personer. Men de konstruerar en yrkeskår, lärarkåren, och genom det den subjektsposition de innehar som lärare, i termer av
att läraren saknar tilltro och status i samhället. Det är flera diskurser om läraren
som synliggörs i berättelserna där den oprofessionella lärare som framkom i policyanalysen även existerar i lärarnas berättelser. Denna lärare framträder visserligen främst som ett ”anti-subjekt”, men associeras likväl till lärarkåren. Jag tolkar
det som att den interdiskursivitet som uppenbaras snarast är ett uttryck för lärarnas
”diskursiva kamp” om tolkningsföreträdet av en professionell lärare.
Hur läraren konstrueras i diskursen menar jag kommer att påverka lärarens handlingsutrymme genom att den skapar ramar/gränser för lärares handlingsmöjlighet
(Fairclough 2006, Foucault 2000b). Dessutom konstrueras ”den nya läraren” som
oprofessionell vare sig hon har legitimation eller inte. De nya lärare som examineras, och som kommer att vara en del av yrkeskåren, konstrueras i berättelserna
som oprofessionella i bemärkelse att deras förmåga att fullfölja läraruppdraget
ifrågasätts. De framställs som en ”börda” med otillräckliga förkunskaper (t.ex.
med endast 0,1 på det nationella högskoleprovet) och med ifrågasatt pedagogisk
förmåga. På samma sätt framstår lärarlegitimationsreformen som professionaliseringsreform också ha införlivats i lärarna. De beskriver hur de hoppas att lönerna
och läraryrkets status ska öka. De uttrycker också att läraryrket behöver ”strejtas
upp” så att inte ”kleti och pleti från gatan” undervisar. Dessa utsagor kan ses som
uttryck för det Evetts beskriver som ”professionalism som ideologi” (Evetts,
2003a) och spela på yrkeskårens inre personliga drivkrafter och handlar i stor utsträckning om disciplinering. Lärarna erbjuds en position som professionella som
de har svårt att tacka nej till. Samtidigt riskerar viljan att positionera sig som professionell utifrån de uppifrån definierade aspekterna att medföra en anpassning
som står i motsats till den inifrån definierade professionalismen. Lärarnas berättelser kretsar kring detta när de jämför sig med andra professioner som läkare och
sjuksköterskor och menar att dessa aldrig skulle acceptera en legitimationsreform
som den lärarna fått. Att reformen handlar om att innesluta och utesluta verkar de
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också på det klara med när de diskuterar vilka lärare som ska bort från skolan. På
Bäcksskolan uttalas det till och med som legitimationens egentliga syfte.
Jag skulle dock vilja påstå att lärarna eftersträvar att kunna ”professionalisera” sig
själva utifrån de aspekter de anser är centrala i läraruppdraget när de definierar
lärarprofessionalism. Eftersom lärarlegitimationen konstrueras som en politisk
produkt som inte har så mycket med deras egen professionalism att göra, uppstår
utrymme för en motdefinition. Lärarlegitimationen framstår i berättelserna hota
den professionella lärarens möjligheter att fullfölja sitt läraruppdrag. Det är främst
i det sammanhanget som legitimationens betydelse i den dagliga verksamheten
aktualiseras i berättelserna. Ansvarsutkrävandet, i form av dokumentation, kvalitetsredovisningar, motivering av kunskap via betygskriterier eller av kravet på en
lärarlegitimation, beskrivs av lärarna som institutionella praktiker som är definierade uppifrån. Dessa praktiker gör det svårare för lärarna att fullfölja sitt läraruppdrag, framförallt utifrån möjligheten att själva definiera vad den pedagogiska
verksamheten ska leda till. Det handlar om praktiker som påverkar (eller avser
påverka) hur lärarna prioriterar sin verksamhet, vilket lärarna främst uttrycker genom prioritering av tid, och som i berättelserna inte framkommer som meningsfulla. Eller som en lärare uttrycker det: ”Ja, jag känner mig som en professionell,
med eller utan, det har ingenting med lärarlegitimation att göra.”.
I likhet med den holländska studie som diskuterats tidigare i avhandlingen (Blok,
Otter & Roeleveld 2002), där lärare framstod som ointresserade av att införa standardiserade normrelaterade kunskapstester ifall syftet är jämförelse och ansvarsutkrävande, ses lärarlegitimation, kunskapsmätningar och andra ansvarsutkrävande praktiker som meningslösa. Däremot framställs inte betygen, de nationella
proven eller ens lärarlegitimationsidén som negativa i sig (möjligtvis med undantag av Sjöskolans negativa inställning till betyg och Ängsskolans inställning till
lärarlegitimationen). Det är hur de används som beskrivs riskera att det läraruppdrag som lärarna artikulerar får stå tillbaka.
Att det ökande ansvarsutkrävandet har urholkat pedagogernas möjligheter att
själva ta ansvar för sina handlingar och de mål skolpraktiken ska tänkas leda till,
menar Biesta (2011) hänger samman med de mät- och utvärderingspraktiker som
etablerats. Grunden till detta ansvarsutkrävande, menar han vidare hänger samman med ett ekonomiskt rationellt tänkande där de investeringar staten gjort i utbildningen ger den rätten att utkräva detta ansvar. I skolans dagliga verksamhet
riskerar effekten bli att man anpassar verksamheten till det som ska granskas (Biesta 2011, s. 64). Det riskerar i sin tur resultera i att pedagogiska praktiker, som
av läraren ses som viktiga för elevens personliga utveckling och lärande, faller
bort då praktiker som prioriterats av andra tar tid och energi. Detta skapar också
paradoxala praktiker där pedagogisk verksamhet och reglering (formell likväl som
informell) hamnar i konflikt. Genom att inte sända in en ansökan om lärarlegiti-
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mation, inte dokumentera åtgärder utan istället utföra dem eller genom att undervisa eleverna i sådant som lärarna menar är centralt och viktigt (grammatik,
drama, poesi) trots att dessa inte betygsätts, gör lärarna motstånd mot institutionella krafter som de menar motverkar läraruppdraget. Dessa motståndspraktiker
menar jag både skapar och är en produkt av lärarnas yrkesethos.
Utan lärarnas berättelser hade inte de praktiknära konsekvenserna av de skolpolitiska reformerna framkommit. Det är viktigt att uppmärksamma skolans komplexa logiker och förutsättningar. Det som formuleras i policy låter sig inte oproblematiskt överföras till skolans verksamhet. För lärarna i skolan kan till exempel
andra lokalt reglerande strukturer och praktiska förutsättningar vara mer styrande
för hur man handlar. Lärarna som intervjuats har dessutom visat sig vara påfallande eniga i hur de konstruerar läraruppdraget och, skulle jag vilja hävda, ett
yrkesethos. I berättelserna formulerar lärarna en motdiskurs där läraruppdraget
och inte skolresultat definierar professionalism.

Läraren, isärkoppling och legitimitet
En utgångspunkt i min diskussion om relationen mellan den skolpolitiska diskursen och lärarnas berättelser har förankring i den institutionella teoriramens förståelse av relationen mellan reglering och daglig verksamhet (se kapitel 2). I denna
har några centrala begrepp och forskningsspår lyfts fram. Jag har diskuterat forskning som intresserat sig för institutioners legitimerande funktion och i detta sammanhang har exempelvis det nyinstitutionella begreppet isärkoppling aktualiserats. Begreppet kan användas i en diskussion om de olika organisatoriska nivåernas skilda förutsättningar och logiker. Inom den nyinstitutionella teorin bidrar
begreppet isärkoppling till att särskilja vikten av en verksamhets behov av att bibehålla legitimitet utåt och effektivitet inåt. Ökad insyn och kontroll av verksamheten i institutionaliserade organisationer som exempelvis skolan, riskerar att resultera i konflikter och att den institutionella legitimiteten minskar (Meyer & Rowan 1991, s. 57). Därför framstår isärkoppling inte nödvändigtvis som en brist,
utan en förutsättning för stabilitet. Utifrån Meyer och Rowan riskerar inkonsekvenser uppstå i praktiken ifall skolans formella reglering och dagliga verksamhet
är för stramt kopplade till varandra. Det är dessa inkonsekvenser, eller paradoxer,
som jag menar att undersökningen kan synliggöra när de olika analysnivåerna relateras till varandra. Här går paralleller att dra till Evetts kritik mot professionaliseringsdiskursen och hur lärarna i sina berättelser istället konstruerade en inifrån
definierad professionalism. Genom lärarnas berättelser analyserades de institutionaliserade handlingarna inte enbart i policy. Utifrån deras berättelser skulle jag
vilja påstå att lärarna uttrycker ett behov av att koppla isär den uppifrån definierade professionalismen från deras pedagogiska verksamhet i syfte att kunna fullfölja sitt läraruppdrag.
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Begreppet isärkoppling poängterar skillnaden mellan den formella regleringens
legitimerande funktion och verksamhetens behov av effektivitet. I lärarnas berättelser om sin betygssättning framkommer även den informella regleringens betydelse. I lärarnas berättelser beskrivs hur informella normer (vikten av hängivenhet
till yrket, läraryrkets låga status), förväntningar (sätta höga betyg, avsätta obegränsat med tid) och värderingar (vad som anses vara en professionell lärare, höga
betyg likställs med en duktig lärare) påverkar deras möjligheter att verka i enlighet
med det som i berättelserna framkommer vara deras läraruppdrag. I analysen av
lärarberättelserna framkom också hur lokala krav på effektivitet i form av måluppfyllelse och höga meritvärden medför incitament att höja betyg och anpassa
undervisningen till det som ska betygsättas och testas på de nationella proven.
Tidigare betygsforskning har påvisat hur lärare avviker från betygssystemets formella reglering och sätter högre betyg än vad som medges formellt (Bergman
2007, Cliffordson 2004, 2008, Klapp Lekholm 2010, Korp 2006, Selghed 2007).
Det nyinstitutionella begreppet isärkoppling förklarar fenomenet genom verksamhetens andra förväntningar och krav på effektivitet. De uttalade eller outtalade
påtryckningarna som förekommer i lärarens dagliga verksamhet menar jag kan
förstås som konsekvenser av skolpolitiska reformer som medfört att betygens betydelse förskjutits mot att fungera som valuta på en ”skolmarknad”. Utifrån en
sådan tolkning framstår de ”brister” som tidigare forskning och utredningar påvisat i lärarnas betygssättning som en (oförutsedd) konsekvens av tidigare skolpolitiska reformer.
Lärarna berättar även om praktiker där de väljer att frångå det reglerande systemet
i syfte att kunna arbeta med andra aspekter av skolverksamheten än de som mäts
i måluppfyllelse. Exempelvis relateras i berättelserna förmågan att sätta gränser i
sin praktik gentemot andras definitioner av vad en professionell lärare är. Här
handlar det om att lärarna både kopplar isär sin pedagogiska verksamhet från formell reglering i form av att kunskapskrav och att betygskriterier läggs åt sidan,
samt från informella krav och förväntningar på betygssättning och dokumentation. Det handlar, menar jag, om en vilja att kunna fullfölja sitt läraruppdrag.
I policyanalysen framkom en syn på relationen mellan reglering och verksamhet
baserad på en byråkratisk, rationell modell. I ett sådant perspektiv framstår den
isärkoppling som sker i lärarberättelserna som brister i lärarnas arbete eller att de
är oprofessionella. Om professionalism definieras uppifrån, och när denna definition är löst kopplad till lärarnas egen förståelse av professionalism, riskerar ett
strukturellt problem, eller dilemma, att uppstå (jfr även Lindblad 1997).
Även inspektioner och utvärderingar riskerar att uppenbara brister och minska en
organisations legitimitet utifrån ett rationellt byråkratiskt perspektiv (Meyer &
Rowan 1991, s. 57-59). PISA och jämförelser mellan nationella proven och betygsresultat har synliggjort hur betygen i Sverige under reformperioden sattes
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högre än vad de standardiserade kunskapsmätningarna och betygssystemet medger. Diskrepansen förklaras i de skolpolitiska texterna genom lärarens betygssättning. I analysen av den skolpolitiska diskursen efter det målrelaterade betygssystemets införande framkom att kunskapsmätningar och betygskriterier föreslogs
få mer inflytande över betygssättningen. Härigenom skapas i diskursen en tilltro
till PISA, de nationella proven och betygssystemet och en misstro mot lärarens
betygssättning. Internationell forskning har också kunnat påvisa hur standardiserade kunskapstester, vars ansvarsutkrävande funktion stärkts globalt, innehar
större legitimitet än lärares bedömning (Brokhart 2013, Hall och Harding 2002).
Egentligen börjar problemet ett steg tidigare. I underlaget för betygsreformen
1994 framkom att betygen kommer att utgöra ett av de utvärderingsinstrument
som formulerats vara nödvändigt i ett målorienterat och decentraliserat skolsystem. När betygen ska fungera som garanti på skolkvalitet, och genom det också
ha en legitimerande roll för verksamheten, minskar tilltron till verksamheten (jfr
Meyer & Rowan 1991). Kanske är det som mest uppenbart i hur de nationella
proven alltmer får funktionen att kontrollera lärarnas betygssättning. Lärarna beskriver också i sina berättelser hur insynen i kunskapsbedömningarna ökat. Lena
på Bäckskolan, som har en lång lärargärning bakom sig, beskriver att de nationella
provens inflytande ökat. ”Men det är ju det här som blir av den här styrningen
uppifrån.” säger hon. Nya sociala praktiker etableras utifrån kunskapsbedömningarnas diskursiva förskjutning. Betyg och resultat på de nationella proven såg vi i
policyanalysen alltmer utgöra ett mått på, inte bara skolkvalitet, utan även lärarkvalitet. Jag skulle vilja påstå att det är här lärarnas betygssättning börjar mista
sin legitimitet och därmed lärarna sin professionella autonomi som betygsättare.
I den undersökning som genomförts framkommer att lärarnas definition av professionalism både krockar med den uppifrån definierade professionalismen och
de förväntningar och normer som framförallt betygens betydelse i skolans dagliga
verksamhet synliggjorde. När det lärarna anser är det mest professionella inte är
det som definieras som professionellt uppifrån eller av skolledningen, skapas en
institutionell paradox. Det som institutionaliseras som professionalism baseras
härigenom på två skilda vis, ett ”uppifrån” och ett ”inifrån”. Dessa befinner sig
dessutom i det närmaste i en dikotomisk relation. Det framstår i berättelserna som
om lärarna i flera avseenden står ensamma i sin definition av läraruppdragets centrala pedagogiska aspekter.
Risken är att lärarna frångår det som utgör deras inifrån definierade läraruppdrag
och som är grunden för en professionell lärarkår med förankring i klassiska definitioner av en profession. Lärarna ger uttryck för en upplevelse av att centrala
aspekter av deras pedagogiska verksamhet får stå tillbaka när en utifrån definierad
professionalism och när utifrån definierade kvalitetsaspekter tar allt större plats i
deras dagliga verksamhet. Samtidigt är det tydligt att dessa definitioner har betydelse för lärarnas syn på professionen, framförallt när de talar om andra lärare.
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Diskursen om den oprofessionella läraren likväl som den kvalitetssäkrade läraren
som framkom i policyanalysen går att spåra i lärarberättelserna. Betygssättningen
framkommer även för lärarna som central för definitionen av professionalism. Likaså framkommer en medvetenhet om kravet på att lärarpraktiken synliggörs. Det
sätter ramar för lärarnas handlingsutrymme. Härvidlag menar jag inte att det nödvändigtvis alltid är policy som direkt sätter ramar för lärares handlingsutrymme i
skolan. Lärarna begränsar även sig själva utifrån föreställningar och normer om
vad som förväntas och krävs av dem som lärare. Dessa visar sig ofta komma från
elever, föräldrar och rektorer. Lärarna eftersträvar samtidigt, framkommer det i
intervjuerna, att utnyttja det handlingsutrymme som finns. De kopplar isär de
olika aspekterna av professionalism där den ena handlar om undervisning och läraruppdraget (här menar jag att yrkesethoset framkommer) och den andra om anpassning i syfte att överleva i skolan som organisation (inte förlora arbetet, sämre
löneutveckling, ses som oprofessionell).
Moore m.fl. (2002) påvisade i sin undersökning av hur lärarna förhåller sig till
skolpolitiska reformer de själva inte efterfrågat, att lärarna anpassade definitionen
av vad en professionell lärare förväntas vara och göra i linje med dessa. De benämner detta ”professionell pragmatism” (s. 552-554). På liknande sätt visade föreliggande analys hur lärarna trots att de ifrågasatte reformerna och de praktiker
som de upplever som påtvingande uppifrån, sökte förena den uppifrån definierade
professionalismen med läraruppdragets inifrån definierade professionalism.
Det jag i linje med Moore och hans kollegor ser som en möjlig konsekvens av att
lärarna ”tvingas” in i uppifrån definierade professionella praktiker som krockar
med det de själva definierar som professionella utifrån läraruppdraget, är att de
hamnar i en ”professionell kris” (s. 554). Det är inte detsamma som en deprofessionaliseringsprocess, även om likheter finns, utan en praktiknära konsekvens som
handlar om att lärarna hamnar i ett professionellt vakuum där de själva börjar
tvivla på sin professionalism. När lärarna inte förmår basera sin professionella
identitet utifrån det de ser som läraruppdraget, riskerar en känsla av vanmakt och
i förlängningen likgiltighet infinna sig. Moore med kollegor menar att ett alltför
pragmatiskt förhållningssätt till skolpolitiska reformer skulle kunna leda till att
lärare inte deltar i skolpolitiska debatter och motståndpraktiker. Detta menar jag,
när standardiseringen av utbildningens mål och syften inte bara regleras i policy
utan även i utvärderingspraktiker – vilka sedan ligger till grund för definitionen
av den professionella läraren och hennes lön och karriärmöjligheter – riskerar leda
till en alltför pragmatisk lärarkår. I detta riskeras också det pedagogiska läraruppdraget att få stå tillbaka för performativa praktiker vilka synliggör den uppifrån
definierade professionalismen men hindrar den inifrån definierade. Aspekter av
utbildning som inte går att mäta riskeras därmed att åsidosättas (jfr Biesta 2011).
Frågan är vilken skola vi får då. Jag kan också ställa mig frågan hur eleverna
upplever sin skoltid och det meningsfulla med utbildningen. Lite tillspetsat skulle
jag vilja formulera det som frågan om vem som vill utbilda sig för att ingå i ett
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humankapital. Och vilka lärare som söker sig till yrket om denna förståelse av
läraryrket får fäste.

En reformerad lärare
Den undersökning som genomförts har sökt begripliggöra lärarens position och
möjligheter att verka i en reformerad skola i ljuset av de skolpolitiska reformer
som avgränsar avhandlingen. För att kunna säga något om detta har jag valt att
placera min undersökning i ett institutionellt perspektiv. Härigenom har fokus legat på de institutioner, i skolpolitik och skolpraktik, som reglerar läraren och lärarens arbete i skolan. I de skolpolitiska texterna har det framgått att dessa i ökad
utsträckning handlar om lärarens betygssättning. I den skolpolitiska diskursen
framhålls regleringen av den betygssättande läraren vara nödvändigt för att säkra
skolkvalitet likväl som skolans likvärdighet. I lärarberättelserna relateras betygsättningen till lärarnas möjligheter att verka i ljuset av det läraruppdrag som konstrueras. Betygens reglerande funktion visar sig ofta hamna i motsats till undervisning. Jag vill i detta avseende peka på skolpraktikens egna logiker, oavsett
skolpolitiska reformer. Även om många aspekter av lärares verksamhet går att
förstå i ljuset av diskurser om skolan och nya former att styra skolan, sker mycket
i skolan utan skolpolitiska beslut. Att betygen slår igenom så stort i skolans dagliga verksamhet, och att lärarna upplever en press att sätta höga betyg, har belysts
även i annan forskning. Det är inte något som de skolpolitiska reformerna har
formulerats syfta till. Däremot menar jag att det kan förstås som konsekvenser av
de skolpolitiska reformer som konstruerar betygen som valuta på en ”skolmarknad”. De synliggörande praktiker som lärarna framhåller konkurrerar om deras
undervisningstid kan dock tydligare kopplas direkt till de reformer som uppstått
genom det skolpolitiska behovet av att kunna utvärdera skolans verksamhet.
En annan ambition har varit att genom studien bidra till en diskussion om hur vi
kan förstå relationen mellan skolpolitik och skolpraktik och hur skolpolitiska reformer och uttalanden får konsekvenser, men inte alltid de avsedda, för skolans
verksamhet och för dem som befinner sig i denna. Lärarnas berättelser får i det
sammanhanget representera praktiken och utgöra en grund för att begripliggöra
hur lärares dagliga verksamhet i skolan görs meningsfull. Den betydelse som lärarna tillskriver sin verksamhet får utifrån en diskursteoretisk förståelse av relationen mellan kunskap och handling ”reella” konsekvenser i deras pedagogiska
verksamhet. I ett institutionellt perspektiv är dessa handlingar, som initialt handlar
om betygssättning men som i lärarnas berättelser vidgas till att handla om grundläggande pedagogiska principer för lärarens verksamhet, begränsade av de institutioner som reglerar dem. Dessa framträder både i formell reglering i styrdokument och informellt i diskurser om skolan och läraren som verkar inom denna.
En konsekvens är därigenom att jag förstår lärarens handlingsvillkor i relation till
formuleringsarenans skolpolitiska nivå och i relation till informell reglering som
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läraren har att hantera i skolans dagliga verksamhet och som riskerar att osynliggöras i en studie som endast analyserar policy.
Lärarnas möjligheter att verka i en alltmer reglerad skola har genom kraven på
insyn samtidigt medfört att möjligheter att koppla isär verksamhet och skolpolitik
minskat. Jag har sökt påvisa hur de skolpolitiska reformerna inte bara har haft
direkt påverkan på lärarnas arbete i form av nya kursplaner, betygssystem och
lärarlegitimationen, utan även hur föreställningar om läraren och syftet med lärarens pedagogiska arbete förskjutits under analysperioden. Hur läraren konstrueras
i policy kan ses få betydelse för lärarens dagliga verksamhet genom att olika praktiker i relation till läraren manifesteras i skolan. Informell reglering av vad som
kan sägas utgöra lärarprofessionalism beskrivs i berättelserna vara höga betyg och
dokumentationsarbete, två praktiker som konstrueras i motsats till undervisning.
Båda aspekterna är sådant som är möjligt att få insyn i. Det utvärderingsbara blir
det som premieras (jfr Biesta 2011). Det förefaller som om den undervisande läraren hamnar i skuggan.
I policyanalysen har jag kunnat se att lärarsubjektet konstrueras på olika sätt beroende på det övergripande policyproblem reformtexterna riktades mot. I de
svenska skolpolitiska texterna utkristalliserade jag tre olika konstruktioner av läraren: i samband med decentraliseringen och avregleringen konstruerades en professionell lärare som samtidigt fungerade legitimerande för de skolpolitiska reformerna. Under perioden mellan de två läroplans- och betygsreformerna konstruerades därefter en oprofessionell lärare som jag menar riktade misstro mot läraren
istället för mot de tidigare skolpolitiska reformerna. I samband med lärarlegitimationsreformen konstrueras slutligen en kvalitetssäkrad lärare som blev nödvändig för att återupprätta lärarens legitimitet och framförallt tilltron till betygssättningen.
I lärarnas berättelser konstrueras en annan professionell lärare i relation till ett
inifrån definierat läraruppdrag som lyfter fram andra aspekter av vad det är att
vara professionell än vad som framhålls kvalitetssäkra läraren i den skolpolitiska
diskursen. I lärarnas berättelser framkommer att de är medvetna om den ”uppifrån” definierade läraren. I skolpolitiken förordas mer formell reglering och kontroll. I lärarpraktiken framhålls autonomi som centralt för möjligheten att verka
som professionell. Konsekvensen blir att två synsätt på vad en professionell lärare
är och bör vara, som i det närmaste står i motsats till varandra, definierar läraren
i skolan.
Studiens läroplansteoretiska utgångspunkt är att läroplaner ses som diskursiva
praktiker beroende av de lokala likväl som samhälleliga och institutionella villkor
som formar den. Den lokala skolans logiker ses således inte som reducerbara till
det formellt reglerande systemet (Sundberg 2012, s. 96). Jag vill dock påstå att
det i ökande utsträckning är en formellt reglerad profession som konstrueras under
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analysperioden, både i skolpolitiken och i de handlingsvillkor som läraren har att
förhålla sig till i skolan. Om vi placerar lärarprofessionen i sitt skolpolitiska sammanhang är det alltså en ökad reglering av lärarkåren som sker samtidigt som
skolsystemet tvärtemot avregleras. Reglering av skolverksamheten förskjuts från
formell reglering mot en reglering genom skolutvärderingar (jfr Grek et al 2009b,
Lawn 2006 och begreppet soft governance). Samtidigt som lärarnas ansvar för
skolverksamheten ökat i och med målstyrningen, ökar regleringen av lärarpraktiken genom utvärderingar av elevers måluppfyllelse och inspektioner av lärarpraktiken. Den dagliga verksamheten står inte isolerad i relation till det. Inspektionerna leder till nya sociala praktiker genom ökad dokumentationsbörda där lokala
kursplaner, betygssättning och elevernas individuella utvecklingsplaner ska dokumenteras och kunna inspekteras. Stephen Ball (1997) menar att praktiker för
kvalitetssäkring av skolor medför en ”intensifiering av lärarnas arbete” i och med
att skolorna och lärarna måste producera underlag för att kunna påvisa skolkvalitet (legitimitet ”utåt”). Härigenom försvagas yrkeskåren vilket Ball menar leder
till att ”[p]rofessionality is replaced by accountability” (s. 326). Det är denna försvagning lärarberättelserna ger uttryck för.
De ansvarsutkrävande praktiker som ska garantera lärarprofessionalism uppifrån
framstår i lärarberättelserna försvåra deras möjligheter att agera som professionella lärare. Skolpolitiska reformer anses tröga att realisera i skolans dagliga verksamhet. Detta har i tidigare forskning beskrivits utifrån tanken att lärarna måste
anse skolreformer meningsfulla i sitt dagliga arbete för att de ska realiseras (Lindensjö & Lundgren 2000). På samma sätt som Moore m.fl. (2002) framhöll risken
med att lärarna upplever vanmakt när de tvingas införliva reformer de inte sympatiserar med, menar jag att de kan hamna i en professionell vanmakt när det som
de själva menar är professionellt, inte premieras uppifrån. Det riskerar också att
medföra att lärarna försöker leva upp till de krav som möjliggör att de ses som
professionella uppifrån samtidigt som de eftersträvar att agera professionellt i relation till sitt läraruppdrag och yrkesethos. Med tanke på att tidsbristen var framträdande i lärarberättelserna torde en sådan ambition inte fungera i längden. Brist
på tillit minskar också möjligheten att hävda en inifrån definierad professionalism. Synliggörande praktiker (accountability) gör att lärarens handlingsutrymme
krymper i och med att hon riskerar att definieras som oprofessionell om dessa inte
faller väl ut (resultat på nationella provet, betyg och olika dokumentation som är
möjlig att inspektera).
Lärarna i studien berättar om en komplex verksamhet där de som lärare har att
förhålla sig till olika krav, förväntningar och önskemål. Dessa kommer från den
lokala skolledningen, elever och föräldrar samt uppifrån genom skolpolitiska reformer och styrdokument. Det framkommer således en medvetenhet om ett behov
av att ”uppifrån” kunna kontrollera vad lärarna gör. Lärarna talar om betygen och
hur dessa begränsar det pedagogiska arbetet. De uttrycker inte alla ett motstånd
mot betyg, tvärtom framkommer det egentligen bara i Sjöskolan ett direkt motstånd mot betygen i sig. Men tidiga betyg (årskurs 6) kritiseras genom betygens
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begränsande verkan på lärandet. Lärarna framhåller exempelvis misslyckandets
betydelse för lärande och skapande praktikers betydelse för individuell utveckling. Men framförallt är det betygens inflytande över det pedagogiska arbetet som
kritiseras. Samtidigt poängteras betygen i skolpolitiska texter återkommande och
framstår som en av skolans viktigaste uppgifter. Lärarna verkar medvetna om att
betygen fyller en funktion i politiken som inte går hand i hand med den pedagogiska funktion bedömning har. Frågan är om denna medvetenhet, att betygens
syfte inte är densamma på de två arenorna, även finns på den skolpolitiska nivån.
När en professionell lärare så intimt konstrueras genom betygssättningen och möjligheten till konstant insyn i lärarpraktiken, konstrueras läraryrket med andra kvaliteter och syften än det läraruppdrag lärarna artikulerar genom sina berättelser.
Den reformerade lärare som konstrueras i policy har inte någon motsvarighet i de
lärarberättelser som har analyserats. Eller rättare sagt, den lärare som behöver
kvalitetssäkras skulle kunna vara det anti-subjekt lärarna konstruerar. Denna lärare är i de tidigare berättelserna ”den andre läraren” som sätter för höga betyg
och i de senare berättelserna en nyexaminerad lärare.
I lärarberättelserna menar jag att en definition av ett inifrån definierat läraruppdrag går att se. I denna ingår en grund för ett gemensamt yrkesethos. Lärarna formulerar ett yrkesethos i praktiknära definitioner, i relation till sin undervisning.
Dessa definitioner hamnar i kollision med de upplevda krav och förväntningar
som i lärarberättelserna placeras utanför den dagliga verksamhetens villkor. Då
handlar det om meritvärden, dokumentation och andra synliggörande praktiker
som för lärarna saknar pedagogisk betydelse. Denna problematik vill jag lyfta upp
i ett övergripande samhällsperspektiv med stöd i Biesta och argumentera för att
mätningar och effektivitetsanspråk inte kan svara på de grundläggande pedagogiska frågorna. Om inte lärarna formulerar ett eget syfte med sin pedagogiska
verksamhet står den skolpolitiska definitionen oemotsagd. Då handlar utbildning
om humankapital, ekonomisk konkurrens och skolkvalitet samt hur väl skolan
lyckas med sitt utbildningsuppdrag utifrån svenska elevers resultat i PISA-mätningarna. I de skolpolitiska texterna i samband med decentraliseringen och läroplansreformen 1994 framhölls vikten av att verksamheten definierar de behov och
utvecklingsmöjligheter som finns i skolan. Dessa tankegångar synes frånvarande
i svensk skolpolitik idag.
När lärarnas professionalism i ökad utsträckning definieras genom det Evetts benämner organized professionalism (en uppifrån definierad professionalism) och
som handlar om en viss effektivitet som är mätbar i jämförelser och måluppfyllelse, riskeras även lärarkårens sammanhållning. Evetts poängterar att intern konkurrens leder till en svagare yrkeskår och därigenom också en mer lättstyrd sådan.
Jag tycker mig se risker kopplade till detta i de utsagor av lärare som handlar om
de nyexaminerade lärarna. Det kan handla om en rädsla att utkonkurreras av
nyutexaminerade (oerfarna) lärare med lärarlegitimation. Det handlar också om
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att få oerfarna nyexaminerade lärare som kollegor vilka inte har en likvärdig kompetens.
I analysen framkommer en samstämmighet i hur lärarna uttrycker sin förståelse
av professionell identitet, skolverksamheten och dess problem och lösningar. Det
är i stor utsträckning dessa gemensamma definitioner som i ett professionsteoretiskt perspektiv är en professionell yrkeskårs sammanhållande kitt. När lärarna
inte längre kommunicerar och delar sina erfarenheter och framför allt när lärare i
ökad utsträckning konkurrerar om positionen och rätten att kunna hävda professionalism, är risken att det sammanhållande kitt som dessa gemensamma förståelser av verksamhetens kärna och problematik (och lösningar) utgör går förlorad.
Exempelvis betonas att ett yrkesethos utvecklas inifrån professionen (Berg 1981),
vilket sker genom kommunikativa praktiker (Orlenius & Bigsten 2006). Även
Evetts (2013) poängterar de kommunikativa praktikerna och att en gemensam yrkesidentitet skapas genom att de yrkesverksamma utvecklar och bevarar gemensamma värden. Risken är en försvagad yrkeskår när lärarnas självbild vacklar och
när ovälkomna identiteter tillskrivs “andra” lärare. Lärarlegitimationen beskrivs
som ytterligare ett tecken på den misstro som försvagar lärarkåren.
Lärarna berättar om betygens betydelse i deras dagliga arbete. De berättar också
om hur de förstår lärarlegitimationens syfte och konsekvenser. Det är viktigt att
påpeka att lärarna varken motsätter sig betyg eller en lärarlegitimation i sig. De
uttrycker inte heller ett motstånd mot standardiserade kunskapstester, snarare
tvärtom. Däremot framkommer i deras berättelser hur betygen, legitimationen och
de nationella provens inflytande över undervisningen och den pedagogiska bedömningen har blivit för stort, eller att det riktas fel. Lärarna är medvetna om att
inspektioner, dokumentation och lärarlegitimation är kontrollpraktiker. De uttrycker också en medvetenhet om yrkets fallande status och att ”ingen vill bli lärare”. I berättelserna framkommer också att lärarna är bärare av föreställningar
om lärare liknande de som kom till uttryck i diskursen om en oprofessionell betygssättande lärare. Lärarnas berättelser illustrerar den institutionella maktförlust
som läraryrket har genomgått och som även annan forskning som refererats i avhandlingen har diskuterat. Däremot uttrycker inte lärarna lärarlegitimationen som
en lösning på problemet. En professionell lärare behöver inte nödvändigtvis vara
legitimerad, istället handlar det om erfarenhet och professionell integritet. Frågan
är hur lärarna lyckas hävda denna integritet när de står ensamma om att definiera
den som en nödvändig grund för sin professionalitet.
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Summary

Introduction
This doctoral thesis investigates the interrelatedness between school policy and
practice. During the past two decades, the Swedish school system has been subject to several school reforms (Lindensjö & Lundgren 2000). These have been
aligned with an international neo-liberal trend in managing and steering the public
sector, which has raised interest among researchers in institutional studies in Europe as well as the USA, Australia and New Zealand (Ball 2009, Lingard 2010,
Popkewitz 2012, Thrupp 1998). These politically driven changes have reformed
the Swedish school within a period that has become to be named as a “system
shift” (Englund 1996). Teachers’ work and the embedded social role of the teacher
cannot be isolated from these changes.
Sweden’s declining rankings in OECD’s school standards lists have generated
debate about the overall quality of the Swedish school. Consequently, the criticism of Swedish schools has been harsh in the public debate and the further decline in the Swedish results in international tests such as PISA has undermined
the notion of Sweden having one of the best school systems in the world, placing
much emphasis on grading and assessment practices.
This thesis focuses on the teacher and the conditions surrounding teachers in their
daily work in school. School policy documents and focus groups interviews with
teachers form the body of data under examination. During the course of this doctoral research, I have been interested in the curricular intersections between school
practice and school policies. The inquiry is motivated by the recent reform period
during which the teaching profession has been under harsh scrutiny in Sweden
and elsewhere. Of particular interest are issues in relation to how the reforms affect grading and assessment practices from a perspective of decreased public confidence in teachers’ ability to assess student outcomes.
Research in Europe, USA, Australia and New Zeeland has also highlighted an
increased climate of uncertainty in teacher professionalism with regards to new
demands placed by the public sector on accountability, efficiency and control (Alexandersson 2011, Ball 2009, Biesta 2011, Lingard 2010, Ringarp 2011, Sjöberg
2010a, Thrupp 1998).

277

The analysis of the political debate around the school reforms focuses on two
topics: grading and the professional teacher. In fact, an analytic link is made between the Swedish emphasis on grading and the discursive construction of the
teacher in policy. I explore further how this relation influenced the policy debate
after the curriculum reform of 1994 and eventually brought about The teachers
registration reform in 2011.

Aim
The focus of this thesis is on the teacher. But it is also about the Swedish school
and the institutional changes affecting the Swedish school during the past two
decades. In the thesis, the construction of “the teacher” is analysed in school policy documents, a policy perspective, and from teacher interviews. I am particularly interested in the relation between school policy and school practice in light
of the two latest curriculum reforms 1994 and 2011 and the teacher accreditation
registration reform of 2011. These school reforms, which I mean should be understood in relation to the decentralization and deregulation reforms at the turn of
the decade of the 1980s -1990s and have had significant influence on the everyday
work in school and its impact on the meaning of grades and teaching assessment.
In this context I mean that the definition of a professional teacher is of great relevance, precisely as the teacher registration reform (2011) in a high degree focused teachers’ grading.
The thesis is grounded in an augmentation of international knowledge testing and
their function on defining the quality of schooling (see for example Ball 1997,
Biesta 2011, Englund, Forsberg & Sundberg 2012, Grek 2009, Lawn 2006, Grek,
Lawn & Rinne 2011) and in the Swedish school political interest in grading and
of teachers’ professionalism (Forsberg 2008, Lundahl 2006, Mickwitz 2011).
Based on this interest, the objectives of the thesis lie in the investigation of the
construction of the teacher in the Swedish school political discourse around three
reform periods in Sweden since the 1990s, and through interviews with teachers,
and further to relate this construction to teachers’ daily work in school. I especially concentrate the analyses on how a professional teacher and a “grading
teacher” is constructed at each level.

Institutional theory and the professional teacher
The theoretical framework of the thesis is positioned within institutional theory
within which I combine curriculum theory (Lundgren 1984, 1989, Englund,
Forsberg & Sundberg 2012) and the sociological new institutional theory (Meyer
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& Rowan 1991). These theories offer similar but also in some aspects different
analytical structures and concepts on the issue at hand. These approaches have in
different ways helped me to structure the analysis. For example, have I found the
new institutional theories about legitimacy, institutional change and how ideas
influence the policy process useful in the study. Curriculum theory on the other
hand, is well established in studies of how schools are governed in and through
policy.
The linguistic turn in social sciences has influenced curriculum theory (Englund
2011, Rogers 2005, Sundberg 2012). This has led to an interest to investigate how
ideas design, shape and coordinate social actions and identities (Popkewitz 1997).
In curriculum theory, new ways of studying educational policy and daily activities
by focusing the analysis on language and communication has emerged (Englund
2011, s. 194). Accordingly the research in the thesis combines institutional theory
and discourse theory.
According to the sociological new institutionalism legitimacy, rather than efficiency is fundamental to the survival of organisations (Meyer & Rowan 1991).
This claim is based primarily on studies of public non-profit organizations such
as schools. A basic assumption is that the link between what is said and what is
done within an organisation is decoupled (Meyer & Rowan 1991). The reason is,
according to Meyer and Rowan, that efficiency inward (the day-to-day work) and
legitimacy outside (formulated in school policy documents) tend to counteract
each other. Public institutions such as school seems nonetheless to be very stable
over time (Meyer & Rowan 2006, p. 5). It is precisely the interconnectedness between the daily work in the school and the institutional "framework" that regulates
these practices, which is of interest to this doctoral research. The focus of the
thesis is primarily on the institutionalization of the teacher.

The teacher and grading
A large proportion of Swedish research on the grading system and teachers’ grading shows how the relationship between regulation and practice deficiencies
(Korp 2006, Selghed 2007, Tholin 2006, Wedin 2007). Teachers' “fix” failing
grades in those cases where pupils do not achieve passing-levels (Korp 2006).
Research has shown that the additional work and problems as a failing grade
means for teachers has resulted in that teachers rather approve pupils on tests despite a lack of knowledge. In Meyer and Rowan institutional perspective (1991)
this constitutes as an example of collision between formal regulation and conditions in teachers’ daily work.
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School reform and the professional teacher
The thesis is directed towards the question of how a professional teacher is constructed at the school political level and the local school level. In this context,
theories about professions and professionalization becomes actualized. Former
research about professions agree that professionalism is about control and legitimacy in the profession (Berg 1981, Evetts 2009, 2013, Stenlås 2009). This view
connects professionalism with the occupational groupings’ institutional conditions and the control over their daily work.
The notion of professionalism and professionalization draws on the work of Julia
Evetts (2009) informing my theoretical understanding of the consequences of the
school political discourse about the teacher. She separates the concept of professionalization in “professionalization from within” and “professionalization from
above”. Professionalization from within (as an ideal type) is constructed inside
the occupational group and incorporates collegial authority based on autonomy
and trust. If the professionalization is shaped from above, it is often being used as
means of rationalization and control, an organizational professionalism (Evetts
2009). Former research about the teaching profession and the professional status
of teachers, have pointed at a process of deprofessionalisation of teachers due to
increased regulation, standardisation and demands of accountability of teachers'
daily work.

Discourse and the study of institutions
What we think we ”know” and hold as “true” is the poststructuralist epistemological point of departure in this thesis and is dependent on discourse formations of
regularities in language use and as systems of inclusion and exclusion; what can
be said and how, who can say it and what is held as undisputable and true (Foucault 2002). How new ideas emerge in society cannot then, by this understanding,
be found in terms of one person’s way of acting according to his or her own autonomous ideas of what is the most strategic or rational. Nor can we just understand the changes in school policy as political strategies. Instead we have to widen
our view and deepen our investigation in order to understand how ideas about the
relation between individuals, institutions and the public good spread and appear
as “natural”, and how some subjects (groups or individuals) are constructed and
given authority and trust to speak and act. Foucault advises us to seek for the logic
of this systematization of thinking by characterizing “a discourse or a group of
statements by the regularity of practice” (Foucault 2002, p 82).
A starting point that follows from the thesis’ discourse theoretical approach is that
discourses about the teacher influence how we act in relation to the teacher and
what is considered possible, impossible or necessary in teacher's practice. One of
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thesis basic assumptions is in other words, that the way we talk about the school
influence how the school as well as the work in school is organized. The teacher
is accordingly understood as an object of a certain knowledge production in the
school of political discourse. How the teacher is constructed in policy and by
teachers talk is understood as influencing teachers’ possibilities to act, to teach.
In the thesis, drawing on Foucault (2000b) I investigate how the teacher become
an object for a certain knowledge and in relation to what.

Method and material
The empirical data in the Swedish policy analyses consist of Swedish policy documents from the periods around the deregulation of the Swedish school in the
beginning of the 1990s and the curriculum reforms 1994 and 2011 and The
teacher registration reform in 2011. Official policy documents from The Swedish
National Agency for education and The Department of Education, The European
Commission and OECD are analysed.116 The policy documents will be analysed
by a critical policy analysis (Fairclough 1992, 2003) and structured by Carol Lee
Bacchis (1999, 2009, 2012) WPR-approach, what’s the problem represented to
be.
The data analysis is assembled as a comparative study of the European and Swedish education policy discourse about school quality and quality evaluations and
the consequences for the (construction of) the grading and professional teacher.
In the policy documents the problem representation and policy solutions will be
examined in order to show how the articulated problem and its solutions are constructed. So, regularity in the utterances in relation to the dominant problem of
representation, will be analysed. Problem representation in policymaking is not
only defined by formal regulation and concrete policy instrument, but also surrounded by an ideational framework of the very nature of the problem and its
solution (Hall 1993, Bacchi 1999).
The empirics from the “local level” in school consists of six focus groups interviews with 14 teachers from five schools in the Stockholm area. Three interviews
were conducted in 2010 and three in 2013, after the new curriculum and the
teacher registration reform in 2011. The interviews lasted about 1,5-2 hours and
were lightly semi-structured.
In the current study, the problem representation and policy solutions are examined
in order to show how the articulated problem and its solutions are constructed in
116

The European education policy documents which are analysed is published after the Lisbon
treaty in 2000. Since EU and OECD have in recent years tended to converge (Grek 2012) I also
take account on some key-documents from OECD.
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relation to the teacher. Problem representation in policymaking is not only defined
by formal regulation and by concrete policy instruments, but are also surrounded
by an ideational framework of the very nature of the problem and its solution (Hall
1993, Bacchi 1999). The solution to a problem can often indicate what is understood (or constructed) as the cause of the problem. The logic of the “systematization of thinking” about the teacher will then be concentrated on the logic of utterances according to the problem representation in the current policy debate. This
leads me to questions such as:





What is the problem represented to be in the European education discourse after the Lisbon Agreement 2000?
And what are the articulated solutions and causes to this problem?
How is the teacher constructed as a professional subject in this discourse?

Discourse analysis about the construction of a professional teacher means that the
teacher’s identity is constructed in relation to other meanings. From that the meaning of the professional teacher will be analysed in the specific discursive context
which conditions how the teacher is constructed and interpreted (Howarth &Torfing 2005).
I see, in line with Wodak and Meyer (2001), discourse as linguistic aspects which
do constitute (and is constituted of) non-discursive (or material aspects) of reality
as well as practices, and that the social context where the discourse occurs should
be part of the analysis. Discourses travel between genres and contexts and have
discursive as well as material and practical consequences.

Critical discourse analysis
The way of understanding the notion of ideas about what it is, or should be, to
be a teacher or what the school should be can frame the vision of how school
politics should be conducted. But ideas can also be used in order to define
problems and the solutions of these problems in policymaking (Bacchi 1999,
Schmidt 2008). In this thesis the problem representation in recent policy documents in Sweden will be analysed, inspired by Michel Foucault’s problematisation (Foucault 200a) and Carol Lee Bacchis’ method of policy analysis
(Bacchi 2012, 1999). Drawing on Bacchi and Foucault I search for how policy
problems “are shaped as particular objects for thought” (Bacchi 2012, s. 1).
The concept of intertextuality (Fairclough, 1992, 2001, 2005a) points to how different discourses can counteract or interact with each other in the texts and thus
enable change as well as stabilizing discourses. The intertextual aspect in the analysis of the policy discourse since is important part in the analysis since the gathering of data in much has been led by their intertextuality. Even if the separate
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texts are not always explicitly in a dialogue with each other (but they sometimes
are for example by explicit references) the relation between them can be grasped
intertextually. But there are also the aspect of what is taken for granted in the
texts, from which point of “reality” about education do the texts “speak” (why do
we need education, what is education for, for whom, what should it lead to, how
is the education system in Europe considered into being etc.) and how meaning is
produced in relation to the different texts (and genres). This is what Fairclough
terms interdiscursivity (Fairclough 1992, 2005a). The interdiscursivity is an important part of my analysis as it is here I can trace the chains of meaning making
and how what is logic and taken for granted spreads in the education discourse.
The focus group interviews are analysed as “narratives from the field” (Czarniawska 2002). Interviews according to Czarniawska provide not only a way to obtain
information about an organisation, they also create narratives that organise. She
believes that those who act in an organisation (teachers) through interviews produce meaning in the form of narratives. An analysis of institutionalised narratives
are used to make individual behaviour and the meaning they ascribe to themselves
and their activities intelligible. The first step in the narrative analysis is to unravel
the narrative’s overall structure by presenting a certain number of themes where
various events take place. These themes will then be related to how an assessing
and professional teacher is constructed by the teachers.

Results
The policy analysis is directed towards the thesis first question about how a grading and a professional teacher is constructed in education policy. The second part
of the analysis was directed towards the question of teachers’ practice and how
teachers in their narratives construct themselves as grading and professional
teachers in relation to the recent school reforms.

Swedish and international education policy
The policy analysis of the first reform period showed how a problem with a statecontrolled and ineffective school receives its solutions by the process of deregulation and decentralisation of the school. During the period of 1980- 90s decentralization and deregulation is related to modernity, freedom, quality and economic efficiency.
The policy analysis showed how the discourse on quality evaluations began to
become established in the political discourse. The interdiscursive relation between
utterances about decentralization and deregulation based on an economic-rational
worldview and about the professional teacher could be seen in the policy texts.
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An increasing need to evaluate school activities in order to guarantee high quality
was during this period mostly seen as something that should be initiated at the
local school level. In the period around these reforms and the curriculum reform
of 1994, the professional teacher was highlighted in the political discourse at the
intersection of the autonomy provided in teachers’ work. It is an autonomy articulated in terms of the responsible professional teacher.
The organizational changes in the governance of the Swedish school lead to an
expressed need for evaluations as a guarantor of high quality. The analyses could
also detect how teachers’ grading practices increased in significance and in relation to the function of assessing pupil achievement. The focus on grades increased
even further in the period immediately following the curriculum reform 1994.
In the European policy documents the central evaluations of the school is articulated as a necessary marker for quality assurance. School evaluations by standardized knowledge tests is proposed to be used as benchmarking in the policy process
at national level. This is also how the standardized knowledge tests is used in the
Swedish school political discourse at the time. The Swedish school quality begins
to lose confidence in the aftermath of PISA in the 2000s. A mistrust in grades
arises as teachers’ grades proved to be inflated according to the grading system.
Since the Lisboan Agreement (2000) the discourse of European education policy
has concentrated on lifelong learning, competition, evaluations, human capital
and teacher quality. The discourse in and of the lifelong learner in European policy is for example, coupled with descriptions of the “future teacher” along with
definitions of teacher core competencies. The same discourse about the teacher
can be traced back to the Swedish policy documents.
The discourse about teacher quality is related to standardized tests and of pupils’
achievement in school (summative assessment grades reported at end of the term
and the results on the national tests) where teacher quality is defined through the
nature of the pupils’ results. This constructs a modification of the significance of
grades, not merely by defining pupil achievement, but also the quality of teachers.
This constructs a type of professional teacher who is exposed to evaluation and
to being compared with other teachers.
There exists an intertextual relation to the research on school effectiveness within
the policy texts from EU as well as from Sweden. The dominating solution offered
in the texts to the problems within education is characterised by the “effective
teacher” (EU) and “professional teacher” (Sweden). The policy discourse of
teacher effectiveness as the most important aspect of school success leads to the
conclusion that more attention should be put to the criteria for selection of teachers.
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In the period between the two curriculum reforms in Sweden the teacher's central
role for student success is highlighted along with a mistrust in teachers’ performative competencies. In Sweden, the 1990's and 2000's manifest changes that are
aimed at creating transparency in school activities along the lines of: school inspections, SIRIS (web-based comparisons of schools where grades and results
achieved on national tests are made public), more national tests, grading in
younger years and a national teacher accreditation is introduced. All these do in
some way relate to teachers’ gradin practice and surveillance. The means by
which grades and results on national knowledge tests come to represent overall
school quality, the public confidence in teachers’ ability to assess student learning
outcomes declines in Sweden.
In Swedish political discourse of this period, the notion of “grading teacher” is
established as an object of knowledge. A new policy issue arises as the “unprofessional grading teacher” now risks the legitimacy of grades as a marker of comparative evaluations of school quality and as a selection instrument for entry to
upper secondary school and further to higher education. The policy texts express
the need to accredit teachers as qualified to conduct student grading practices.
This logic denotes the notion that school quality is articulated by student achievement. In such discourse, the teachers are taken to be crucial tokens of quality.
Statements about school quality, knowledge tests and the teacher relate to one
another and creates a logic to demand from the teacher the accountability of
school quality. This discourse in turn enables certain social practices to be warranted in relation to the teacher. Such are about the transparency in teaching practices and are based on the discourse about a teacher's weakening of legitimacy,
especially in terms of (in-) competent professional assessment practices.
In 2011, a new national curriculum, grading system and a teacher registration reform is introduced. They consist of increased regulation of teachers’ grading practices by offering closer control of the teacher. In The teacher registration reform
(2011) teacher grading is constructed as a central problem. The report highlights
that teachers’ competence is crucial for students’ overall school performance (as
measured by grades). The professional teacher is also defined more explicitly
where formal authorization and certain competencies are concerned. Profiles of
competencies for teachers are suggested. These are also explicitly stated as formulated on the basis of EU-defined teacher competencies. The formalised regulation of the teacher intensifies. Over the analytic period in question, three patterns
of discourse on types of teachers is being constructed in the policy documents.

a) In the period of deregulation and decentralization, a professional
teacher is constructed and the need for an autonomous teacher for
school quality is expressed.
b) By the 1990s -2000s an unprofessional grading teacher is constructed. This teacher is constructed to signify as causing the problem
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of grade inflation and the decrease in overall national student performance (e.g. on PISA tests).
c) In the period signifying the teacher accreditation and registration reform, a quality assured professional teacher is constructed. It is a
teacher who is formally authorized and in need of continuing evaluation.

Tales from the field – grading and the professional teacher
In the analyses of teachers’ narratives the grading teacher proved to be central in
the discursive construction of a professional teacher. The teacher certification is
also directed towards grading as the teachers seem to be aware of. The analyses
have shown that through their narratives teachers construct a complex relationship
about the formal regulation of their practices. On the one hand they define themselves as professional assessors in line with the "top down" defined organizational
professionalism (Evetts 2009). On the other hand, they resist it and voice the need
to gain autonomy and ownership in their pedagogical work.
In teachers’ narratives, grading is described as a complex practice. Foremost they
articulate a frustration over the increased workloads impacted by the ever escalating preoccupation with grading. At the same time, the teachers display inconsistencies in their grading practices. They relate to themselves as professional teachers in discourse about the formal grading system and the importance of being able
to assess correctly. Concurrently, they oppose the notion that grades carry the
power to influence outcomes and hold on to the principles of retaining autonomy
in their grading abilities and practices. I argue that the reason is that everybody in
school that is the pupils, the parents and even the principal want teachers’ to give
as high grades as possible reflecting student outcomes. The formal grading system
can therefore be used as a device by which to hold onto a professionally accurate
grading system.
Although teachers do not explicitly claim resistance to the more formal regulations and practices of transparency and control in teaching practices, I claim that
the narratives shows how teachers resist when they protest to the teacher registration bureaucracy and privilege other aspects of their time in school from that of
sending in application for certification. Another example is to give priority to
teaching before documentation and grading (accountability). I would argue that
this is rather based on teachers' experience and a common, if not entirely explicit,
teacher ethos.
The analyses showed how professionalism and the subject position of the professional teacher can have different meanings, according to the context. In the narra-
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tives of grading, the teachers talked about the importance of knowing and following the grading system. In the narratives about the teacher registration reform, the
professional teacher is related to teaching and to having integrity and experience.
The narratives about the “grading teacher” and the “professional teacher” (in context of teacher registration reform) share the discourse in common about the nature of requirements for transparency in their teaching practices (through e.g.
grade statistics, documentation, quality reports and teacher accreditation) and
stand in contrast to the overall teaching obligation. These two contrasts end up in
opposition to each other and construct a contradictory professionalism on teaching
as a vocation. Teachers constructs two types of professionalism. One is in line
with the organizational professionalism articulated in the policy texts and is about
control and formal regulation, and the other professionalism is about autonomy
and integrity in the teaching practice. Through an institutional consideration the
practices of visibility denotes teachers' ways to create an extrinsic legitimate professional identity, while the professionalism they construct in relation to the teaching practices intrinsically articulate what they need in order to be able to work as
professionals in their daily work in school.
Previous research about teachers’ grading has shown how out of fear of being
judged as less professional, teachers award a pass grade to some pupils even
though they have not reached the criteria for pass who have not met the assessment criteria (Korp 2006, Selghed 2007). The intrinsic need to make visible their
teaching quality (in being seen as professionals), can therefore result in such paradoxical consequences and stands in vast contrast to their epistemes on assessment and school achievement. Teachers themselves do not relate high grades with
professionalism. When teachers talk about their practice of resistance, it is about
being able to prevent exactly these paradoxes. The need of integrity and autonomy
in the teaching practice is articulated as necessary for acting as a professional
teacher.

Conclusion
In order to be able to say something about the relation between teachers work and
what regulates this, I decided to place my investigation in an institutional perspective. Hereby, the focus was on the institutions, in school policy and school practice, which regulates the teacher and the teacher's work in school. In the analysis
of the policy texts we could see how these increasingly focused teachers’ grading
and different options to control teachers’ practice. Furthermore, the teacher narratives relate to grading and teachers' ability to act in accordance with their overall
teaching assignment. Subsequently, grading and other regulatory functions were
often found as ending up as opposed to teaching.
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By drawing on the results of this doctoral research I am able to claim that the ways
in which the teacher is constructed in the political education discourse and by the
teachers themselves, will frame the teachers' capacity to act as professional educators. Accountability, in the form of documentation, quality reports, justification
of knowledge through the grading criteria or the requirement of teacher certification and accreditation is described by teachers as institutional practices defined
from above (Evetts 2009). These practices make it difficult for teachers to complete their teaching assignments, primarily due to the inability to define what the
educational activities should lead to.
The analyses point at the vulnerabilities of an education system that merely focuses on that which is measurable. There is a danger in placing too much focus
on what can feasibly be measured. Biesta (2011) emphasizes that these are aspects
that is unable to answer the question what is pedagogically desirable.
The accountability practices can be seen as causing a threat to educational practices that, according to teachers are vital for student’ personal development and
learning. Rather, practices that have been prioritized by others take time and energy to develop. They also create paradoxical practices in which educational activity and regulation (formal as well as informal) are positioned in conflict with
each other. The discursive practices show that teachers resist the institutional
forces they deem as contra productive to their own values about pedagogy in
schooling. This study confirms that such practices both create and are a product
of teachers’ professional ethos.
Teachers' ability to operate in an increasingly regulatory schooling culture has,
through the types of transparency requirements presented in this study, concurrently resulted in the decline of autonomy in their professional practice. I have
sought to demonstrate how the school policy reforms not only have had a direct
impact on teachers' working conditions but have also changed our social understanding about a public teacher and the purpose of teaching in the system of reform.
The teacher narratives constructs a different type of professional teacher than is
expressed as necessary in the policy documents. This professionalism is constructed in the context of the overall teaching assignment that highlights other
aspects of what it means to be professional. The teacher narratives indicate that
they are aware of the definition of the "from above" defined professional teacher.
The school policies advocated for more formal regulation and control of the
teacher and teaching practices. Teachers put emphasis on autonomy as being central to the ability to work as a professional. The consequence is that there are two
views of what a professional teacher is and should be, and which stand in stark
contrast to each other.
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