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Abstract: 
Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga och söka kunskap om 
vilka föreställningar om lärare som finns representerade inom intresse- och 
arbetsgivarorganisationen SKL så som de kommer till uttryck i deras utgivna 
texter, samt att försöka förstå dessa ur ett diskursanalytiskt maktperspektiv. 
Genom att genomföra en diskursanalys utifrån såväl Faircloughs som Laclau 
och Mouffes teorier kunde nodalpunkten utveckling identifieras, vilken sedan 
studerades utifrån vilken innebörd den gavs i förhållande till ett antal olika 
aktörskategorier kopplat till skolan. Diskursanalysen av det empiriska 
materialet visade ett bristperspektiv i förhållande till lärarna, framförallt kopplat 
till deras kompetens och att detta i sin tur leder till att lärarna fungerar som 
hinder för övriga skolaktörers utveckling i en positiv riktning. I förhållande till 
kommunerna identifierades snarare en position som möjliggörare. Genom att 
använda diskursiva genrer, representationer och stilar på olika sätt framstår 
SKL själva som en myndighet, med legitimitet och mandat att uttala sig om 
lärare och deras yrkesutövande. Studien avslutas med en diskussion rörande 
vad SKL och kommunerna kan ha att vinna på en diskurs som innebär att 
lärare är en hindrande kraft i behov av kompetensutveckling, medan 
kommunerna framstår som kompetenta möjliggörare och SKL som en 
myndighet med mandat att styra lärarna i en särskild riktning.  
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1. Läraren i det kommunala huvudmannaskapet  
Skolan är fråga som engagerar många och det är många som har tankar om hur lärare 
är och bör vara. Lärare drivs i olika riktningar från olika håll, ibland med olika agendor. 
Föräldrar, arbetsgivare, elever, kolleger, statliga och kommunala politiker har alla 
föreställningar om vad läraryrket bör bestå av och vilken som är den bästa vägen för 
att uppnå målbilden. Fokus i den här studien ligger på den kommunala nivån och i 
vilken riktning lärarna drivs utifrån kommunala intressen, i synnerhet via 
organisationen Sveriges Kommuner och Landsting. En orsak till varför just denna nivå 
är intressant att undersöka närmare är att ett flertal studier pekar på kommunaliseringen 
av den svenska skolan som en av de reformer som haft störst inverkan på läraryrket 
och att makten över lärarnas vardag till stora delar ligger på den kommunala nivån (t 
ex Ringarp, 2011; Strandler, 2017; Quennerstedt, 2006; Fredriksson, 2010; Stenlås 
2009 – se utförligare beskrivningar nedan). Under 1980- och 1990-talen 
decentraliserades skolan och kommunerna tog 1991 över som dess huvudman. Fram 
till dess var stat och kommun gemensam huvudman för skolan i ett så kallat dubbelt 
huvudmannaskap. Det dubbla huvudmannaskapet innebar att lärarna anställdes av 
kommunerna, men att deras tjänster var reglerade av staten. I och med 
kommunaliseringen övertog kommunerna det fulla ansvaret för lärarna på egen hand. 
Det går dock fortfarande att tala om ett dubbelt huvudmannaskap i bemärkelsen av att 
styrdokument och lagar skrivs på nationell nivå.  

Ringarp har i sin avhandling Professionens problematik (2011), tittat närmare 
på kommunaliseringsprocessen och hur olika aktörer talade om och förhöll sig till den. 
Kommunaliseringen av skolan skedde i en kontext av förändring av välfärdsstaten i 
stort, enligt Ringarp. Hon skriver att ”tiden före kommunaliseringen var en period då 
välfärdsstatens byråkratisering kritiserades och i stället fördes det fram önskemål om 
en nydaning”, vilket innebar en önskan om att flytta styrningen av den offentliga 
sektorn ner till det lokala planet (2011:43). Denna önskan sammanföll med en 
ekonomisk kris och en minskad tillväxt, vilket gjorde att den offentliga sektorn 
präglades av större krav på ekonomiskt tänkande och en effektivisering i utnyttjandet 
av de offentliga resurserna (2011:43). Dessa tankegångar återfinns också i de statliga 
utredningar som diskuterade skolans utveckling under samma period, 1970- och 1980-
talen, genom en argumentation om ökad betoning på decentralisering och 
resursfördelning (2011:67). Argumentationen från riksdagens och regeringens sida 
handlade till stor del om ekonomi och resursanvändning och fokuserade mindre på 
lärande och lärarprofessionen (2011:97). Ringarp poängterar också att 
kommunaliseringen sammanföll med att staten hade ett stort underskott, medan 
kommunernas ekonomi var god. Det fanns alltså ekonomiska motiv för staten och 
Finansdepartementet i samband med kommunaliseringen genom att stora besparingar 
skulle kunna göras (2011:97f). Ringarp skriver att det ”främsta målet verkar ha varit 
att se till att kommunerna tog ett större ekonomiskt ansvar för skolan, inte att stärka 
den professionella autonomin” och vidare att det faktum att ”decentraliseringen fördes 
ner till kommunerna, inte till professionen, bör ha fått konsekvenser för lärarkårens 
professionalisering” (2011:99). När det sedan skulle förhandlas om lärarnas avtal i och 
med kommunaliseringen blev utgången enligt Ringarp att ”den klassiska professionens 
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handlingsutrymme försvagades” och att lärarnas arbete allt mer kom att styras ”av en 
arbetsgivare som inte alltid var pedagogiskt utbildad” (2011:111). En annan, för denna 
studie viktig, detalj som Ringarp uppmärksammar är att det var Svenska 
Kommunförbundet (det som numera kallas Sveriges Kommuner och Landsting), inte 
den formella arbetsgivarparten Statens Arbetsgivarverk, som var drivande i 
avtalsförhandlingen och flera formuleringar i det avtal som tillslut skrevs kommer 
direkt från Svenska Kommunförbundets första förslag. Det handlar exempelvis om 
ökad närvaroplikt och individuell lönesättning (2011:131). Lärarfacken, å sin sida, var 
emot en kommunalisering av skolan. De ställde sig enligt Ringarp positiva till en 
decentralisering, så länge ansvaret tillkom lärarprofessionen själv, men en 
decentralisering i from av mer makt till kommunerna motsatte de sig (2011:171).  
Även de yrkesverksamma lärarna såg kommunaliseringen som en 
deprofessionalisering, från att ha haft viss autonomi med statligt reglerade tjänster, till 
att inordnas i den kommunala verksamheten och i och med det även ta över andra 
uppgifter (2011:177). Samtidigt menade kommunaliseringens förespråkare att 
förändringen skulle leda till ett större handlingsutrymme för lärarna, eftersom att 
ansvaret tydligare lades på det lokala planet. Ringarp visar dock på att styrningen och 
kontrollen trots dessa intentioner fastnade hos kommunalpolitikerna och den 
administrativa personalen (2011:177). Sammanfattningsvis skriver Ringarp: 

Kommunaliseringen fick en negativ inverkan på läraryrkets professionalisering. 
Lärarkåren hade byggt upp sin identitet med staten som garant för sin yrkesutövning. 
När förutsättningarna, inte minst de ekonomiska, förändrades ställdes professionen 
inför helt andra villkor (2011:177). 

Det finns fler studier som visar på kommunaliseringens inverkan på läraryrket, 
exempelvis Strandlers (2017) avhandling Performativa lärarpraktiker, som visar hur 
läraryrket i och med kommunaliseringen och andra samtida reformer inneburit ett allt 
större fokus på prestation och synliggörande av prestation. Kommunaliseringen har 
tillsammans med friskolereformen enligt Strandler drivits igenom med ledord som 
valfrihet, effektivitet, brukarinflytande och marknadsanpassning och skapat ett system 
där skolorna konkurrerar med varandra om eleverna och medföljande skolpeng. 
Prestationer och resultat som kan mätas och synliggöras för att attrahera ”kunder” har 
därmed blivit en allt viktigare del i lärarens vardag. Strandler kopplar samman detta 
med en internationell trend, där policydokument rör sig på en global arena och 
påverkar och påverkas av varandra. Här spelar internationella jämförelser av 
skolresultat in, såsom PISA eller PIRLS, vilka haft stort inflytande över svensk skolas 
utveckling, exempelvis genom att legitimera starkare kontroll- och 
uppföljningssystem. 

En annan studie som är relevant i detta sammanhang är Quennerstedts (2006) 
avhandling Kommunen – en part i utbildningspolitiken vilket är en studie av nationella 
skolpolitiska texter, texter från Skolverket och kommunpolitiska texter samt intervjuer 
med kommunpolitiker. Quennerstedt har identifierat tre diskurser om kommunen: 
kommunen som resultatansvarig där kommunen ansvarar för att eleverna ska uppnå 
mål och nå goda utbildningsresultat, kommunen som icke-part där kommunen inte alls 
ses som delaktig i utbildningspolitiken samt kommunen som politisk-ideologiskt 
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handlande där kommunen anses ha utrymme att organisera skolan utifrån den politiska 
majoritetens ideologiska principer. Vilken av dessa diskurser som är rådande i en 
kommun får enligt Quennerstedt konsekvenser för hur skolan där organiseras. Med 
andra ord är kommunen en viktig part för hur skolan och lärarnas yrkesvardag 
utformas.  

Denna slutsats går i linje med Fredrikssons (2010) studie av lärare i en 
marknadsekonomi, Marknaden och lärarna. Resultatet visar på fyra olika 
förhållningssätt bland lärare i rollen som offentliga tjänstemän, nämligen ett 
byråkratiskt, ett professionellt, ett marknadsorienterat och ett brukarorienterat. Det 
visar sig också i studien att graden av marknadsekonomi som finns i den kommun 
skolan ligger i spelar roll för i vilken utsträckning lärarna antar respektive av de fyra 
förhållningssätten. Fredriksson påpekar dock att lärarna också i viss mån gör motstånd 
mot de förväntningar som organisationen ställer på dem (2010:16).  

I samband med studier om reformer inom skolområdet är det relevant att också 
titta på studier som behandlar läraryrkets status som profession. Reformernas 
utformning och argumentationen kring dem kan spegla den status läraren har i 
samhället och studier av huruvida läraryrket uppfattas som en profession eller inte är 
därför relevanta i detta sammanhang. Englund (2012) har skrivit en mängd artiklar på 
det temat och står exempelvis som redaktör för boken Föreställningar om den goda 
läraren, vilken består av en samling artiklar som berör vilka föreställningar som finns 
om lärare på olika arenor. I det inledande kapitlet beskriver Englund hur läraryrkets 
legitimitet sviktat betänkligt under de senaste decennierna (2012:9). Han ställer frågan 
om hur vi egentligen ska förstå den lärare som å ena sidan framställs som initiativrik 
och självständig och å andra sidan underordnad verkställare (2012:15). I artikeln 
Professionella lärare? (2004) vänder och vrider Englund på professionsbegreppet och 
dess betydelse och innebörd i förhållande till läraryrket. Han beskriver hur det under 
de senaste decenniernas reformer av skolan etablerats experter av olika slag som talat 
om för lärarna vad och hur de ska göra, samtidigt som lärarnas egna fora för debatt 
kring yrkesutövandet försvagats (2004:48). Det har dock parallellt med detta börjat 
ställas krav på professionalisering av lärarna, på så sätt att de måste ta ett större ansvar 
för skolans verksamhet (2004:48). Han skriver att ”lärarna får på ett ytligt plan en 
större autonomi men samtidigt ställs ett allt starkare utvärderingskrav på dem” 
(2004:49). Han kommenterar också professionsbegreppets koppling till 
kommunaliseringen på följande sätt (2004:49):  

Decentraliseringen och de allt mer uttalade ekonomiska effektivitets- och 
målstyrningskraven på utbildning och skola tenderar att knyta an språket allt starkare 
till effektivitet, ekonomi och administration, vilket kan ge mindre utrymme för 
reflektion över läroplanens intentioner och didaktiska frågor. 

Englunds kommentarer ligger alltså i linje med Ringarps reflektion kring hur 
ekonomin fått ta större plats än pedagogik i samband med kommunaliseringen. Även 
Stenlås beskriver i sin rapport En kår i kläm (2009) en lärare som är splittrad mellan 
sin egen strävan att uppfattas som professionell i betydelsen autonom och andras 
strävan att konstruera läraren som professionell i betydelsen möjlig att styra och 
utvärdera.   
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Sammanfattningsvis kan sägas att det under andra halvan av 1900-talet och fram till 
idag har pågått en kamp om vem läraren är och bör vara, om läraryrket ska vara 
profession där läraren är autonom att fatta egna beslut i sitt yrkesutövande, eller om 
andra, möjligen bättre lämpade institutioner ska ta detta ansvar. Parallellt med denna 
diskussion har den ekonomiska aspekten av skolan tagit alltmer plats och talet om 
professionen och ekonomin har färgat varandra.  

1.1. Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting 
Svenska Kommunförbundet, som Ringarp hänvisar till som en viktig aktör i 
kommunaliseringsprocessen, existerar inte längre, utan organisationen går numera 
under namnet Sveriges Kommuner och Landsting (härifrån SKL), sedan de 2007 slogs 
samman med Landstingsförbundet. För att förstå i vilken riktning svenska lärare drivs 
av landets kommuner är SKL en möjlig aktör att utgå ifrån och nedan följer därför en 
kort beskrivning av vilket slags organisation det är och hur den fungerar, enligt hur 
den beskrivs av SKL själva. Det har varit svårt att finna oberoende källor med 
information om SKL som organisation, varför det i första hand är SKL:s egna kanaler 
som använts som källor. Förutom ett konstaterande om att texten därför bör läsas med 
vetskap om detta kan också en notering göras om att SKL är en organisation som 
eventuellt bör studeras och granskas i större utsträckning än vad som gjorts idag.  

Samtliga Sveriges kommuner, landsting och regioner är medlemmar av SKL 
och de beskriver sig själva som en intresse- och arbetsgivarorganisation med uppgift 
att ”stödja och bidra till att utveckla” Sveriges kommuners, landstings och regioners 
verksamhet (SKL, 2013a:2). De skriver att deras uppdrag är att ge bättre 
förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre och att målet är en förbättrad välfärd. 
De erbjuder också rådgivning, kunskapsutbyte och kurser av olika slag (SKL, 2013a:2, 
12), samt är en aktiv opinionsbildare (www.skl.se). Sveriges kommuner, landsting och 
regioner är arbetsgivare för mer än en miljon människor, vilket innebär att SKL är 
Sveriges största arbetsgivarorganisation. De ansvarar för centrala kollektivavtal om 
lön och anställningsvillkor (SKL, 2013a:5). På så sätt har SKL en direkt maktställning 
i förhållande till anställda i kommuner och landsting, exempelvis lärarna, liksom de 
utövar en mer indirekt form av makt genom det opinionsbildande arbete de bedriver. 

SKL är också en politisk organisation. Högsta beslutande organ är kongressen 
som hålls var fjärde år. Då beslutar medlemmarna hur organisationens arbete ska se ut 
de kommande åren, samt utser styrelse och ordförande (SKL, 2013a:10). Dessa beslut 
fattas av de 451 ombuden, vilka återspeglar befolkningsmängd och resultatet i 
kommun- och landstingsvalet i landets olika valkretsar (www.skl.se). När 
organisationen bildades år 2007 valdes Anders Knape, moderat, till ordförande och 
han satt kvar till år 2015 då Lena Micko, socialdemokrat, tog över ordförandeskapet. 
Mellan kongresserna leder styrelsen det politiska arbetet, med stöd av förtroendevalda 
politiker i olika delegationer och beredningar, varav utbildningsfrågor är en 
(www.skl.se).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att SKL är en organisation med flera 
inriktningar. För det första är det en arbetsgivarorganisation, som ansvarar för 
kollektivavtal samt ger stöd, råd och möjlighet till kunskapsutbyte för sina 
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medlemmar. För det andra är det en intresseorganisation som bildar opinion och för 
sina medlemmars talan i olika sammanhang. För det tredje är det en politisk 
organisation, med ett politiskt syfte. Vilka frågor som drivs och vilka som ska styra 
organisationen väljs genom politiska val och representation.  

1.2. Vad är problemet? 
Syftet med denna bakgrundsbeskrivning har varit att sätta föreliggande studie i en 
större samhällelig kontext. Det är nu några decennier sedan kommunerna tog över som 
enskild huvudman för skolan och det finns anledning att studera och analysera hur 
detta huvudmannaskap ser ut. Det finns ett behov av att kartlägga och skapa förståelse 
för på vilket sätt skolan och lärarna konstrueras i kommunerna, särskilt med tanke på 
att det i exempelvis Ringarps studie visat sig att motiven bakom kommunaliseringen 
till stora delar var ekonomiska och inte baserade på pedagogiska vinster. Betraktas 
skolan och lärarna fortfarande som något att spara alternativt spendera pengar på, eller 
finns det en annan diskurs idag? En viktig part har här varit Svenska 
Kommunförbundet, eller det som numera heter Sveriges Kommuner och Landsting, 
vilka, som vi sett ovan, haft inflytande både direkt och indirekt över hur 
kommunaliseringen organiserades och hur lärarnas arbetsvillkor sett ut sedan dess. 
Hur ser kommunernas, eller SKL:s, vision för lärarnas framtid ut? I vilken riktning är 
man på väg? Vilken skoldiskurs är dominerande i kommunerna idag? Hur konstrueras 
lärarna av sin arbetsgivare och dess arbetsgivarorganisation? Detta är frågor som alla 
är angelägna att söka svar på, för att kunna förstå vem läraren idag anses eller förväntas 
vara. Då studiens fokus ligger på konstruktioner av lärare så som de skapas av 
kommunerna och SKL, samt då det empiriska materialet fokuserats till i huvudsak 
grundskolan, är relevansen av resultatet olika stor för olika kategorier av lärare. Lärare 
anställda på friskolor eller inom förskola eller gymnasieskola berörs inte i samma 
utsträckning som lärare som är kommunalt anställda för att arbeta inom grundskolans 
verksamhet. Eftersom den kommunala grundskolan till storlek, utbredning och antal 
berörda är större än övriga möjliga arbetsgivare och arbetsplatser kan studien trots 
detta anses ha relevans för hela lärarkåren. En så stor och tongivande institution som 
den kommunala grundskolan och de villkor lärare arbetar under inom den 
organisationen torde få effekter för såväl andra arbetsplatser samt för lärarutbildning, 
fortbildningar och lärarfacklig verksamhet. 

2. Konstruktioner av lärare på olika arenor 
Jag ska i det följande ge en översikt över tidigare studier som behandlat konstruktioner 
av lärare på olika arenor. För att finna relevanta studier har jag använt mig av framför 
allt svenska, men även internationella sökmotorer där jag gjort sökningar med begrepp 
som bland annat konstruktioner, lärare, kommunalisering, diskursanalys och makt. 
Varefter jag hittat relevanta studier har jag även använt den så kallade snöbollsmetoden 
och via dessa sökt mig vidare genom deras referenslistor. Studierna kommer nedan att 
presenteras utifrån vilka arenor de har fokuserat på.  
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2.1. Hur lärare konstruerar sig själva 
Ett perspektiv att studera lärarkonstruktioner utifrån är lärarna själva. På vilket sätt 
konstruerar och förstår läraren sig själv? Gustafson (2010) har undersökt hur lärare 
förhandlar identiteter i en tid av förändring inom skolan. Han konstaterar att skolan 
under de senaste årtiondena genomgått många förändringar, varav kommunaliseringen 
är en, och han frågar sig på vilket sätt dessa kommit att förändra läraryrket. Han 
redogör för hur läraryrket vidgats till att omfatta hela skolans verksamhet och inte bara 
den kopplad till undervisning. En effekt av detta är att lärare förväntas delta i en mängd 
nya grupper inom skolan – arbetslagsgrupper, ämnesgrupper, samverkansgrupper och 
ledningsgrupper exempelvis. Lärarna tycks sträva efter att skapa en helhet i sitt 
identitetsskapande inom och mellan dessa grupper, men trots detta verkar det finnas 
rörelser mot en fragmentisering. Lärarna balanserar i sina förhandlingar ständigt 
mellan ytterligheter, såsom att vara inriktad på utveckling kontra prestation eller 
kunskap kontra värdegrund.  

Mot bakgrund av att många skolor på eget initiativ införde ämnet livskunskap 
på schemat under 00-talet har Irisdotter-Aldenmyr (2011) intervjuat sju lärare som alla 
blivit ålagda att arbeta med livskunskap. Hon har sökt efter vilka subjektspositioner 
lärarna intar och hur de skapar ett narrativ om sig själva som lärare utifrån dessa 
positioner. Hon identifierar fyra olika narrativ som pekar på hur lärarna förhåller sig 
till livskunskap, nämligen att försvara, utforska, presentera eller göra motstånd mot 
livskunskapen. Samtliga narrativ innehåller olika subjektspositioner, som innebär 
olika identiteter lärarna kan ha.  

2.2. Hur lärare konstrueras i media  
Wiklund (2006) har studerat hur läraren skapas diskursivt i media genom att titta på 
ledar- och debattsidor i Dagens Nyheter under 1990-talets skoldebatt. Hon visar på en 
negativ bild av läraren i kombination med beskrivningar av en skola i kris och fallande 
kunskapsresultat, som i mångt och mycket tillåts stå oemotsagd.  
 I ett par uppföljande artiklar identifierar Wiklund (2012a, 2012b) att den 
utbildningspolitiska linje hon funnit i Dagens Nyheters skoldebatt under 1990-talet, 
återkommer som reella politiska förslag under 2000-talet, genom granskningar av 
pressmeddelanden från Utbildningsdepartementet (2012b:235). Wiklund resonerar 
kring att den kriskonstruktion som Dagens Nyheter låg bakom var användbar för 
Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) då den ”erbjuder ett tydligt formulerat problem 
som passar till en viss politisk lösning” (2012a:194). Vidare skriver hon att ”om man 
anser sig sitta inne med en verksam lösningsarsenal behövs ett problem att använda 
botemedlet på” (2012a:195) och att uppfattningen om en skola i kris på så sätt fyllde 
en viktig funktion för partiet.  

2.3. Hur lärare konstrueras politiskt  
För att förstå hur lärare konstrueras på ett politiskt plan kan olika typer av 
policydokument studeras. Ett sådant exempel är Mickwitz (2015) studie om hur läraren 
konstrueras i policydokument som behandlar betygssättning. Hon redogör för tre olika 
lärare som konstruerades under tre olika perioder; till att börja med den professionella 
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betygssättande läraren som legitimerade de olika reformerna, därefter en 
oprofessionell lärare, med en misstro riktad mot sig snarare än mot tidigare reformer 
och skolsystem och till sist en kvalitetssäkrad lärare, i samband med 
lärarlegitimationen, som blev nödvändig för att återupprätta legitimiteten och tilltron 
till betygssättningen.  

Ett annat exempel är Sjöberg (2011) som studerat hur såväl lärare som elever 
konstrueras i svenska och europeiska policytexter. Hon menar att de många reformer 
som skolan genomgått inneburit en ”policyepidemi” och har genom att studera 
policytexterna kunnat visa på hur lärare idag styrs av så kallad ”regementalitet” och 
enligt nyliberala New Public Management-idéer. Hon kan också visa på en paradox 
eftersom det i policydokumenten hävdas att ökad inspektion och kontroll i sig ska 
innebära ett större mått av frihet och en professionalisering av lärarkåren, trots att just 
denna inspektion och kontroll innebär mindre autonomi.  
  Internationella jämförelser mellan policydokument och analyser av dessa finns 
det också exempel på. Exempelvis finns en samling texter sammansatta av Lindblad 
& Popkewitz (2000) om policydokument i Europa med fokus på analys av skolstyrning 
samt integration och exkludering. Likheter mellan de olika länderna berör saker som 
ökade krav på en anpassning efter rådande ekonomiska förhållanden och efter 
internationell konkurrens.  

Ytterligare en studie kommer från Forssell (2011) som beskriver hur skolan, 
och läraren, konstruerats i den skolpolitiska debatten i riksdagen under 1990-talet. Hon 
finner flera olika beskrivningar av läraren, exempelvis som regeringens förlängda arm, 
som autonom professionell, som försäljare av tjänster i form av kunskap, betyg och 
fostran eller vid enstaka tillfällen som vår tids hjältar. I övrigt syns teman som en skola 
i kris, valfrihet, en skola för alla, kunskapssamhället och skolan som marknad.  

2.4. Hur lärare konstrueras i läroplanen 
Morawski (2010) har studerat vilka lärarkonstruktioner som finns i läroplanerna. Han 
visar på hur läroplaner kan användas som styrmedel och hur de skapar läraridentiteter 
genom sina formuleringar. Läroplanerna beskrivs befinna sig i ett spänningsfält mellan 
frihet och kontroll. Frihet innebär att läraren väntas göra en professionell tolkning av 
texten, och kontroll innebär att läraren ska använda texten som en instruktion och 
fungera som en förlängning av beslutsfattarna som genomför det någon annan beslutat. 

2.5. Denna studie tar vid 
Mycket är alltså redan sagt om hur lärare konstrueras på olika arenor, men en lucka 
finns att fylla på den kommunala dito. Trots att många studier pekar på att 
kommunernas övertagande som huvudman inneburit stora förändringar för lärarna 
finns det inte särskilt mycket skrivet om hur kommunerna ser på och konstruerar den 
lärare de sedan några decennier har makt att styra över. Vad och vem en lärare är och 
bör vara enligt kommunerna är en obesvarad fråga som är av största relevans för att 
förstå dagens lärares villkor och förutsättningar. Staten, som tidigare delade ansvaret 
för lärarna med kommunerna, har studerats utifrån vad som uttryckts i olika 
propositioner, lagar och styrdokument. Den kommunala nivån är dock i dessa 
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sammanhang inte studerad i tillräckligt hög grad och behöver bli belyst ur fler vinklar 
och aspekter för att vi ska kunna förstå lärarens plats i dagens svenska skola och 
samhälle. Sedan kommunernas övertagande som enskild huvudman för lärarna har 
kommunerna störst betydelse för den vardag läraren arbetar i. De föreställningar om 
lärare som finns i kommuner är därmed viktiga att förstå och analysera.  För att ta ett 
samlat grepp på kommunnivån fokuseras i studien texter utgivna av organisationen 
SKL som handlar om skola, utbildning och lärare. Eftersom samtliga kommuner i 
Sverige är medlemmar av organisationen och mycket av SKL:s verksamhet handlar 
om att bilda opinion och ge ut inspirationsmaterial av olika slag kan ett antagande 
göras om att de har ett visst inflytande över kommunernas sätt att organisera och styra 
skolverksamheten. Till vilken grad detta sker varierar naturligtvis från kommun till 
kommun, och denna studie gör inte anspråk på att säga något om hur enskilda 
kommuner förhåller sig till SKL som organisation och deras agenda. Det vill säga, den 
här studien handlar om vad SKL som organisation sänder ut, inte vad kommunerna tar 
in. Att titta på det i omvänd ordning skulle också vara intressant, men det måste i så 
fall ske i en annan studie. Här ligger fokus på det material som SKL är avsändare till 
och inte på mottagaren av materialet.  

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra till ny kunskap om vilka konstruktioner av lärare som 
skapas inom organisationen SKL samt att förstå dessa konstruktioner utifrån ett 
maktperspektiv. Med det avses inte makt i termer av regler, lagar och bestämmelser, 
utan makt i en diskursanalytisk bemärkelse, det vill säga en makt som inte är 
omedelbart synlig, en makt som genom språket påverkar synen på verkligheten. Syftet 
är med andra ord att ta reda på vilken påverkan SKL har på lärarkåren och i vilken 
riktning lärarna förs genom den verklighetsbeskrivning och de för-sant-hållanden SKL 
ger uttryck för i sina texter. Två frågeställningar ligger till grund för studien: 

• Vilka konstruktioner av lärare kommer till uttryck i Sveriges Kommuner och 
Landstings publikationer om skola och lärare? 

• Hur kan dessa konstruktioner förstås utifrån ett maktperspektiv? 

4. Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt syftar till att presentera det teoretiska ramverk studien placeras inom. Jag 
kommer till att börja med redogöra för dess övergripande epistemologiska och 
ontologiska antaganden och därefter mer i detalj gå igenom de konkreta teorier 
analysen har utgått ifrån.  

4.1. Kvalitativ och socialkonstruktionistisk studie 
Studien är kvalitativ, vilket innebär ett försök att förstå snarare än att förklara vilket 
ofta är fallet i kvantitativ forskning (Mills & Gay 2016:27). En annan skillnad mellan 
en kvalitativ och en kvantitativ studie handlar om forskarens syn på världen. 
Kvalitativa studier utgår ofta från ett antagande om att verkligheten är 
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kontextberoende, att mening inte är stabilt, utan varierar. Kvantitativt inriktade studier 
utgår från en mer absolut syn på verkligheten (Mills & Gay, 2016:25).  

Studiens kvalitativa aspekter går i linje med ännu en teoretisk inriktning, 
nämligen socialkonstruktionismen, vilken finns som en bas inom många teoretiska 
inriktningar men varierar något i fokus. Winther-Jørgensen och Phillips (2000) 
beskriver dock fyra grunder som är gemensamma för alla typer av 
socialkonstruktionism. För det första innebär det en kritisk inställning till självklar 
kunskap: vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som objektivt sann 
(2000:11). Exempelvis kan inte den kunskap SKL samlat om skola och lärare betraktas 
som absolut sann, utan måste ställas i relation till andra uppfattningar och perspektiv. 
För det andra innebär det ett antagande om historisk och kulturell specificitet: våra 
uppfattningar om världen är kontextberoende och kunde varit annorlunda (2000:11). 
Det innebär att SKL:s uppfattningar är beroende av den kontext de verkar i, hur skolan 
styrts historiskt, hur den svenska skolkulturen ser ut et cetera. För det tredje menar 
man att det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer: vår kunskap 
byggs upp i social interaktion där gemensamma sanningar formas parallellt med 
kamper om vad som är sant och falskt (2000:12). SKL:s kunskaper existerar alltså inte 
i ett vakuum enligt detta synsätt, utan formas av andra människors och organisationers 
uppfattningar, likväl som andras uppfattningar formas av SKL. Till sist innebär det 
också ett antagande om ett samband mellan kunskap och social handling: den sociala 
konstruktionen av kunskap leder till sociala handlingar och får därmed sociala 
konsekvenser (2000:12). Den kunskap som SKL konstruerar leder till att lärare, 
rektorer, politiker och andra medborgare agerar på särskilda sätt. Jag utgår alltså i 
studien från att verkligheten till stor del är konstruerad socialt, att det vi håller för sant 
här och nu kan betraktas som falskt i en annan kontext, samt att dessa för-sant-
hållanden får konsekvenser för våra val.  

4.2. Diskursanalys  
Redan inledningsvis i detta avsnitt bör påpekas att det råder en viss begreppsförvirring 
kring diskursteori och diskursanalys. Jag har valt att använda Winther-Jørgensen och 
Phillips begreppsdefinitioner (2000:7), och använder därför diskursanalys som 
samlingsbegrepp för hela fältet, medan de två teoretiska inriktningarna jag kommer att 
fokusera mer på betecknas diskursteori respektive kritisk diskursanalys. I andra texter 
används ibland begreppet diskursteori som samlingsbegrepp för hela fältet. 

Att studien är diskursanalytisk avslöjas egentligen redan i frågeställningarna; 
jag vill utforska makt genom att studera språk. Diskursanalys innebär en viss syn på 
världen och språket. Hyldgaard skriver att diskursanalys innebär antagandet ”att orden 
inte avspeglar världen, utan ordnar världen” (2008:196). Enligt Winther-Jørgensen och 
Philips innebär diskursanalys att uttalanden inte betraktas som neutrala avspeglingar 
av omvärlden, utan att språket spelar en aktiv roll i att skapa och förändra den (2000:7). 
SKL är alltså enligt detta synsätt med och skapar den verklighet de beskriver, just 
genom det sätt på vilket de beskriver den.  

Diskursanalys innebär också antiessentialism. Winther-Jørgensen och Philips 
skriver följande: ”att den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt betyder att 
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dess karaktär inte är bestämd på förhand, och att människor inte har inre ’essenser’” 
(2000:12). Människor, till exempel lärare, har följaktligen enligt diskursanalysen inte 
ett bestämt sätt att vara, vem de är beror på vem de konstrueras till av omvärlden. 

Eftersom språket enligt diskursanalys skapar omvärlden besitter det makt. 
Världen är inte, den skapas genom språket. Utsagor betraktas inte som sanna eller 
falska, det handlar istället om vad som görs gällande, liksom vad som inte sägs. 
(Hyldgaard, 2008:206; Winther-Jørgensen & Philips, 2000:19). Hyldgaard skriver att 
det är ”växelverkan i själva förhållandet mellan makt och kunskap […] som bestämmer 
de möjliga kunskapsformerna och kunskapsområdena, utesluter andra och tvingar dem 
till tystnad” (2008:207). Diskursanalys handlar om att se vem som har yttranderätt, 
vad som utesluts och vem som har makten att avgöra vad som hålls för sant 
(2008:203f). Studien syftar till att undersöka hur makten på skolarenan manifesteras 
genom SKL:s texter om skola och lärare genom att analysera vad som sägs och inte, 
vem som kommer till tals och vad som beskrivs som gällande.  

Nedan följer en mer noggrann genomgång av de två skilda diskursanalytiska 
teorier som studien baseras på; kritisk diskursanalys enligt Faircloughs teorier samt 
diskursteori enligt Laclau och Mouffe. I studien kommer en kombination av båda dessa 
teorier att användas, med stöd i och inspiration av Rear och Jones (2013) och Morén 
och Irisdotter (2015). Rear (2013) har dessutom skrivit en självständig artikel som 
behandlar de båda teorierna samt på vilket sätt de kan kombineras, vilken kommer att 
refereras till nedan. Jag kommer att börja med att beskriva de två teorierna för sig, för 
att sedan skriva något om hur de kan fungera tillsammans. 

4.2.1. Faircloughs kritiska diskursanalys  
Fairclough har utvecklat den kritiska diskursanalysen och nedan följer en redogörelse 
av några av hans begrepp och idéer.  

4.2.1.1. Faircloughs modell av den sociala världen 
Fairclough har utarbetat en modell genom vilken vi kan betrakta det sociala livet. 
Modellen består av tre dimensioner, sociala strukturer, sociala praktiker och sociala 
händelser, vilka alla relaterar till varandra på olika sätt (Fairclough, 2003:23).  

De övergripande sociala strukturerna är mycket abstrakta och kan beskrivas 
som en uppsättning av möjligheter, det som är möjligt men inte nödvändigt. Det 
innebär att det som är möjligt inte nödvändigtvis sker som en konkret händelse 
(Fairclough, 2003:23). De sociala händelserna är istället de konkreta händelser som 
faktiskt sker. Relationen mellan vad som kan hända och vad som faktiskt händer, det 
vill säga relationen mellan strukturerna och händelserna är mycket komplex 
(Fairclough, 2003:23). Det är här de sociala praktikerna kommer in. De sociala 
praktikerna fungerar medierande och kan betraktas som sätt att kontrollera och 
organisera vilka av möjligheterna i strukturen som väljs ut och blir till reella händelser, 
och vilka som exkluderas (Fairclough 2003:23f). Schematiskt kan förhållandet 
illustreras såhär (se Figur 1): 
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Sociala strukturer: abstrakta möjligheter – det möjliga 
 

Sociala praktiker: kontroll och organisering av vilka 
möjligheter som leder till handling 

Sociala händelser: konkreta handlingar – det faktiska 
 

 
 
Figur 1: Faircloughs modell av den sociala världen 

Vidare beskriver Fairclough hur det inom varje social dimension finns språkliga 
aspekter, vid sidan av andra sociala aspekter (2003:24). Parallellt med de sociala 
strukturerna återfinns hela språk. De, liksom övriga sociala strukturer, går att betrakta 
som en uppsättning möjligheter, där vissa lingvistiska kombinationer är möjliga och 
andra inte – på svenska accepterar vi exempelvis ordföljden ”två böcker”, men inte 
”böcker två” (2003:24). Parallellt med sociala händelser återfinns konkreta texter. 
Dessa är dock inte direkta konsekvenser av strukturen språk, eftersom det finns många 
möjliga lingvistiska kombinationer som har exkluderats – det är inte nödvändigt att 
skriva ”två böcker” bara för att det är möjligt (2003:24).  Även här spelar alltså nivån 
av sociala praktiker en medierande roll och förbinder de två övriga nivåerna med 
varandra genom att kontrollera och ordna vilka av de språkliga möjligheterna som väljs 
ut och blir till faktiska texter. Den språkliga aspekten av denna nivå kallar Fairclough 
för diskursordning (2003:24). Vi kan nu komplettera den schematiska modellen 
genom att lägga till de språkliga aspekterna i varje dimension, (se Figur 2): 
 

Sociala strukturer: abstrakta möjligheter – det möjliga 
språk 

Sociala praktiker: kontroll och organisering av vilka 
möjligheter som leder till handling 

diskursordning 
Sociala händelser: konkreta handlingar – det faktiska 

text 
 
 

 
 
Figur 2: Faircloughs modell av den sociala världen, språkliga aspekter inkluderade  
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Rear beskriver utifrån denna modell att den kritiska diskursanalysens syfte är att: 

[c]onnect the micro with the macro, that is to uncover the way in which societal level 
knowledge, assumptions and ideologies affect the detailed way in which we talk, write 
and interact, and vice versa (2013:14).  

I förlängningen, menar Rear, innebär detta att studier av text inte enbart handlar om 
grammatik eller ordval, utan om att studera de verktyg med vilka den större sociala 
världen reproduceras och reformeras (2013:14). Detta gäller i synnerhet politiska 
texter eller policydokument, då de ofta syftar till att uppnå enighet om en viss fråga 
och skapa förändring i andra, icke-diskursiva aspekter av den sociala praktiken. 
Genom att blottlägga denna process, kan kritiskt diskursanalytiska forskare, genom 
sina egna textproduktioner, bidra till att upplösa detta försök till enighet (2013:14).  På 
så sätt, kan denna studie ses som ett försök att blottlägga och skapa möjligheter att 
ifrågasätta den enighet SKL försöker skapa om skolan och lärare genom sina texter.  

4.2.1.2. Faircloughs modell av den kritiskt diskursanalytiska processen 
Modellen ovan visar hur den sociala världen är uppbyggd och på vilket sätt språket 
fungerar inom den. Den kritiskt diskursanalytiska processen innebär dock att vissa 
delar av modellen plockas ut och analyseras i förhållande till varandra på ett särskilt 
sätt. Även denna process kan beskrivas i termer av en tredimensionell modell, vilket 
skapar viss begreppsförvirring, och olika författare benämner detta på olika sätt. Det 
är dock ofta denna sista modell som kallas för Faircloughs tredimensionella modell, 
även om den tar sitt ursprung i en annan modell i tre dimensioner. Jag kommer att kalla 
den första modellen för en modell av den sociala världen och den andra modellen för 
en modell av den diskursanalytiska processen, eller en diskursanalysmodell (se Figur 
3). Diskursanalysmodellen ser ut som följer: 

 
SOCIAL PRAKTIK 

 
DISKURSIV PRAKTIK 

(diskursordning) 
TEXT 

 
 
 

 
 

Figur 3: Faircloughs modell av den diskursanalytiska processen 

Det är alltså både den sociala och språkliga aspekten ur den tidigare modellens 
mellersta nivå, samt den språkliga aspekten från den tidigare modellens minsta nivå 
som har plockats ut för att bilda en ny modell bestående av social praktik, diskursiv 
praktik och text. Winther-Jørgensen och Phillips beskriver modellen som ”en analytisk 
ram som kan användas vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle” 
(2000:74). Analys på textnivån innebär analys av textens egenskaper, såsom 
grammatik, ordval och struktur. Analys på den diskursiva praktiknivån innebär analys 
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av hur texten producerats och konsumerats. Analys på den sociala praktiknivån innebär 
analys av de institutionella och organisatoriska omständigheter som texten ingår i, 
huruvida texten reproducerar eller omstrukturerar den existerande diskursordningen 
och vilka konsekvenser detta har för den bredare sociala praktiken (Winther-Jørgensen 
& Phillips, 2000:74f, Rear, 2013:18). De tre nivåerna samspelar på så sätt att 
diskursiva praktiker medierar mellan sociala praktiker och text. Winther-Jørgensen 
och Phillips skriver: ”Det är således bara genom diskursiv praktik – där människor 
använder språk för att producera och konsumera texter – som texter formar och formas 
av social praktik” (2000:75). Rear beskriver sambandet så här: ”discourse has a 
dialectical relationship with other social dimensions: it is both constitutive and 
constituted by social reality, both reflecting and shaping social structures” (2013:16)  

För att kunna använda diskursanalysmodellen i ett konkret analysarbete har 
Fairclough utvecklat praktiknivåns språkliga aspekter – det vill säga diskursordningen 
– ytterligare. Han visar tre olika sätt som diskursordningen figurerar på i den sociala 
praktiken, nämligen genom genrer, diskurser och stilar (Fairclough, 2003:26).   

Genrer ska förstås som olika sätt att agera diskursivt. Inom olika genrer agerar 
vi olika. En genre är exempelvis intervju vilken skiljer sig från reportage och 
reklamtext. Inom genren intervju finns också undergenrer som skiljer exempelvis 
anställningsintervju från politisk intervju (Fairclough, 2003:26). Winther-Jørgensen 
och Phillips beskriver genrer som ”ett språkbruk som är förbundet med och 
konstituerar en del av en bestämd social praktik” (2000:73).  

Diskurser ska enligt Fairclough förstås som olika sätt att representera 
diskursivt. Att representera innebär att tillskriva olika grupper, händelser eller ting en 
viss mening och är en viktig del av hela den sociala praktiken (Fairclough, 2003:26). 
Olika diskurser kan representera samma arena utifrån olika perspektiv. Lärare kan 
därmed representeras olika i SKL:s diskurs och i exempelvis lärarfackens dito.  

Stilar, slutligen, ska enligt Fairclough förstås som olika sätt att vara diskursivt, 
parallellt med sätt att vara exempelvis kroppsligt. Olika stilar innebär olika identiteter 
och vi kan konstituera vem vi är genom vårt sätt att vara, såväl diskursivt som 
kroppsligt (2003:26). Enligt Winther-Jørgensen och Phillips har begreppet stil inte fått 
så mycket uppmärksamhet av Fairclough och används inte i särskilt stor utsträckning 
(2000:73).  
 Fairclough lägger extra mycket energi på just genrer och accentuerar att dessa 
möjliggör bibehållandet av den institutionella strukturen i det moderna samhället, det 
vill säga de strukturella relationerna mellan politisk styrning, näringsliv, universitet, 
media et cetera (2003:32). Dessa institutioner kan betraktas som sammanlänkande 
delar i styrningen av samhället, och sammanlänkningen sker exempelvis genom så 
kallade styrningsgenrer. ”Styrning” ska i detta sammanhang tolkas väldigt brett och 
syftar till ”any activity within an institution or organization directed at regulating or 
managing some other (network of) social practice(s)” (Fairclough, 2003:32). Utifrån 
en sådan tolkning faller SKL:s texter om skolan väl in under begreppet styrningsgenre 
då det handlar om en organisation som ägnar sig åt aktiviteten textskapande i syfte att 
reglera och hantera en annan social praktik. Inom styrningsgenrer förkommer enligt 
Fairclough i särskilt hög utsträckning att man rekontextualiserar, det vill säga 
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använder egenskaper från en viss social praktik inom en annan och på så vis förändrar 
den (2003:26). För att synliggöra hur de sociala maktrelationerna spelar roll i 
styrningen genom rekontextualisering använder Fairclough ord som appropriering, 
transformering och kolonialisering i detta sammanhang (2003:33) – det är inte vem 
som helst som kan rekontextualisera vad som helst i vilken genre som helst. 
 Som exempel på en viktig styrningsgenre ger Fairclough promotional genres 
(ungefär reklamgenrer eller ”befrämjande” genrer), vilka syftar till att ”sälja” varor, 
märken, organisationer eller individer. Detta är en genre som har fått stor spridning på 
senare tid, i det som Fairclough kallar för den nya kapitalismen, där olika sociala 
arenor, exempelvis skolan, ”koloniserats” av marknaden (2003:33).  
 Förutom en strukturell rörelse mellan olika arenor, såsom skolans och 
marknadens, noterar Fairclough även en rörelse i relationen mellan olika skalor, där 
det lokala påverkas av och påverkar det globala. Genom förändringar i genrer 
förändras alltså såväl struktur som skala i det sociala livet (2003:33). 

4.2.1.3. Intertextualitet, antaganden och hegemoni 
Eftersom Fairclough intresserar sig för den större kontexten som omger en text, räcker 
det inte att titta på en enskild text i en kritiskt diskursanalytisk studie. Det handlar även 
om att titta på hur olika texter förhåller sig till varandra. I detta sammanhang talar 
Fairclough om intertextualitet. Winther-Jørgensen och Phillips skriver att begreppet 
betecknar ”det förhållandet att kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser; 
man börjar aldrig om från början. Man kan aldrig undgå att använda ord som andra har 
använt tidigare” (2000:77). Enligt Fairclough är den mest uppenbara formen av 
intertextualitet rena citat, då utsnitt ur en text återfinns inom en annan text (2003:39). 
Detta är exempel på vad Fairclough kallar för manifest intertextualitet, det vill säga 
texter med direkta hänvisningar till andra texter (Winther-Jørgensen & Phillips, 
2000:77). Men det finns också andra, mindre uppenbara former av intertextualitet, 
vilka Fairclough kopplar till begreppet antaganden. Alla texter gör antaganden och det 
som sägs i en text sägs alltid mot bakgrund av det som inte sägs, men tas för givet 
(2003:40). Antaganden kopplar samman en text med andra texter, men på ett mindre 
uppenbart sätt än i fallet med manifest intertextualitet. Antaganden relaterar texten till 
annat som har sagts, skrivits eller tänkts någon annanstans, men vad detta ”någon 
annanstans” innebär lämnas vagt och okommenterat (2003:40). Fairclough definierar 
antaganden som ”the implicit meanings of texts” (2003:212) och menar att såväl 
intertextualitet och antaganden kan betraktas som uttryck för vad författaren gör 
gällande (2003:40). Detta som görs gällande kan vara mer eller mindre underbyggt, 
och människor kan med eller utan avsikt manipulera uttalanden eller göra sådant 
gällande som inte nödvändigtvis är ”sant” (2003:40). 

En särskild form av intertextualitet är interdiskursivitet, vilket är när attribut 
från olika genrer, diskurser eller stilar flyttas mellan olika diskursordningar 
(Fairclough, 2003:218). Winther-Jørgensen och Phillips beskriver interdiskursivitet 
som ”[a]rtikuleringen av olika diskurser inom och mellan olika diskursordningar” 
(2000:77). Intertextualitet och interdiskursivitet kan enligt Winther-Jørgensen och 
Phillips skapa förändring, genom att ”utnyttja diskurser på nya sätt”, men poängterar 
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också att ”möjligheterna till förändring begränsas av maktrelationer som bland annat 
sätter ramarna för olika aktörers tillträde till olika diskurser” (2000:78). Återigen görs 
alltså en poäng av att det inte är vem som helst som kan förändra vad som helst i vilken 
diskurs som helst – människor är inte jämlika inför detta förhållande.  

Till sist ska i detta sammanhang också nämnas Faircloughs användande av 
begreppet hegemoni. Fairclough skriver att hegemoni innebär ett särskilt sätt att förstå 
makt, och kampen om makt i kapitalistiska samhällen ”which emphasizes how power 
depends on consent or acquiescence rather than just force” (2003:218). Det handlar 
här om makten att göra det särskilda till allmänt, det vill säga att göra det egna intresset 
till något allmängiltigt (2003:46, 225). Winther-Jørgensen och Phillips skriver att 
hegemoni inte bara handlar om dominans utan att det är ”en förhandlingsprocess vari 
man skapar betydelsekonsensus” och att den därför aldrig är stabil, utan ”skiftande och 
ofullbordad” (2000:80). Rear beskriver förhållandet mellan intertextualitet och 
hegemoni på följande sätt (2013:21): 

[I]ntertextuality and interdiscursivity can contribute either to the reproduction or the 
challenging of the established status quo. When discourses are mixed in conventional 
ways, this works towards the stability of the dominant order of discourse and, thereby, 
the dominant social order. If, however, they are combined creatively, creating new or 
hybrid discourses, this can act as a challenge to hegemony. 

Genom att titta på hur SKL refererar eller hänvisar till andra texter, vilka antaganden 
de gör, vad de tar för givet och på vilket sätt de blandar aspekter från olika 
diskursordningars genrer och diskurser, går det alltså enligt detta resonemang att få 
reda på något om hur SKL som aktör inom en skolarena positionerar sig i förhållande 
till andra aktörer inom samma arena. Vilka för-sant-hållanden beskriver SKL genom 
sina texter, hur konstruerar de sig själva och andra?  

4.2.2. Laclau och Mouffes diskursteori  
Nedan följer en genomgång av diskursteorin, så som den utvecklats av Laclau och 
Mouffe. Vissa begrepp som nämnts i den kritiska diskursanalysen kommer att dyka 
upp även här, ibland med något skiftande betydelse. Hur de två teorierna skiljer sig åt 
beskrivs i nästa avsnitt. I detta och föregående avsnitt behandlas teorierna var för sig. 

Laclau och Mouffe utvecklade diskursteorin genom att föra samman 
marxismens sociala teori om maktförhållanden mellan grupper och post-
strukturalismens idéer om hur betydelse i språket skapas genom sociala praktiker. Med 
hjälp av idéer och begrepp från båda dessa traditioner skapades diskursteorin, där ”hela 
det sociala fältet uppfattas som en väv av betydelsebildningsprocesser” (Laclau & 
Mouffe, 1985; Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:32; Rear, 2013:3).  
 Enligt diskursteorin är det inte möjligt att ge tecken (ord, begrepp, fraser) i 
språket någon fast och slutgiltig betydelse. Språket är ett socialt fenomen och 
människor tillskriver olika tecken olika betydelse i olika tider och i förhållande till 
andra tecken. Med andra ord är tecknens betydelse kontingent, det vill säga ”möjlig 
men inte nödvändig” (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:32). Som en konsekvens av 
detta är diskursteorins syfte inte att finna sanningen om det verkliga, utan att beskriva 
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hur människor konstruerar verkligheten genom att välja vissa möjliga betydelser och 
inte andra. Rear skriver: 

The aim of discourse analysis, then, is not to discover the ’truth’ about reality (for 
example, to find out which groups exist within society) but to describe how discursive 
struggle constructs this reality (for example, how people and groups perceive their 
identity within society) so that it appears natural and neutral (2013:5). 

Samtidigt menar Laclau och Mouffe att vi människor beter oss som om det vore möjligt 
att slutgiltigt fastslå betydelser och vi försöker göra detta hela tiden. De skriver:  

The impossibility of an ultimate fixity of meaning implies that there have to be partial 
fixations. […] Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field of 
discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a centre (1985:112).  

Diskursteorin syftar med andra ord inte till att kartlägga språket som sådant, eller det 
som är ”sant”, utan att kartlägga de processer genom vilka vi kämpar om tecknens 
betydelse. Rear beskriver det på följande sätt: 

Discourse analysis – as understood here – attempts to map out the processes by which 
the meaning of signs can become relatively fixed (and unfixed), and Laclau and 
Mouffe’s Discourse Theory introduces analytical concepts with which these processes 
can be analysed and described (2013:5f). 

För att kunna kartlägga dessa processer har Laclau och Mouffe alltså skapat en 
begreppsapparat som är användbar i analysen av en diskurs. Nedan följer en 
genomgång av de för denna studie viktigaste begreppen.  

En diskurs kan beskrivas som ett försök att fixera ett nät av betydelser inom en 
viss domän, där vissa tecken får en bestämd betydelse och andra möjliga betydelser 
utesluts. På så sätt är diskurs ett uttryck för makt, eftersom att vissa möjligheter utesluts 
till förmån för andra (Rear, 2013:6; Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:33). Utanför 
diskursen finns ett diskursivt fält, där alla alternativa betydelser till ett tecken finns. 
Eftersom en diskurs aldrig kan fixera nätet av betydelser slutgiltigt, finns i det 
diskursiva fältet möjligheter att ge tecknen inom en diskurs nya betydelser (Rear, 
2013:6; Winther-Jørgensen & Phillips 2000:34). Samtidigt försöker diskursen hela 
tiden att ta över det diskursiva fältet, ”any discourse is constituted as an attempt to 
dominate the field of discursivity” (Laclau & Mouffe, 1985:112).  

Diskursen försöker att låsa fast betydelsen av olika tecken med hjälp av en så 
kallad nodalpunkt (Laclau & Mouffe, 1985:112). Winther-Jørgensen och Phillips 
beskriver nodalpunkten som ”ett priviligierat tecken kring vilket de andra tecknen 
ordnas och från vilket de får sin betydelse” (2000:33) medan Rear beskriver den som 
”a central privileged signifier or reference point” (2013:6). Såväl Winther-Jørgensen 
och Phillips (2000:35) som Rear (2013:7) poängterar att nodalpunkten i sig inte har 
någon djupare mening, att den är relativt ”tom” på innebörd. Betydelsen blir klar först 
när nodalpunkten sätts samman med andra tecken, genom så kallad artikulation. 
Laclau och Mouffe definierar artikulation som ”any practice establishing a relation 
among elements such that their identity is modified as a result” och menar att den 
strukturerade totalen som artikuleringen resulterar i är det som kallas diskurs 
(1985:105). En diskurs definieras med andra ord genom artikuleringen av en i sig 
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relativt innehållslös nodalpunkt, satt tillsammans med andra tecken, vilka ger den en 
klar betydelse.  

Ytterligare ett begrepp som används är element, vilket är ett tecken som ännu 
inte fått en slutgiltig mening, men som genom att artikuleras kan fixeras till en specifik 
betydelse. När ett element har fixerats kallas det istället moment (Rear, 2013:7). 
Winther-Jørgensen och Phillips uttrycker det som att ”en diskurs försöker göra 
elementen till moment genom att reducera deras mångtydighet till entydighet 
(2000:34). Fixeringen till något entydigt är dock aldrig permanent, ett moment kan 
alltid åter bli ett element vars betydelse är föremål för kamp och debatt: ”the transition 
from ’element’ to ’moment’ can never be complete” (Laclau och Mouffe, 1985:113). 

De element som är särskilt öppna för att tillskrivas olika betydelser kallas 
flytande signifikanter. Laclau och Mouffe skriver att flytande signifikanter är 
”incapable of being wholly articulated to a discursive chain” (1985:113). Det pågår en 
kamp mellan olika diskurser om vad detta tecken ska ha för innebörd, och meningen 
kan aldrig fastslås inom en diskurs, eftersom det alltid finns andra diskurser som 
tillskriver tecknet en annan innebörd. Nodalpunkter kan i sig betraktas som flytande 
signifikanter, men Winther-Jørgensen och Phillips poängterar: 

Medan begreppet nodalpunkt hänvisar till en kristalliseringspunkt i den enskilda 
diskursen hänvisar begreppet flytande signifikant till den kamp om viktiga tecken som 
förs mellan olika diskurser (2000:35). 

Som exempel ges begreppet ”kropp”, som är en nodalpunkt i en traditionell medicinsk 
diskurs, men en flytande signifikant i kampen mellan den traditionella medicinska 
diskursen och den alternativmedicinska (2000:35).  
 Till sist ska även begreppet hegemoni presenteras. Hegemoni kan enligt Rear 
definieras som ett sätt att uppnå konsensus utan att använda maktmedel som våld eller 
övertalning, och hegemoni uppstår precis som diskursiv tillslutning genom 
artikulering (2013:8). En diskurs som genom hegemoniska interventioner lyckas 
förefalla så naturlig att andra alternativ nästan framstår som omöjliga har med Laclau 
och Mouffes terminologi blivit objektiv (Rear, 2013:8, Winther-Jørgensen & Phillips, 
2000: 43). Hegemoni existerar enligt Laclau och Mouffe endast i de fall där element 
ännu inte fixerats som moment. I en tillsluten diskurs utan inflytande av flytande 
signifikanter behövs inte någon hegemonisk praktik (1985:134). Laclau och Mouffe 
skriver dessutom att en hegemonisk artikulation kommer till genom att den ställs mot 
en annan hegemonisk artikulation av en antagonistisk aktör (1985:114, 135). 
Hegemoniska projekt syftar enligt Rear till att artikulera flytande signifikanter till en 
sammanhängande entydig helhet (2013:9).  

4.2.3. Kritisk diskursanalys och diskursteori tillsammans 
Som nämndes ovan har Rear och Jones (2013) samt Morén och Irisdotter (2015) i var 
sin studie använt sig av en kombination av Faircloughs kritiska diskursanalys och 
Laclau och Mouffes diskursteori. Rear har dessutom skrivit en separat artikel som 
belyser på vilket sätt denna kombination är fördelaktig, och hur de kompletterar 
varandra. Rear skriver (2013:2):  
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Several of Laclau and Mouffe’s major concepts can be put to use effectively in 
combination with Fairclough’s constructs […] which provides the practical analytical 
framework that Discourse Theory itself lacks  

Vidare skriver Rear att Laclau och Mouffe erbjuder användbara verktyg och termer 
för att analysera diskurs, men att Fairclough erbjuder bättre verktyg för att analysera 
förhållandet mellan denna diskurs och samhället som sådant (2013:15).  

Till att börja med är det dock viktigt att poängtera att de båda teorierna har 
vissa väsentliga skillnader rent epistemologiskt. Rear skriver: ”while Laclau and 
Mouffe view the social world as being wholly constituted by discourse, CDA [kritisk 
diskursanalys, min anm.] distinguishes between discursive and non-discursive social 
practices” (2013:12). Med andra ord utgår diskursteorin från att hela den sociala 
verkligheten är konstruerad diskursivt, medan Fairclough skiljer på diskursiva och 
icke-diskursiva sociala praktiker. Vidare skriver Rear att Fairclough har kritiserat 
diskursteorin för dess övertro på att människor enbart genom diskursiva handlingar 
kan förändra den sociala ordningen, att teorin inte förklarar på ett tillräckligt bra sätt 
vilka sociala grupper som har enklare att förändra den sociala ordningen och varför, 
där fenomen som Fairclough inte räknar som diskursiva utan strukturella, till exempel 
klass, etnicitet och genus, spelar en stor roll (2013:12).  

Ontologiskt och epistemologiskt utgår föreliggande studie från Faircloughs 
teori om samhället och den sociala verkligheten, det vill säga att det finns fenomen 
som inte är diskursiva och som har en stor inverkan på det sociala livet. Laclau och 
Mouffes teori används i huvudsak metodologiskt och som ett verktyg för att analysera 
och kartlägga SKL:s diskurs om lärare. Laclau och Mouffes begrepp och modeller lyfts 
alltså ut ur sitt ursprungliga sammanhang och inkorporeras i Faircloughs samhällsteori. 
På så sätt utnyttjas styrkan i båda teorierna: diskursteorins styrka ligger i dess begrepp 
och sätt att kartlägga en viss diskurs, det vill säga att kartlägga hur människorna inom 
diskursen har försökt att kartlägga språket, den kritiska diskursanalysens styrka ligger 
i att sätta in denna kartläggande aktivitet i ett större maktperspektiv, genom att den 
kopplar samman den diskursiva nivån med såväl sociala strukturer och faktiska 
handlingar. Jag avser alltså att använda diskursteorin som ett metodologiskt verktyg 
för att få syn på SKL:s skoldiskurs och den kritiska diskursanalysen för att lyfta 
perspektivet till en högre samhällelig nivå och försöka förstå vilka maktrelationer som 
ligger till grund för att diskursen skapats just så som den skapats, i enlighet med det 
metodologiska angreppssätt som Rear och Jones (2013) samt Morén och Irisdotter 
(2015) tillämpat. 

5. Metod, material och analys  
Att studien är diskursanalytisk innebär vissa metodologiska konsekvenser. Winther-
Jørgensen och Phillips poängterar vikten av att teori och metod hänger samman i denna 
ansats. De beskriver diskursanalys som en ”paketlösning”, en metodologisk och 
teoretisk helhet (2000:10). I mina metodval finns därför alltid en hänsyn till 
diskursanalysens premisser.  
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5.1. Datainsamling och urval  
Jag har samlat in data i form av text, motiverat utifrån diskursanalysens antagande om 
att vi genom språket kan upptäcka något om hur verkligheten skapas. Diskursanalysen 
innebär att språket inte betraktas som en spegling av verkligheten, utan är medskapare 
av den (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:15).  
 SKL ger ut en mängd publikationer och det är nödvändigt att göra ett urval 
bland dessa. För att göra en rimlig avgränsning ställde jag upp följande urvalskriterier. 
Det empiriska materialet skulle utgöras av texter som: 

• har en koppling till skola och utbildning. 
• berör den verksamhet som pågår ute i skolorna och inte endast behandlar arbete 

på förvaltningsnivå. 
• i första hand rör grundskolan och inte endast gymnasieskolan eller förskolan. 
• publicerats i tryckt form eller digital form som enskilda verk och inte sådant 

som bloggtexter, beskrivande texter på hemsidan eller debattartiklar- och 
inlägg av olika slag.  

Orsakerna till att jag valde dessa kriterier är flera. Jag ville analysera det material som 
riktar sig till skolan och lärare och som behandlar det konkreta arbete som lärare gör, 
eftersom jag tror att jag där kan få den tydligaste bilden av hur SKL:s 
lärarkonstruktioner ser ut. I ett par fall har jag frångått detta kriterium, då skriften 
tydligt behandlat lärares arbetsvillkor och status. Material som helt eller delvis har 
lärare som mottagare kan också tänkas ge information om den riktning SKL vill föra 
lärarna mot. Jag valde att begränsa mig till grundskoleverksamheten eftersom det är 
den största utbildningsverksamhet kommunerna är huvudman för och det är kring 
grundskolan diskussionen om huvudmannaskapet varit som mest intensiv. Beslutet att 
endast läsa material som är utgivet som enskilda verk grundar sig i att det är mer 
bestående över tid än annan typ av media och därför kan tänkas konsumeras av fler 
mottagare över en längre tidsperiod, och därmed också kan tänkas ha en större 
påverkansgrad. Det är också ett material som i det flesta fall kan beställas in av skolor 
i flera exemplar och användas som inspirations- eller som diskussionsmaterial i olika 
utvecklingsarbeten. Även detta kan antas göra att materialet når ut till fler lärare. 
 Efter att ha gått igenom alla SKL:s publikationer och gjort ett urval utifrån 
ovanstående kriterier bestod det empiriska materialet av 16 texter om sammanlagt 672 
sidor. Texterna presenteras i Tabell 1 på nästa sida. Där finns att läsa skriftens titel, 
publiceringsår, en kort kommentar om innehållet samt sidantal. Texterna presenteras i 
alfabetisk ordning. 
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Tabell 1: Det empiriska materialet 

Titel Innehåll 

Aktuellt om skola och förskola 2010 
– resultat. (2010) 

Redovisning av resultaten i förskola, grundskola och 
gymnasieskola på nationell nivå och i förhållande till 
internationella studier och resultat. (43s.) 

Analys öppna jämförelser 
grundskola 2009: Konsten att nå 
resultat – erfarenheter från 
framgångsrika skolkommuner. (2009) 

Analys av jämförelser mellan olika kommuners resultat 
under år 2009. Särskilt framgångsrika kommuner 
presenteras för att inspirera. (78s.) 

Bra måste bli bättre: fakta om dagens 
skola och hur den kan bli bättre. 
(2010) 

Rapport över skolresultat. Bra områden som lyfts är 
trygghet, små klasser och goda resurser. Förbättrings-
områden är måluppfyllelse, lärarkompetens och 
resursanvändning. (40s.) 

Bättre skolresultat med flippat 
lärande. Teorier, fallstudier och 
praktiska erfarenheter.  (2016) 

Rapport om metoden flippat lärande då eleverna tar del 
av genomgångar på egen hand genom t ex videor och 
lektionstiden ägnas till interaktion lärare – elever, för att 
på kortast möjliga tid ge mesta möjliga lärande.  (21s.) 

Ett samlat karriärsystem för lärare 
(2013) 

Stödmaterial för huvudmannen i arbetet med 
karriärtjänster för lärare. (29s.) 

Forskarutbildade lärare – en väg till 
skolutveckling. (2010) 

Kartläggning av antalet kommundoktorander inom 
utbildning, samt av deras villkor och uppdrag, utgiven 
tillsammans med Lärarförbundet. (24.s) 

Från 80 till 100 – SKL:s arbete med 
skolan (2013) 

Sammanställning av de SKL:s skolutvecklingsprojekt. 
(12s.) 

Klarar den lilla skolan de stora 
kraven? Om skolavveckling eller 
skolutveckling. (2014) 

Stödmaterial i avvägningen om små skolor med svagt 
elevunderlag bör avvecklas eller om de kan leva upp till 
de krav som ställs på skolor. (30s.) 

Kommunaliseringen av skolan: och 
vikten av att blicka framåt (2011) 

Rapport som syftar till att ge en bakgrund till 
kommunaliseringen och beskriva vilka frågor som är 
viktiga kopplat till skolans styrning idag. (17s.) 

Lärares arbetstid. En skrift kring ett 
antal arbetstidsfrågor för lärare som är 
anställda med ferie enligt bilaga M till 
AB. (2010) 

Skrift med syfte att reda ut villkoren för lärare med 
ferieanställning, vilka möjligheter kommunen har att 
reglera lärares arbetstid och var denna förläggs. (20.s) 

Myter om skolan hindrar utveckling 
(2013) 

Rapport med syfte att skapa en samsyn av skolan mellan 
olika aktörer.  (29s.) 

Olika är normen. Att skapa 
inkluderande lärmiljöer i skolan. 
(2017) 

Inspirationsmaterial skapat för att utveckla inkluderande 
lärmiljöer i skolan, riktat till politiker, förvaltning, 
rektorer, lärare och elevhälsoteam. (88s.) 

Skolgång för nyanlända elever 
(2015) 

Inspiration för att utveckla nyanlända elevers skolgång 
via goda exempel. (76s.) 
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Synligt lärande. Presentation av en 
studie om vad som påverkar elevers 
studieresultat. (2011) 

Presentation av resultaten från Hatties metastudie om 
effektiv skolundervisning, varvat med kommentarer om 
hur de kan relateras till svensk skola. (69s.) 

Så lyfter vi elevernas resultat 
#vivässarvälfärden (2016) 

Del i satsningen #vivässarvälfärden, som ska nyansera 
bilden av svensk välfärd. Skolans dåliga rykte ifrågasätts 
och förbättringsområden lyfts fram. (28s.) 

Vänd frånvaro till närvaro. Guide 
för systematiskt skolnärvaroarbete i 
kommuner. (2013) 

Inspirationsmaterial för att skapa ett systematiskt 
närvaroarbete på skolorna och i kommunerna, bland 
annat genom bättre samarbete mellan olika instanser. 
(88s.) 

Antal texter: 16 

Summa, sidantal: 672 

5.2. Analysmetod  
I detta avsnitt ska jag gå igenom vad Faircloughs modell av den diskursanalytiska 
processen (se Figur 3, s. 12) innebär i det konkreta sammanhang som denna studie 
utgör och på vilket sätt jag gått tillväga för att analysera dem. Modellen innehåller tre 
dimensioner vilka alla har bemötts på olika sätt. Texten utgör det konkreta empiriska 
materialet, vilket har analyserats med Laclau och Mouffes diskursteori. Den diskursiva 
praktiken utgörs av det sammanhang som texterna producerats och konsumerats inom 
och har analyserats med Faircloughs kritiska diskursanalys. Den sociala praktiken 
utgörs av de institutionella och organisatoriska omständigheter som texten ingår i och 
behandlas framför allt i diskussionsdelen av studien. Jag ska nedan beskriva mer i 
detalj hur jag har gått till väga i analysen av varje dimension.  

5.2.1. Texten 
Texten har analyserats utifrån Laclau och Mouffes diskursteori. Det första steget var 
att läsa igenom det empiriska materialet noggrant och med ett öppet sinne. Varefter 
läsningen pågick började vissa teman och innehållskategorier att utkristallisera sig. 
Nästa steg var att försöka identifiera en nodalpunkt. Definitionen av en nodalpunkt är 
att det är ett priviligierat och centralt tecken, kring vilket andra tecken ordnas och ges 
en betydelse (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:33). Dessutom ska ett begrepp för 
att kunna betraktas som en nodalpunkt vara relativt tomt på innebörd i sig och få sin 
betydelse först när det artikuleras genom att sättas samman med andra tecken (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:35). För att finna ett begrepp som uppfyllde kriterierna av 
att vara en nodalpunkt samlade jag till en början teman jag uppfattat som centrala i den 
inledande och översiktliga läsningen av det empiriska materialet, exempelvis 
konkurrens, flexibilitet och utveckling. Genom att digitalt söka efter dessa begrepp, 
kunde jag se hur ofta respektive begrepp förekom, samt vilka som förekom relativt 
jämt fördelat över alla texter. I och med detta blev det tydligt att begreppet utveckling 
särskilde sig från övriga genom att förekomma betydligt mer frekvent. Samtliga texter 
innehöll begreppet utveckling, oavsett tema på innehållet och i genomsnitt förekom 
begreppet nästan 1,5 gång per sida. Det är också ett begrepp som, liksom definitionen 



 

 22 
 

av nodalpunkten kräver, i sig är relativt tomt på innebörd – det kan fyllas med mening 
i vitt skilda riktningar beroende på vilka andra begrepp som förekommer i anslutning 
till det. Utifrån resultatet att utveckling kan betraktas som en nodalpunkt i det 
empiriska materialet, kunde sedan nästa del av analysarbetet utifrån Laclau och 
Mouffe ta vid. Jag upptäckte att SKL avsåg olika saker när de talade om utveckling i 
olika sammanhang. Det fanns alltså en möjlighet att få reda på något om hur lärare 
konstrueras i förhållande till andra aktörer i SKL:s texter, genom att ta reda på vilken 
mening begreppet utveckling ges i förhållande till dessa aktörer.  I och med detta 
påbörjades en kvantitativt inriktad analys, genom att jag räknade antalet gånger 
begreppet utveckling, eller böjningar av och sammansättningar med begreppet 
utveckling, förekom i respektive text, i förhållande till ett antal aktörskategorier. 
Kategorierna skapades parallellt med räknandet, vilket gjorde att jag vid ett par 
tillfällen fick lägga till en kategori och sedan gå tillbaka och göra en ny genomläsning 
av texterna. Till slut blev kategorierna sex till antalet och förutom lärare identifierades 
kategorierna elev, rektor, skola, kommun och stat. Till dessa tillkom även en kategori 
övrigt dit förekomster av begreppet utveckling som inte kunde sorteras in under någon 
av ovanstående kategorier placerades, exempelvis befolkningsutveckling (SKL, 
2014:20, Klarar den lilla skolan de stora kraven?) eller samhällsutveckling (SKL, 
2010c:4, Forskarutbildade lärare). Orsaken till att analysen berör fler aktörer än lärare, 
trots att studiens syfte specifikt handlar om lärare, är att den diskrepans i mening och 
innebörd till begreppet utveckling som finns i förhållande till de olika kategorierna kan 
tänkas säga något om hur läraren konstrueras, som en kontrast till eller i likhet med 
konstruktioner av andra aktörskategorier. Huvudfokus är dock fortsatt lärare och 
övriga kategorier är att betrakta mer som en spegel eller reflektionsyta, mot vilken 
konstruktioner av lärare kan speglas och jämföras. Läraren blir till, inte bara i 
beskrivningar av lärare, utan även i beskrivningen av vem läraren är i förhållande till 
andra aktörer i dess omgivning.  
 Efter denna kvantitativa sammanställning, kunde jag gå mer in på begreppets 
kvalitativa egenskaper och göra en analys av den innebörd som begreppet får i 
förhållande till olika aktörer i materialet. Här användes Laclau och Mouffes begrepp 
moment. Olika moment gav mening till begreppet utveckling i förhållande till olika 
aktörer. Denna analys har varit väldigt textnära och behandlar vilket innehåll och vilka 
ordval som förekommer tillsammans med begreppet utveckling inom respektive 
kategori. I resultatredovisningen presenteras kategorierna för sig, med citat och 
exempel på hur begreppet används och vilken innebörd det ges samt vilka moment 
som i huvudsak ger nodalpunkten betydelse i respektive kontext. 
 Slutligen gjordes en sammanfattande analys av begreppet utveckling och hur 
de olika innebörderna tillskrivna olika aktörer flätas samman till en helhet.  

5.2.2. Den diskursiva praktiken 
Den diskursiva praktiken har analyserats utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys och 
de begrepp och teorier han skapat gällande diskursordningen, det vill säga den 
språkliga aspekten av den sociala praktiken. Enligt den kritiska diskursanalysmodellen 
i tre dimensioner ska en analys inom denna dimension bestå av en analys av hur texten 
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produceras och konsumeras. I detta fall ligger fokus på produktionen av texterna, det 
vill säga den aktivitet som SKL ägnar sig åt, och inte på konsumtionen, det vill säga 
hur kommuner, skolor och lärare läser och förstår texterna.  
 För att göra denna analys har jag använt resultatet från textanalysen utifrån 
Laclau och Mouffe och försökt att sätta in detta resultat i ett vidare perspektiv. Jag har 
applicerat Faircloughs begrepp genrer, diskurser, stilar, intertextualitet, antaganden 
och hegemoni på detta resultat för att få en djupare förståelse för det sätt på vilket 
texterna kommit till och vad de signalerar i termer av SKL:s uppfattningar och 
föreställningar om lärare.  
 Jag började med att undersöka vilka olika genrer, det vill säga sätt att agera 
diskursivt, jag kunde finna representerade i texterna, genom att söka efter begrepp och 
fenomen som traditionellt hör hemma i andra arenor än skolans, exempelvis reklamens 
eller den ekonomiska.  
 För att analysera vilka diskurser, det vill säga sätt att representera diskursivt, 
jag kunde finna i texterna tittade jag på resultatet av textanalysen och vilken innebörd 
begreppet utveckling ges i förhållande till olika aktörer. Genom att tillskriva olika 
aktörer olika relationer till utveckling representerar SKL dessa aktörer på olika sätt.  

För att analysera vilka stilar, det vill säga sätt att vara diskursivt, SKL ger 
uttryck för i sina texter gjorde jag en analys av vilken identitet SKL själva signalerar 
att de har som organisation utifrån de genrer och diskurser de använder i sina texter.  
Analysen av intertextualiteten fokuserades till en början på den manifesta 
intertextualiteten, det vill säga de explicita referenser som SKL anger i fotnoter och 
referenslistor. Dessa delades in i ett antal kategorier för att kunna göra en analys av 
vilken typ av källor som är mest frekvent använda. Därefter analyserades de 
antaganden SKL gör utan hänvisning till några direkta källor, det som presenteras som 
förgivettagen fakta. Till sist förde jag samman dessa två analyser för att försöka hitta 
några hegemoniska processer i det empiriska materialet, det vill säga områden där SKL 
försöker påverka den allmänna debatten i en riktning som gör SKL:s för-sant-
hållanden till vedertagna fakta.   

5.2.3. Den sociala praktiken 
Den tredje och sista dimensionen i den kritiska diskursanalysmodellen handlar om den 
sociala praktiken och syftar till de institutionella och organisatoriska omständigheter 
som texterna ingår i. I denna studie ligger minst fokus på denna nivå och ingen regelrätt 
analys av den sociala praktiken har gjorts. Jag har istället valt att behandla denna 
dimension i diskussionsavsnittet, utifrån resultatet av övriga två dimensioner. Jag ska 
där redovisa mina tankar om organisationen SKL å ena sidan och lärare å den andra, 
genom att ställa frågor som har att göra med vilken inverkan de konstruktioner av 
lärare och andra aktörer inom skolan får för lärares arbetssituation, arbetsvillkor och 
den status lärare har i dagens svenska samhälle.  

5.3. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet ger forskningsetiska riktlinjer i God forskningssed (2017). En stor del 
av innehållet är inte aktuellt i förhållande till denna studie då det behandlar forskning 
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på människor och djur, samt med utomstående finansiärer. Det finns dock några 
forskningsetiska principer som beaktats. 
 En aspekt handlar om studiens nytta. I vissa fall är den lätt att se, såsom i 
medicinsk forskning i form av exempelvis potentiellt ökad livslängd. I andra studier, 
däribland denna, är nyttan mer svårgripbar och handlar om att ta fram kunskap som 
kan påverka politiska beslut eller inspirera till nya tankar och forskningsfrågor 
(2017:22). Denna studies kunskapsbidrag äger nytta genom att erbjuda nya sätt att 
förstå hur lärare konstrueras i Sverige idag.  
 En annan fråga handlar om kvalitet. Vetenskapsrådet skriver att studiens 
förutsättningar, utgångspunkter och metoder måste motiveras och göras tydliga. 
Kvalitet handlar även om klarhet och struktur samt att projektet bör vara nyskapande 
(2017:25). Jag menar att denna studie fyller en lucka när det handlar om hur lärare 
konstrueras på olika arenor, genom att studera den kommunala arenan utifrån 
organisationen SKL, och att studien därmed kan anses vara nyskapande. Att arbeta 
med klarhet och struktur har varit en strävan genom hela processen.  
 Till sist lyfts frågan om felkällor och tillförlitlighet (eller validitet och 
reliabilitet). Vetenskapsrådet varnar för att ”överskatta betydelsen av de resultat man 
fått och att utvidga dess bärkraft långt utöver det område där man funnit att de gäller” 
(2017:28). Det är alltså viktigt att endast dra slutsatser om det som faktiskt studerats. 
Jag kan till exempel inte påstå något om enskilda kommuners lärarkonstruktioner efter 
att ha undersökt SKL:s sådana.  

6. Bristande kompetens – lärare som hinder för utveckling 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den diskursteoretiska analysen utifrån Laclau 
och Mouffe. Utveckling har identifierats som en nodalpunkt i det empiriska materialet 
och avsnittet syftar till att redovisa analysen av vilken innebörd nodalpunkten 
utveckling ges genom att relateras till dels lärare, dels ett antal andra aktörskategorier, 
och därmed ett antal olika moment.  

Först redovisas hur frekvent begreppet utveckling, eller böjningar därav, 
förekommer i det empiriska materialet i förhållande till sex olika identifierade 
aktörskategorier, (se Tabell 2, nästa sida). Flest gånger förekom begreppet inom 
kategorin skola, 298 gånger. Därefter följde lärare, 220 gånger och elever, 174 gånger. 
Inom kategorin kommun förekom begreppet något färre gånger, 98, medan det endast 
förekom ett fåtal gånger inom kategorierna stat/nation (13) och rektor (9).  
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Tabell 2: Förekomst av begreppet utveckling i det empiriska materialet 

 
Nedan presenteras resultatet av analysen av den innebörd som läggs i begreppet 
utveckling genom hur det relateras till olika moment inom olika aktörskategorier, till 
att börja med lärare och därefter övriga kategorier. Därpå följer resultatet av en mer 
sammanfattande analys, där de olika innebörderna av begreppet utveckling inom olika 
aktörskategorier ställs mot varandra.  

6.1. Lärares utveckling 
I SKL:s tal om lärares utveckling är det framförallt utveckling av kompetens som 
avses. Förutom detta påtalas även ett behov för lärare att kunna utvecklas 
karriärmässigt och lönemässigt. I samband med detta framstår mätande som en viktig 
faktor för lärarnas utveckling. 

Text Lärare Elev Rektor Skola Kom-
mun 

Stat/ 
Nation 

Övrigt Totalt 

Aktuellt om skola och 
förskola 2010 8 8 1 18 2 1 1 39 

Analys. Öppna 
jämförelser 42 11 4 28 17 3 16 121 

Bra måste bli bättre 8 3 0 7 0 0 2 20 

Bättre skolresultat med 
flippat lärande 

2 6 0 0 0 0 2 10 

Ett samlat 
karriärsystem för lärare 

16 0 1 24 1 0 8 50 

Forskarutbildade lärare  13 0 0 57 6 0 7 82 

Från 80 till 100 1 0 0 6 2 0 0 9 

Klarar den lilla skolan 
de stora kraven 

5 8 0 19 0 0 11 43 

Kommunaliseringen av 
skolan 15 3 0 4 1 0 2 25 

Myter om skolan 
hindrar utveckling 

4 3 0 5 1 1 10 24 

Lärares arbetstid 19 5 0 12 0 1 2 39 

Olika är normen 47 38 2 76 40 1 24 229 

Skolgång för nyanlända 
elever 

9 30 1 9 12 0 12 73 

Synligt lärande 10 50 0 21 0 5 3 89 

Så lyfter vi elevernas 
resultat 

18 8 0 17 5 1 0 49 

Vänd frånvaro till 
närvaro 3 1 0 1 13 0 5 23 

Summa 220 174 9 304 100 13 105 925 
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6.1.1. Kompetensutveckling 
I lärares fall handlar utveckling till stor del om kompetens. Lärare framstår i texterna 
som varande i behov av kompetensutveckling. 

Han framhåller att lärare behöver få kompetensutveckling i språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt för att bättre kunna undervisa nyanlända elever (SKL, 2015:12, 
Skolgång för nyanlända elever).  

Samtidigt som rekryteringsbehovet är stort, behöver vi stärka kompetensen i den 
befintliga verksamheten i förskolor och skolor. Lärare behöver utvecklas och lära 
under hela sitt yrkesliv. […] Det finns ett stort behov av utbildning och 
kompetensutveckling (SKL, 2016b:12, Så lyfter vi elevernas resultat).  

SKL framhäver vid flera tillfällen att lärarnas kompetens är den enskilt viktigaste 
faktorn för att eleverna ska utvecklas positivt i skolan.  

Om forskningen säger att lärares kompetens är det mest avgörande för elevernas 
resultat, hur kommer det då till uttryck i styrningen från nämnd och förvaltning? Hur 
arbetar man för att utveckla lärares kompetens (SKL, 2009:11, Analys Öppna 
jämförelser)? 

I citatet ovan poängterar SKL att lärarnas kompetens är avgörande för elevernas 
resultat, men man utgår samtidigt från att detta är en kompetens som inte finns. Texten 
handlar inte om att ta tillvara, använda eller utnyttja den kompetens som lärarna har, 
utan att utveckla en kompetens som de saknar. Det är alltså inte de förutsättningar som 
lärare har för att använda sin kompetens som är problematisk, utan lärarnas bristande 
kompetens. Lärare skiljer sig från andra yrkeskategorier och nivåer genom detta 
utvecklingsbehov. Rektor, skolledare, elevhälsa och kommun kan tillhandahålla 
kompetensutveckling till lärarna, men de är sällan själva i behov av att utveckla sin 
kompetens och lärarna nämns aldrig som någon som kan bidra med kompetens-
utveckling till andra aktörer.  

Elevhälsan har bidragit med kompetensutveckling av och handledning till såväl 
enskilda lärare som arbetslag i utvecklingsarbetet (SKL, 2017:33, Olika är normen). 

Här har kommunerna ett stort ansvar för att stötta lärarna att utvecklas och använda 
kompetensutvecklingen på ett strategiskt sätt för att stärka den samlade lärar-
kompetensen. Det är också viktigt att erbjuda karriärtjänster så att skickliga lärare får 
möjlighet till fortsatt utveckling (SKL, 2011a:14, Kommunaliseringen av skolan).  

I skriften Analys öppna jämförelser grundskola 2009 (2009) listas åtta punkter som 
SKL tagit fram genom att analysera vad de definierat som ”framgångsrika 
skolkommuner”. Lärare representerar en av de åtta punkterna och övriga sju handlar 
om ledning, elever i behov av särskilt stöd, ansvarsfördelning med mera. Begreppet 
utveckla, förekommer i någon form sex gånger i listan. Tre av dessa kopplas till lärares 
utveckling, två till en mer generell skolutveckling och en till elevernas 
kunskapsutveckling. Ingenstans framgår att rektor, kommun, förvaltning, elevhälsa 
eller andra instanser har ett behov av att utveckla sin kompetens eller sitt sätt att utöva 
sitt yrke. Listan kommer att återkomma senare i detta avsnitt och analyseras mer i 
detalj. 
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6.1.2. Karriär- och löneutveckling 
I citatet ovan lyfts förutom behovet av kompetensutveckling ytterligare en aspekt 
kopplat till lärares utveckling, nämligen karriärer. SKL lyfter återkommande fram ett 
uppfattat behov av ökade möjligheter för lärare till karriärsutveckling. Detta kopplas 
samman med skolutveckling i ett större perspektiv genom en logik som bygger på att 
lärare bidrar till skolutvecklingen i högre utsträckning om de själva har möjlighet att 
utvecklas karriärmässigt. SKL driver därför frågan om så kallade karriärtjänster, vilka 
innebär att lärares tjänster, liksom deras löner, ska differentieras mer än vad som sker 
idag. 

På senare år har behovet av fler karriärtjänster för lärare blivit alltmer påtagligt. SKL 
menar att en större arbets- och lönedifferentiering bidrar till en högre måluppfyllelse 
och ett mer attraktivt läraryrke. Detta stöds av större möjligheter för lärare att göra 
karriär inom yrket samtidigt som det ger rektorn större möjlighet att genomföra sitt 
uppdrag. SKL menar att rätt använt kommer de karriärtjänster regeringen nu inför att 
tillsammans med befintliga karriärtjänster i kommunerna bidra till en god skol-
utveckling (SKL, 2013b:7, Ett samlat karriärsystem för lärare). 

Ett annat syfte, som SKL också står bakom, är att stärka läraryrkets samlade 
kompetens och öka attraktionskraften för yrket genom att ge ökade möjligheter för 
enskilda lärare att göra karriär inom yrket. Då behövs en tydligare karriärstege där 
lärare får möjligheter att utveckla sin professionalism och gå vidare i karriären (SKL, 
2013b:7, Ett samlat karriärsystem för lärare). 

Det kommer fortsatt krävas ett strategiskt arbete för att stärka läraryrkets attraktivitet 
och för att säkra kompetensförsörjningen. En god löne- och karriärutveckling och ett 
bra system för kompetensutveckling är viktiga delar i det. Här behöver staten och 
huvudmännen gå hand i hand (SKL, 2016b:17, Så lyfter vi elevernas resultat).  

Behovet av karriärtjänster framstår i citaten ovan som något det råder konsensus om. 
Likaså presenteras det som självklart att karriärtjänster innebär en arbets- och 
lönedifferentiering, vilken i sig kommer att leda till högre måluppfyllelse för eleverna, 
att läraryrket blir mer attraktivt, att lärare får en ökad professionalism och att skolan 
som helhet utvecklas. Genom att utveckla karriärtjänster förväntas utveckling ske hos 
såväl elever och lärare som i skolan som helhet.  

6.1.3. Differentiering leder till utveckling 
I SKL:s tal om utveckling hos lärare framstår det som väsentligt att tydligt visa på 
skillnaden mellan skickliga lärare och sådana som inte lyckas bra i sitt uppdrag. 
Följande citat kommer från skriften Analys Öppna jämförelser (SKL, 2009:24) vilket 
är en skrift där SKL definierat ett antal ”framgångsrika skolkommuner” och undersökt 
på vilket sätt de arbetar, för att inspirera andra kommuner och skolor att arbeta på ett 
liknande sätt. Det är denna sammanställning som åsyftas ovan. Ett av åtta områden 
som SKL pekar på handlar om lärare och citatet nedan visar en sammanfattning av hur 
kommunen bör förhålla sig till lärarna enligt SKL.  

I framgångsrika skolkommuner lyfter man fram kompetenta lärare och arbetar aktivt 
för att få rätt kompetens på rätt plats, exempelvis genom att: 

• ha en syn på att alla lärare kan utvecklas, 
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• försöka utmana ”Jante” och skapa ett klimat där det är möjligt att lyfta 
framgångsrika lärare och arbetssätt, 

• satsa strategiskt på kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov, 

• ha utvecklings- och karriärtjänster inom strategiska områden, till exempel 
didaktiker som gör klassrumsobservationer och ger handledning, 

• stimulera lärare att lära av varandra i olika ämnes- och skolforms-
övergripande nätverk, samarbeta i arbetslag och utvärdera metoder, 

• använda lärarnas kompetens på ett nytt sätt – till exempel genom att den som 
har bäst kompetens inom något område undervisar samtliga arbetslagets/ 
skolans barn i detta område, 

• använda utmärkelser och stipendier för att lyfta fram enskilda lärare och 
skolor som varit framgångsrika, 

• använda lönesättning som ett instrument för att premiera duktiga lärare. 

Målet att skapa differentiering i arbetsuppgifter, tjänster och löner syns tydligt i 
punkterna. Lärare ska utvecklas kompetensmässigt och de som lyckas med detta ska 
också utvecklas karriärmässigt, genom särskilda tjänster och höjd lön. Genom punkt 
två på listan, där det står att kommunerna bör ”försöka utmana ’Jante’ och skapa ett 
klimat där det är möjligt att lyfta framgångsrika lärare och arbetssätt”, gör SKL ett 
försök att etablera ett nytt förhållningssätt.  

Att upprätthålla ”rättvisan” mellan lärare och att var och en har ”sina” elever, klasser 
och undervisningstimmar får inte bli mer styrande än frågan om hur man kan arbeta 
tillsammans för att eleverna ska nå största möjliga måluppfyllelse (SKL, 2009:26, 
Analys Öppna jämförelser). 

De citationstecken som placerats runt ordet rättvisa signalerar att det är en 
missuppfattning, att nuvarande förhållningssätt inte handlar om en egentlig rättvisa. 
Om det innan har setts som positivt att betrakta lärare som jämlika ska detta nu kopplas 
samman med Jante, ett ord med negativa konnotationer, där det inte är tillåtet att visa 
att man är kompetent. I den löpande texten som följer på listan ovan skriver SKL 
följande. Att lyfta den som är framgångsrik ger en känsla av att vara generös medan 
den andra sidan av differentieringen inte nämns: att lyfta någon innebär att någon 
annan inte blir lyft, att höja någons lön innebär att någon annans lön inte höjs och så 
vidare.  

Kopplat till differentieringen finns också ett behov av att mäta lärarnas 
utveckling, vilket ofta i praktiken innebär att mäta elevernas utveckling på klassnivå.  

Ett väl utformat uppföljningssystem ger exempelvis möjlighet för rektor att göra 
jämförelser mellan klasser. […] Med denna information förbättras förutsättningarna 
för rektor att bedriva ett aktivt pedagogiskt ledarskap då det blir tydligt var 
undervisningen fungerar och vilka lärare som kan behöva utvecklas i sin profession 
(SKL, 2009:37, Analys Öppna jämförelser). 

Lärarnas skicklighet bedöms genom att mäta elevernas kunskaper. Det framstår som 
självklart att det är lärarnas kompetens som är avgörande för hur väl eleverna lyckas i 
sin kunskapsutveckling och man bortser från andra möjliga faktorer som kan spela in.   
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6.1.4. Kompetens, karriär och konkurrens - sammanfattning av lärares 
utveckling 
SKL ger begreppet utveckling mening i en lärarkontext genom att låta det bestämmas 
av momentet kompetens. Kompetensutveckling fungerar sedan som en överordnad typ 
av utveckling, dit andra moment i sin tur relateras. Karriär och lön är två moment som 
kopplas samman med utveckling och kompetens, genom att fungera som ett incitament 
till kompetensutveckling. Syftet med kompetensutvecklingen presenteras även det i 
förhållande till annan utveckling, genom att lärares kompetensutveckling väntas leda 
till utveckling för momenten elever, skola och kommun.  
För att lärare ska utvecklas framstår det som avgörande att skickliga lärare skiljs från 
mindre skickliga genom differentiering av uppgifter, tjänster och löner samt genom 
olika typer av utmärkelser och stipendier.  

Till sist bestäms även innebörden av utveckling i förhållande till lärare av 
momentet mätning. Att mäta lärares utveckling, eller egentligen, att mäta en lärares 
elevgrupps utveckling, är en förutsättning både för att utveckling alls ska ske, men 
även för att kunna differentiera mellan lärare så att de kan konkurrera om de mest 
attraktiva tjänsterna och lönerna. 

6.2. Elevers utveckling 
Elevers utveckling handlar i det empiriska materialet till stor del om kunskap och 
mätandet av kunskapsutveckling. 

6.2.1. Kunskapsutveckling är viktigare än social utveckling 
I talet om utveckling kopplat till elever är det elevernas kunskapsutveckling som är 
mest framträdande. Vilken typ av kunskap som ska utvecklas är sällan definierat, utan 
det handlar om ett mer allmänt tal om ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
och att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt.  
 En inom skolfrågor alltid aktiv debatt handlar om skolans dubbla uppdrag, att 
bidra till elevernas utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt, och vilken av dessa 
aspekter som ska prioriteras. I det empiriska materialet förekommer ordet kunskap i 
någon form 425 gånger. Termen social förekommer 83 gånger, borträknat 
sammansättningar som exempelvis socialtjänst eller socialdemokrati. Eftersom de 
sociala målen i skolan kan uttryckas på flera sätt räknades också termerna demokrati 
och värdegrund in, vilka förekommer 6 respektive 23 gånger i texterna. Sammanlagt 
förekommer alltså ord kopplat till det demokratiska och sociala uppdraget 112 gånger, 
vilket innebär att termen kunskap är nästan fyra gånger så frekvent. Att skolans 
värdegrundsuppdrag berörs i så liten utsträckning jämfört med det kunskapsmässiga 
ger en indikation om vilken del av det dubbla uppdraget som är den överordnade enligt 
SKL. I citatet nedan uttalas denna prioritering explicit av en rektor: 

 
Det första [målet] statuerade något så till synes enkelt som att skolans primära uppgift 
är att förmedla kunskap. 
- Kunskapsuppdraget är överordnat allt annat, säger Mats Öhlin. […] Och det främsta 
skälet till att vi har skolor över huvud taget är för att lärare ska förmedla kunskap till 
eleverna, även om det emellanåt kan råda en viss osäkerhet om just detta… (SKL, 
2009:33, Analys Öppna jämförelser). 
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Genom att skriva att insikten om att skolans primära uppgift är att förmedla kunskap 
är till synes enkel bortser SKL från den stora och hundratals år gamla diskussionen om 
skolans dubbla uppdrag, utan etablerar det som självklart att kunskap har företräde 
framför social utveckling och värdegrund. I rektorns avslutande och något raljerande 
kommentar om att det råder en viss osäkerhet görs debatten synlig igen, men det råder 
inget tvivel om vilken ståndpunkt som anses vara den enda rimliga, nämligen att 
skolans huvuduppdrag är kunskapsförmedling. Värt att notera är att skriften med titeln 
Så lyfter vi elevernas resultat (SKL: 2016b) nämner termen kunskap 21 gånger, medan 
termerna social, demokrati och värdegrund inte förekommer alls. De resultat som ska 
lyftas är otvivelaktigt kunskapsrelaterade enligt SKL:s texter. Den lägre vikt som läggs 
vid sociala aspekter av elevernas utveckling märks också genom att sociala mål och 
social utveckling sällan står för sig själva i texten, de relateras nästan alltid till 
kunskapsmål och kunskapsutveckling, medan kunskapen ofta benämns utan 
kommentarer om det sociala.  

I framgångsrika skolkommuner finns en uppföljning av såväl kunskapsresultat som 
andra mer ”mjuka” värden (SKL, 2009:36, Analys, öppna jämförelser). 

Inkluderande lärmiljöer främjar alla elevers utveckling såväl socialt som 
kunskapsmässigt (SKL, 2017:18, Olika är normen).  

Det förkommer också att arbetet med värdegrunden motiveras utifrån dess effekter på 
kunskapsutvecklingen hos eleverna. 

Vi har den högsta trygghetssiffran i hela Huddinge, och trygghet är vad som krävs för 
lärande (SKL, 2009:21, Analys Öppna jämförelser). 

En återkommande formulering kopplat till elevers utveckling handlar om att eleverna 
ska få möjlighet att utvecklas ”så långt som möjligt”.  

För att alla elever ska må bra och utvecklas så långt som möjligt måste de arbetssätt 
som forskning och beprövad erfarenhet visar främjar elevernas lärande stärkas och 
spridas (SKL, 2016a:3, Bättre skolresultat med flippat lärande). 

Diskussioner med utgångspunkt i nya kunskaper och insikter har bidragit till att 
kommuner och skolor utvecklat en samsyn om uppdraget att ge alla elever 
förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt (SKL, 2017:39, Olika är normen). 

Hon anser att de viktigaste förutsättningarna för att eleverna ska klara kunskapskraven 
och utvecklas så långt som möjligt handlar om lärarnas kompetens och det stöd 
eleverna får (SKL, 2015:32, Skolgång för nyanlända elever).  

Det går inte att utläsa vilka aspekter eleven ska få utveckla så långt som möjligt, utan 
det framstår mer som ett generellt förhållningssätt. I de tre citaten ovan kan tre olika 
innebörder tolkas in. I det översta kompletteras det med ”må bra” och kan därför tänkas 
innebära mer kunskapsmässig utveckling. I det mellersta är innebörden mer allmänt 
hållen och åsyftar en generell utveckling, medan det i det tredje exemplet kompletteras 
med ”att klara kunskapskraven” och därför kan tänkas innebära en mer socialt inriktad 
utveckling. Vid ett par tillfällen kommenterar SKL balansen i texterna mellan 
elevernas utveckling kunskapsmässigt och socialt.  
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Det är således resultaten utifrån kunskapsmålen som är grunden till definitionen 
”Framgångsrik skolkommun”. Det finns tyvärr inte i dagsläget någon statistik på 
nationell nivå som möjliggör jämförelser av hur väl skolor, och därmed kommuner, 
lyckas med det sociala uppdraget, det vill säga värdegrundsarbetet (SKL, 2009:9, 
Analys Öppna jämförelser).  

En annan viktig avgränsning är att de metaanalyser som inkluderas i boken Visible 
Learning huvudsakligen uppmärksammar uppmätta elevprestationer inom olika 
ämnesområden som resultat av skolans arbete. Den fokuserar alltså inte på allt annat 
som kan betraktas som viktiga resultat och måluppfyllelse i skolan: attityder, fysisk 
hälsa, tillhörighet, medborgarskap och demokrati, olika slag av social utveckling hos 
eleverna et cetera, något som för övrigt utifrån de svenska läroplanerna betraktas som 
väsentliga att arbeta med och uppnå utöver kunskapsutvecklingen i de olika ämnena 
(SKL, 2011b:9, Synligt lärande).  

Vid dessa tillfällen framstår den sociala utvecklingens nedtonade roll som olycklig och 
bortom SKL:s kontroll, trots att det i andra sammanhang skrivits fram att 
kunskapsutvecklingen är den mest väsentliga. 

6.2.2. Att mäta utveckling 
Ett fenomen som återkommer i samband med elevernas kunskapsutveckling är 
mätandet och dokumentationen av densamma. För att utveckling ska ske måste den 
mätas, dokumenteras och följas upp.  

Flertalet kommuner använder också olika läs-, skriv- och matematikutvecklings-
scheman för att följa och kontrollera elevernas kunskapsutveckling (SKL, 2009:52, 
Analys Öppna jämförelser). 

Elevernas kunskapsutveckling följs på klassrumsnivå (”koll på varje barn”) genom 
exempelvis screening och tester som genomförs regelbundet i olika ämnen (SKL, 
2009:6, Analys Öppna jämförelser) 

I citaten nedan sätts kunskapsutvecklingen i förhållande till mätningarnas icke-varande 
i förskolan.  

Även om man inom förskolan inte mäter barnens kunskapsutveckling ska förskolan 
lägga grunden för det livslånga lärandet (SKL, 2010a:8, Aktuellt om förskola och 
skola).  

Genom att påpeka att förskolan ska ägna sig åt kunskapsutveckling trots att man där 
inte mäter den ger texten en signal om att detta är något avvikande - utveckling ska 
normalt mätas och förskolan utgör här ett undantag. 

6.2.3. Kunskap och mätande – sammanfattning av elevers utveckling  
Ovanstående analys har utkristalliserat några moment som ger nodalpunkten 
utveckling en särskild innebörd då den ställs i förhållande till elever. Till att börja med 
bestämmer momentet kunskap utvecklingens innebörd när det artikuleras i en 
elevkontext, då det är elevernas kunskap som ska utvecklas i första hand, i jämförelse 
med till exempel ett begrepp som social utveckling vilket inte på samma sätt 
bestämmer och förklarar vad som avses med utveckling inom denna kategori. Ett annat 
moment som är viktigt för den mening utveckling ges i en elevkontext är mätning. 
Utveckling innebär mätning, eftersom den i princip inte existerar förrän den blivit mätt 
enligt den uppfattning som beskrivs i materialet.  
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6.3. Rektors utveckling 
Rektorers utveckling är relativt frånvarande i det empiriska materialet. När rektorer 
nämns i samband med utveckling handlar det till störst del om att utveckla något annat 
eller någon annan. Utveckling som kopplas till rektorerna själva förekom endast nio 
gånger i de texter jag läst. På ett par ställen är det oklart om det är rektorerna eller 
någon annan som åsyftas i samband med utveckling. 

I framgångsrika skolkommuner finns ett tillåtande klimat på så sätt att man 
uppmuntrar lärare och rektorer att prova nya idéer. Viljan att hela tiden bli bättre ger 
ett driv i organisationen att ständigt utveckla sig för att nå bättre resultat (SKL, 
2009:12, Analys Öppna jämförelser). 

I citatet ovan talas om en vilja att utveckla sig. Det är inte helt klart om ”sig” här syftar 
tillbaka till lärare, rektorer eller organisationen som sådan, eller kanske samtliga av 
dessa. Det kan tolkas som att rektorer i framgångsrika skolkommuner har ett driv att 
utveckla sig genom att prova nya idéer. På några ställen uttrycks ett gemensamt behov 
av utveckling, där rektorer ingår på ett eller annat sätt. 

Kommunerna har arbetat för att utveckla en samsyn hos politiker, förvaltning, 
rektorer, lärare och elevhälsans yrkesgrupper om att det är lärmiljön som behöver 
anpassas för att alla elever ska lyckas i skolan (SKL, 2017:38, Olika är normen). 

Arbetslaget, nätverk för lärare i kommunen samt kommunens rektorsgrupp är arenor 
för lärande och utveckling (SKL, 2017:55, Olika är normen). 

Som nämnts i teoriavsnittet spelar det inom diskursanalysen lika stor roll för resultatet 
vad som skrivs som vad som inte skrivs. Att rektorns roll förekommer i så liten 
utsträckning i det empiriska materialet kan med andra ord i sig ge information om den 
förståelse och konstruktion av rektorerna och deras roll och betydelse i skol-
organisationen som kommer tilluttryck i texterna. Då utveckling i samband med 
rektorer ofta förstås som utveckling av skola eller kommun framstår rektorn som 
varande mindre en egen individ med en egen agenda, i jämförelse med lärare och 
elever, än en förlängning av kommunen, som har att genomföra ett uppdrag definierat 
av aktörer inom politik, förvaltning och administration.  
 Då rektorn förstås som individ snarare än som en del av arbetsgivar-
organisationen ges begreppet utveckling ungefär samma innebörd som i förhållande 
till lärare. Utveckling på det individuella planet för rektorer handlar till stor del om 
kompetensutveckling. 

Studien visar att samarbete mellan skolor är bra för skolans system som helhet. 
Samtidigt behöver rektorerna utveckla sin kompetens för att kunna engagera sig i 
frågor utanför skolans väggar (SKL, 2009:67, Analys Öppna jämförelser).  

Jämförelsen mellan länderna visar att det behövs specifik utbildning för att klara av 
den utökade rollen och det ökade ansvaret för skolans ledare. Enligt studien måste 
fokus för detta slags utbildning vara att utveckla och stärka kunskaper som rör 
förbättringar av skolans resultat (SKL, 2009:68, Analys Öppna jämförelser).  

Paradoxalt nog beskrivs rektorns uppdrag i citatet ovan innebära ett ökat ansvar som 
kräver en ökad kompetens, samtidigt som den generella bilden i det empiriska 
materialet är att rektorn är en del av en organisation mer än en autonom individ. Det 



 

 33 
 

rektorn behöver utveckla sin kompetens kring är heller inte direkt kopplat till den egna 
skolan, snarare tvärt om – rektorn bör vidga sin kompetens till att även röra frågor 
utanför skolan. Rektorn som egen, autonom individ ges ett begränsat utrymme till 
förmån för rektorn som en del av en organisation och även då rektorn betraktas som 
individ bör denne alltså söka sig bortom skolans väggar.  

6.3.1 Allmän och generell – sammanfattning av rektorers utveckling 
Det finns få moment som ger begreppet utveckling någon särskild innebörd i 
förhållande till rektorer. Rektorns utveckling likställs i stort sett med skolans och 
kommunens utveckling, och de moment som är betydelsefulla där. Dessa moment 
kommer att redovisas mer i detalj nedan kopplat till respektive kategori, men kan kort 
sägas vara allmänt och generellt hållna. 

I viss mån ges utveckling innehållet kompetensutveckling när det handlar om 
rektorer, i de fall då rektorn konstrueras som en egen individ med en egen agens 
snarare än som en förlängning av ledning och politiker på kommunnivå. Även i detta 
fall poängteras dock rektorns roll i en större samhällelig kontext, framför rektorn som 
autonom ledare för den egna skolan. 

6.4. Skolutveckling 
Utveckling på skolnivå är den mest frekventa i det empiriska materialet, men det är en 
utveckling som beskrivs allmänt och med få konkreta exempel. Ofta åsyftas en 
generell strävan mot utveckling, till synes för utvecklingens egen skull. I vissa fall är 
det dock tydligt vad utvecklingen syftar till, som nedan: 

Och hälften av landets kommuner deltar i utvecklingsprojekt som vi driver, som att 
stärka skolans ledning, förbättra resultaten i matematik, minska avhoppen från 
gymnasieskolan samt att utveckla arbetssätt för lärare och skolledning (SKL, 
2013d:26, Myter om skolan hindrar utveckling).  

Den större tonvikt som läggs vid kunskapsutveckling relativt social utveckling som 
uppmärksammades i avsnittet om elevers utveckling, syns också när SKL talar om 
utveckling på skolnivå. Nedan talas det om resultatutveckling i den svenska 
grundskolan och de parametrar som använts för att mäta denna utveckling är 
uteslutande kunskapsrelaterade.  

I det här avsnittet redovisas resultatutvecklingen inom den svenska grundskolan med 
fokus på läsåret 2008/09. Redovisningen sker i form av andel godkända elever, 
genomsnittliga meritvärden, behörighet till gymnasieskolan och resultat från 
ämnesproven i år 3, 5 och 9 (SKL, 2010a:11, Aktuellt om skola och förskola).  

Ofta verkar dock det viktiga vara att utveckling sker, inte vilken typ av utveckling 
inom vilket område. Citatet nedan exemplifierar det faktum att SKL:s huvudfokus är 
att utvecklingsprojekt leder till utveckling, medan frågan om vad som ska utvecklas 
och varför är mindre intressant. 

Dessutom är kartläggningen av de lokala villkor som omgärdar den aktuella skolan 
eller kommunen lika betydelsefull för att ett utvecklingsprojekt ska leda till verklig 
utveckling (SKL, 2011b:8, Synligt lärande).  
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Även där SKL nämner något om vad som ska utvecklas på skolnivå, är det ofta i 
generella och svepande ordalag, vilket citaten nedan visar. 

Inom projektet Framgångsrika skolkommuner berättar många rektorer om hur 
förtroendefulla relationer mellan lärare, rektor, tjänstemän och politiker kan bidra till 
skolutveckling (SKL, 2010b:32, Bra måste bli bättre). 

Syftet med karriärtjänsterna är därför bland annat att lyfta lärare som bidrar till 
skolutveckling och till att höja skolans kunskaps- och värdegrundsresultat (SKL, 
2013b:8, Ett samlat karriärsystem för lärare).  

Skolan ska utveckla kunskaps- och värdegrundsresultat eller förtroendefulla relationer, 
men vad detta innebär mer specifikt framgår inte. Att utveckling i skolan är något som 
anses vara viktigt i sig framgår också av att det ofta står tillsammans med begreppet 
ständig.  

Viljan att hela tiden bli bättre ger ett driv i organisationen att ständigt utveckla sig för 
att nå bättre resultat (SKL, 2009:12, Analys Öppna jämförelser). 

Det är ett utvecklingsarbete som ständigt pågår och som behöver ges tid (SKL, 2017:7 
Olika är normen).  

Vägen framåt är inte enkel och rak utan kräver ett ständigt utvecklingsarbete (SKL, 
2017:53, Olika är normen). 

Alla skolor kan ständigt bli lite bättre. Det är SKL:s utgångspunkt för skolsatsningen 
Från 80 till 100 (SKL, 2013c:6, Från 80 till 100).  

Vi och våra medarbetare använder resultaten för att ständigt utveckla vår verksamhet 
och bli bättre (SKL, 2009:38, Analys Öppna jämförelser). 

Det är inte något specifikt som ska utvecklas, vilket sedan kan anses vara färdigt, utan 
utveckling är något som ständigt ska pågå. När SKL skriver att ”alla skolor kan 
ständigt bli bättre”, talar de också om att en skola aldrig har anledning att luta sig 
tillbaka och känna sig nöjd utan ständigt måste samla kraft för att nå nästa steg i 
utvecklingen.  

6.4.1. Allmän och ständig – sammanfattning av skolors utveckling 
Begreppet utveckling ges innebörden av att vara något som aldrig blir färdigt och som 
alltid bör pågå. Det finns inte något specifikt objekt kopplat till utveckling i denna 
kategori, utan det kan fyllas med många olika innehåll. Det moment som tydligast 
kopplas samman med utveckling i förhållande till skolor är ständig, vilket signalerar 
att utveckling är något viktigt i sig.  

6.5. Kommunernas utveckling 
Ofta förekommer begreppet utveckling tillsammans med begreppet kommun när det 
handlar om att möjliggöra andras utveckling, vilket gör att dessa sorteras in under 
andra nivåer. Det går dock att finna exempel på utveckling på den kommunala nivån, 
i viss mån konkret, men till övervägande del allmänt och generellt på samma sätt som 
på skolnivån. 
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6.5.1. Konkreta utvecklingsbehov 
Det finns ett par områden som SKL lyfter fram som viktiga att utveckla på den 
kommunala nivån. Det handlar för det första om mottagandet av nyanlända elever.  

För att stödja och bidra till utveckling av mottagandet genomförde Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket en gemensam satsning under 2014 
(SKL, 2015:3, Skolgång för nyanlända elever).  

Kommunernas mottagande, organisation och arbetssätt behöver vara i ständig 
utveckling, inte minst för att det allmänt sett tar längre tid för nyanlända elever att nå 
skolans mål än för elever som är födda i Sverige (SKL, 2015:3, Skolgång för 
nyanlända elever). 

Mottagandet av eleverna behöver utvecklas på kommunal nivå, inte minst eftersom 
detta anses få konsekvenser för elevernas framtida skolgång. För det andra handlar 
konkret utveckling på kommunnivå om hur kommunen bör hantera elever med hög 
skolfrånvaro. 

Här sammanfattas fem steg för att utveckla skolnärvaroarbetet. Vår utgångspunkt är 
att skolnärvaro inte bara är skolans fråga. Samverkan över nämnd- och 
förvaltningsgränser är viktig för att kommunen ska nå framgång i skolnärvaroarbetet 
(SKL, 2013e:18, Vänd frånvaro till närvaro).  

SKL kan konstatera att många kommuner vill utveckla sitt skolnärvaroarbete, men att 
det råder brist på forskning och studier som kan vara till praktisk nytta och vägledning 
(SKL, 2013e:3, Vänd frånvaro till närvaro).  

I detta fall menar SKL att samarbete mellan olika instanser är viktigt och att det är 
organiseringen av detta samarbete som hör till kommunernas utvecklingsområde till 
stor del. För båda dessa områden har SKL gett ut varsin skrift helt ägnad åt dessa frågor 
och ansvaret är i skrifterna på ett annat sätt än i övriga fördelat på fler aktörer än skolan 
och lärarna.  

6.5.2. Allmänna utvecklingsbehov 
Ovan nämnda områden utgör dock ett undantag. När det handlar om kommunens 
utveckling liknar diskursen till stora delar det som kopplas till skolnivån och det står 
också ofta tillsammans. Det är inte alltid tydligt vad som ska utvecklas, utan ett 
konstaterande görs om att utvecklingsarbete är viktigt i sig.  

Men bra kan bli bättre. Därför pågår hela tiden ett ständigt utvecklingsarbete runt om 
i landets kommuner, landsting och regioner för att vässa välfärdstjänsterna ytterligare 
(SKL, 2016b:3, Så lyfter vi elevernas resultat). 

Liksom i fallet med skolutveckling är det också inom kommunens utveckling så att i 
de fall det som ska utvecklas benämns, görs det i generella och svepande ord. 

Resultaten från dessa undersökningar kan ge underlag för utvecklingsarbete på den 
enskilda avdelningen, förskolan eller kommunen, vilket är det primära syftet (SKL, 
2010a:9, Aktuellt om förskola och skola 2010). 

Syftet med inspirationsmaterialet är att ge fler kommuner och skolor stöd i arbetet med 
att utveckla inkluderande lärmiljöer (SKL, 2017:9, Olika är normen).  
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De har också sett att kommundoktorandtjänster har lett till att kommunen fått 
fördjupade kunskaper inom ett visst ämnesområde som kommunen har velat utveckla 
(SKL, 2010c:6, Forskarutbildade lärare).  

Att utveckla inkluderande lärmiljöer kan visserligen ses som ett exempel på ett konkret 
område att utveckla, men det är samtidigt svårt att mäta när ett sådant 
utvecklingsarbete kan anses vara färdigt. Vad det är som ska utvecklas mer exakt för 
att kunna påstå att en skola arbetar med inkluderande lärmiljöer kan tolkas på en 
mängd olika sätt.  
 Något som utmärker utveckling på kommunnivå är att den ibland handlar om 
en positiv utveckling som redan har skett. 

Mätningarna visar på kvalitetsutvecklingen inom olika branscher och samhälls-
sektorer, bland annat näringsliv och offentlig sektor. […] Resultatet från 2009 år [sic!] 
undersökning visar att brukarna är särskilt nöjda med kommunala skolor och förskolor 
(SKL, 2010a:33 Aktuellt om förskola och skola 2010). 

Det handlar inte om något som behöver utvecklas, utan något som redan har utvecklats 
i en positiv riktning. Bortsett från redovisningen av att elevresultaten i vissa specifika 
ämnen i vissa specifika test har utvecklats i en positiv riktning är detta det i princip 
enda exemplet på en positiv utveckling som har skett. I övrigt handlar texterna om 
utveckling som behöver ske. 

6.5.3. Att mäta utveckling 
Även på denna nivå spelar mätandet en roll i utvecklingen. Genom att mäta utveckling 
på kommunal nivå och jämföra den, kan enligt texterna ytterligare utveckling skapas. 

Syftet med rapporterna är att stimulera till jämförelser och att stärka kommunerna i 
deras analys- och utvecklingsarbete (SKL, 2009:8, Analys Öppna jämförelser).  

Citatet avser de årliga rapporterna Öppna jämförelser, vilka inte ingått som empiriskt 
material i denna studie, men som samlar och jämför statistik över resultatutvecklingen 
inom Sveriges olika kommuner. Att mäta resultatutveckling är alltså en för SKL viktig 
verksamhet. Av citatet ovan framgår också att det explicita syftet med att göra dessa 
rapporter är att kommunerna ska använda mätningarna i sitt utvecklingsarbete. Samma 
logik råder alltså på denna nivå som i de övriga: att mäta utveckling och göra 
jämförelser leder till mer utveckling.  

6.5.4. Ständig och samarbete – sammanfattning av kommunernas utveckling 
Den huvudsakliga innebörden i nodalpunkten utveckling när det rör sig om kommuner 
är, som i fallet med rektorer och skolor, något allmänt och generellt och kopplas snarast 
samman med moment som ständig för att fylla det med en mening som innebär att 
utveckling inte är något som någonsin kan anses färdigt.  

Begreppet utveckling ges en mer konkret mening och innebörd i förhållande 
till kommunerna genom moment som samarbete och samordning i de specifika fall 
som utgörs av skolgång för nyanlända elever och elevfrånvaro.  

Även inom denna kategori förstås utveckling som något att mäta så att 
relevanta jämförelser kan göras vilket antas leda till mer utveckling. 
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6.6. Statens och nationens utveckling 
Inom den nationella kategorin talas det dels om den svenska staten som myndighet, 
dels om Sverige som en nation bland andra i en globaliserad värld. Begreppet 
utveckling används på olika sätt i förhållande till dessa två aspekter av Sverige.  

6.6.1. Statens utveckling i förhållande till kommunen.  
När det är staten som myndighet som är i fokus ställs den i förhållande till kommunen, 
där kommunens större förmåga att agera huvudman för skolan poängteras på olika sätt.  

Till denna positiva utveckling kan även läggas att såväl förskolan, grundskolan som 
gymnasieskolan är högt värderad av elever och föräldrar. När Svensk Kvalitetsindex 
(SKI) 2009 undersökte vilka enheter som brukarna är mest nöjda med hamnade skolan 
i toppskiktet. Noterbart är att inte någon av de statliga myndigheter som ingick i 
samma undersökning kunde konkurrera med skolan om upplevd nöjdhet. Utifrån 
SKI:s resultat är det alltså mycket lite som talar för att staten skulle sköta skolan bättre 
än kommunerna (SKL, 2010a:6, Aktuellt om förskola och skola). 

Det förekommer också i det empiriska materialet en önskan om ett ökat samarbete 
mellan stat och kommun, vilket antas gynna skolutvecklingen i Sverige. Utsnittet 
nedan visar på SKL:s syn på förhållandet mellan stat och kommun när det kommer till 
utveckling av den svenska skolan. 

För att möta skolans utmaningar och utveckla svensk skola behöver vi arbeta 
tillsammans mot gemensamma mål. Staten och kommunerna har ett delat ansvar för 
att lyfta elevernas resultat. Därför krävs samsyn kring vad som behövs för att lyfta 
skolan på bästa sätt. 
  Stora statliga lösningar kan ge en illusion om att allt blir bättre. Men central 
styrning är ingen mirakelmedicin. Det som ger resultat är det envisa och kompetenta 
arbetet på lokal nivå. Det går att möta skolans utmaningar inom nuvarande system.  
 Huvudmännens expertråd för skolutveckling redovisade nyligen sina 
slutsatser om hur detta kan gå till. […] Tre områden är särskilt viktiga. 
 <Samarbetet – att rollfördelningen mellan stat och de lokala huvudmännen 
samt inom kommunerna, är tydlig så att ansvar och mandat följs åt på alla nivåer (SKL, 
2016b:15, Så lyfter vi elevernas resultat).  

Ordvalen i talet om staten respektive kommunen skiljer sig åt. Lösningar på statlig 
nivå beskrivs med ord som illusion och ingen mirakelmedicin, det vill säga något som 
allmänheten sätter en alltför hög tilltro till utan att se dess nackdelar. Lösningar på 
kommunal nivå beskrivs istället med ord som envist och kompetent. En implicit 
argumentation om kommunens större förmåga att agera huvudman för svensk skola 
jämfört med statens pågår, där SKL kan sägas göra ett inlägg i en debatt som pågår 
någon annanstans, om ett förstatligande av skolan, utan att debatten som sådan nämns. 
Argumenten presenteras som fakta. Det som ger resultat är arbetet på lokal nivå, det 
är inte frågan om en eventualitet eller en åsikt. För att ge legitimitet åt påståendena 
presenteras Huvudmännens expertråd för skolutveckling och deras slutsatser inom 
ämnet. Det som här inte nämns är att Huvudmännens expertråd för skolutveckling är 
en del av SKL och det är alltså ett expertråd inom Sveriges Kommuner och Landsting 
som menar att det är Sveriges kommuner som besitter den kompetens som behövs för 
att klara uppdraget som huvudman bäst. Till sist beskrivs hur det är rollfördelningen, 
och förtydligandet av denna, mellan stat och kommun, samt inom kommunerna som 
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behöver förbättras. Därmed är den implicita debatten om ett förstatligande av skolan 
avslutad för att bytas ut mot en debatt om hur rådande organisation ska förbättras. 
Samma resonemang återkommer senare i samma text, som för att ge det ytterligare 
tyngd. 

Sällan är stora nationella lösningar svaret på lokala problem. Därför behöver statens 
stöd till huvudmännen – i form av statsbidrag, kompetensutveckling, stödmaterial med 
mera – förändras. Det måste vara mer flexibelt, långsiktigt och bättre anpassat till 
lokala behov.  

Det finns goda möjligheter till utveckling inom det nuvarande systemet. Alla 
vinner på att dessa tas tillvara. Ökad centralisering eller förstatligande av skolan är 
inte svaret på utmaningarna i skolan. Den nuvarande utvecklingen mot ett större 
ansvar för huvudmännen, kombinerat med ett mindre mandat, är ohållbar och gynnar 
inte eleverna eller deras resultat.  
Det bästa sättet att lyfta skolan och elevernas resultat är att bygga vidare på det som 
fungerar väl och att stärka det utvecklingsarbete som redan pågår i kommunerna och 
på skolorna. En förutsättning för detta är ett nära samarbete mellan stat och huvudmän 
där rollfördelningen är tydlig och ansvar och mandat följs åt på alla nivåer (SKL, 
2016b:22f, Så lyfter vi elevernas resultat).  

Logiken innebär att svensk skolas utveckling är det samma som att elevernas resultat 
utvecklas i en positiv riktning. För att detta ska ske måste samarbetet mellan stat och 
huvudmän fungera bättre, genom att staten spelar en mindre roll och låter 
huvudmännen fatta beslut på lokal nivå, utifrån lokala förutsättningar. SKL ser en 
utveckling som innebär att staten tar en del av den makt som huvudmännen bör ha och 
denna utveckling menar man är dålig för skolans och elevernas utveckling. En del av 
resonemanget är att det råder en obalans mellan ansvar och mandat, där kommunerna 
har tilldelats ansvar för en mängd saker, men inte upplever sig ha mandat nog att ta 
ansvaret på ett bra sätt. SKL:s slutsats är att kommunerna bör få större mandat, men 
en lika logisk slutsats vore att staten fick mer ansvar. Denna slutsats argumenterar man 
dock emot, genom att hävda att ett förstatligande av skolan skulle innebära negativa 
konsekvenser för skolan och eleverna. Ett ökat samarbete skulle i detta fall alltså 
innebära att staten avsade sig ansvaret för flera skolfrågor och lät kommunerna sköta 
dem själva, vilket inte nödvändigtvis kan tolkas som ett ökat samarbete, utan snarare 
ett minskat samarbete och en högre grad av kommunal autonomi. En intressant detalj 
är att båda ovanstående citat är hämtade från skriften Så lyfter vi elevernas resultat, 
vilket visar på den direkta kopplingen SKL ser mellan statens makt i förhållande till 
kommunens makt och elevernas resultat. 

Vikten av kommunens autonomi i förhållande till staten för att garantera en 
god skolutveckling poängteras på fler ställen i det empiriska materialet.  

Med en ökad statlig reglering och ökad detaljstyrning kommer det bli allt färre av 
dessa goda exempel, eftersom de bygger på att man har ett visst svängrum att utveckla 
verksamheten lokalt (SKL, 2011a:13, Kommunaliseringen av skolan).  

Parallellt med denna kritik har SKL gett ut en skrift med titeln Myter om skolan hindrar 
skolutveckling, som syftar till att skapa samsyn om skolans utveckling mellan olika 
myndigheter.  
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I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av 
framgångsfaktorerna en bred samsyn om skolans utveckling. Nyligen har regering, 
huvudmän och lärarorganisationer tagit ett första steg i denna riktning genom att enas 
om hur förutsättningarna för lärarna ska utvecklas. […] Olika perspektiv och bilder är 
viktiga. Men när perspektiven blir för snäva kan olikheterna förlama diskussionen och 
bli ett hinder för utveckling (SKL, 2013d:2, Myter om skolan hindrar utveckling).  

Det finns flera intressanta detaljer i citatet ovan. Till att börja med väljer SKL att skriva 
att svenska kommuner har förbättrat resultaten i skolan och jämför med hur andra 
länder förbättrat sina resultat, istället för att jämföra Sverige med andra länder. Den 
goda utvecklingen kopplas alltså till kommunnivå genom denna formulering, 
samtidigt som en internationell jämförelse görs. För det andra skriver SKL att det är 
viktigt att det finns olika perspektiv och bilder, men säger sedan emot detta uttalande 
i nästa mening, genom att hävda att ”för snäva” perspektiv hindrar utveckling. 
Uttalandet kan tolkas som att kritik, ifrågasättanden och argumentation inte är 
välkomna, samt att den som framför andra åsikter än de som presenteras i skriften är 
ett hinder för den svenska skolans utveckling. Ett sätt att förstå SKL:s argumentation 
är att det är tillåtet att framföra åsikter som ligger inom den organisation som finns 
idag, men att ifrågasätta skolans organisation i grunden leder till att utvecklingen 
stoppas.  

Ett annat perspektiv som syns i talet om den svenska skolan är det nationella 
uppdraget, hur resultaten ser ut generellt i svensk skola. Det är här, liksom i övriga 
nivåer, den kunskapsmässiga och mätbara utvecklingen som står i fokus.  

I det här avsnittet redovisas resultatutvecklingen inom den svenska grundskolan med 
fokus på läsåret 2008/09. Redovisningen sker i form av andel godkända elever, 
genomsnittliga meritvärden, behörighet till gymnasieskolan och resultat från 
ämnesproven i årskurs 3, 5 och 9 (SKL, 2010a:11, Aktuellt om förskola och skola).  

Framgångsrika skolor […] Har rektorer som i större utsträckning kommunicerar kring 
det nationella uppdraget, om resultat och om skolutveckling (SKL, 2010a:39, Aktuellt 
om förskola och skola).  

När det gäller utvecklingen av den svenska skolan och vår ambition att lyfta elevernas 
resultat ser vi främst tre faktorer som behövs: bra lärare, bra ledarskap och bra 
samarbete (SKL, 2016b:3, Så lyfter vi elevernas resultat).  

6.6.2. Svensk utveckling i en global värld 
I ett något vidare perspektiv talas det om att den svenska skolans utveckling är 
avhängig internationella impulser. För att skolan ska utvecklas i en positiv riktning 
behöver Sverige ta del av internationella undersökningar och forskningsresultat.  

Skolans utveckling kräver att vi blickar framåt – och åt sidan för att lära av andra 
branscher och andra länder. […] Framför allt vill vi lyfta att det är genom att skolans 
medarbetare och andra berörda lär av varandra som utveckling sker. Vi behöver därför 
i större utsträckning ta del av den nationella såväl som av den internationella 
forskningen (SKL, 2011a:2, Kommunaliseringen av skolan).  

Det är inte bara den svenska skolan som behöver ställas i relation till en global värld 
för att utvecklas i rätt riktning, det gäller även Sverige som nation. För att Sverige som 
nation ska utvecklas positivt krävs en i internationella jämförelser bra skola.  
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Lärande och kunskap är av fundamental betydelse för att Sverige ska hålla hög kvalité 
i ett internationellt kunskaps- och konkurrensperspektiv. […] Om Sverige ska kunna 
hålla hög klass ur ett internationellt perspektiv är en skola med hög kvalitet av största 
betydelse. […] Ska Sverige klara av den utmaning som vi står inför när det gäller 
kunskapsutveckling är det nödvändigt att läraryrket framstår som attraktivt (SKL, 
2010d:5, Lärares arbetstid). 

Samtidigt har det under 2000-talet inom EU och OECD pågått en diskussion om vad 
varje medborgare behöver för att klara sig väl och vad samhället i ett längre perspektiv 
antas behöva för kompetenser och förhållningssätt för att utvecklas hållbart. 
Bakgrunden är den globalisering och teknikutveckling som snabbt förändrar vårt 
samhälle och arbetsliv. Skolans undervisning måste spegla dessa förändringar och 
möta de nya krav som kommer att ställas på våra ungdomar (SKL, 2013d:23, Myter 
om skolan hindrar utveckling).  

 
Stora förändringar i omvärlden har skett de senaste åren och utvecklingen går i snabb 
takt. Vi har idag ett globalt, komplext, öppet och digitaliserat samhälle som ställer 
andra krav på kunskaper och färdigheter än tidigare. Både OECD och EU har 
reflekterat över de utmaningar som skolan står inför i framtiden. Hur förbereder vi 
våra barn för att klara sig i världen utanför? […] OECD pekar på att globaliseringen 
och den ökade konkurrensen också kräver ständig innovation. Ger skolan näring till 
den kreativitet som krävs för att vara innovativ? Är utbildningssystemen tillräckligt 
känsliga och mottagliga för den internationella utvecklingen (SKL, 2009:71, Analys 
Öppna jämförelser)? 

Globalisering och digitaliseringen framstår i citaten ovan som lika oundvikliga som 
skrämmande. Förändringarna har skett och sker fortfarande och det innebär 
utmaningar och krav. Det är inte självklart på vilket sätt vi ska förbereda ”våra barn” 
för att klara sig ”i världen utanför”. Frågan är vilka ”våra barn” åsyftar och vilken 
”världen utanför” är. ”Världen utanför” ter sig skrämmande i förhållande till en ”värld 
innanför” och något vi måste förbereda oss för att klara oss i, det är något annat än det 
vi är vana vid, det som är tryggt och välbekant. Den internationella utvecklingen 
framställs som något den svenska skolan och det svenska samhället måste anpassa sig 
till och vara mottagliga för, om Sverige ska kunna konkurrera på en global arena.  

6.6.3. Mäta utveckling 
En faktor som återkommande visat sig vara viktig är mätandet av utveckling, så också 
här. Sverige deltar i ett antal internationella kunskapsmätningar där resultaten jämförs 
dels mellan länder, dels i Sverige över tid. Begreppet utveckling förekommer inte lika 
frekvent här, men SKL talar i termer av förbättrade eller försämrade resultat och hur 
Sveriges position i olika listor förändrats mellan olika år.  

Resultaten från TIMMS 2007 visar att svenska elever i både årskurs 4 och årskurs 8 
presterar på samma nivå som genomsnittet för EU/OECD i naturvetenskap. Det är 
framförallt de lågpresterande eleverna som presterar sämre än tidigare år. För Sveriges 
del innebär detta en fortsatt nedgång i resultat i årskurs 8 jämfört med resultaten i 
TIMMS 1995 och 2003 (SKL, 2010a:19, Aktuellt om förskola och skola 2010).  

Resultaten från samtliga PISA- undersökningar visar att läsförmågan hos svenska 
elever är god. Endast fem OECD-länder hade en högre medelpoäng än Sverige år 
2006. […] Resultaten för de svenska eleverna i PISA- undersökningens matematiska 
del låg 2006 nära genomsnittet för OECD-länderna. Vid de två tidigare mätningarna 
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har det svenska resultatet varit något högre än genomsnittet. Det visar att andra länder 
förbättrar sina resultat i relation till Sverige. Någon statistiskt säkerställd nedgång i 
resultat för Sveriges del finns dock inte (SKL, 2010a:19, Aktuellt om förskola och 
skola 2010).  

I jämförelse med elever från andra länder har svenska elever god läsförmåga. Sverige 
har i flera internationella studier legat bland de absolut bästa såväl när det gäller yngre 
som äldre barn (SKL, 2010b:19, Bra måste bli bättre). 

Enligt OECD:s PISA-undersökning presterar svenska 15-åringar lägre än OECD-
genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap. Resultaten har 
sjunkit de senaste tio åren och fortsatte nedåt i undersökningen 2012. Sett över flera 
år har svenska 15-åringars prestationer sjunkit mest jämfört med alla andra OECD-
länder (SKL, 2016b:9, Så lyfter vi elevernas resultat). 

Som en del av PISA-undersökningen 2009 undersöktes hur 15-åringar läser och 
navigerar på dator. Denna studie har inte gjorts tidigare. Här visar det sig att svenska 
elever ligger bättre till än OECD-genomsnittet (SKL, 2013d:23, Myter om skolan 
hindrar utveckling).   

Citaten ovan visar på att mätande är en viktig faktor i SKL:s förståelse av den svenska 
skolan i ett globalt perspektiv. Av någon anledning väljer de att inte använda begreppet 
utveckling lika frekvent i detta sammanhang, trots att de talar om hur olika resultat 
förändrats över tid. Istället väljs mer värderande ord som förbättra, sjunkit, högre 
resultat eller lägre än genomsnittet. Kanske hör dessa mer känslomässigt laddade ord 
att göra med den något skrämmande bild som målas upp av en framtid i en globaliserad 
värld. Om det som står på spel är att eleverna kommer att ”klara sig” eller inte i 
”världen utanför” blir resultaten av dessa undersökningar mer ödesmättade, eftersom 
logiken säger att sämre resultat innebär att eleverna, och därmed Sverige som nation, 
inte kommer att ”klara sig”. 

6.6.4. Samarbete, globalisering och mätande – sammanfattning av statens och 
nationens utveckling 
SKL ger begreppet utveckling olika innebörd och mening i förhållande till staten som 
myndighet och staten som nation. Utveckling i förhållande till staten som myndighet 
kopplas samman med moment som samarbete, men en närmare analys visar att det 
som efterfrågas på många sätt inte är mer samarbete, utan mindre, genom att 
kommunerna får överta både mer ansvar och större mandat och på så sätt inneha en 
högre grad av autonomi.  

När det handlar om Sverige som nation ger SKL utveckling innebörden av 
något absolut nödvändigt för Sveriges framtid. Utveckling förstås i förhållande till 
momentet globalisering, vilket framställs som något oundvikligt och delvis 
skrämmande, samtidigt som skolan måste vara mottaglig för de impulser som kommer 
från internationellt håll. Sveriges utveckling är avhängig svenska elevers utveckling i 
förhållande till andra nationer. Mätandet av utveckling blir därför viktigt, så att 
jämförelser kan göras över tid och med andra nationer. Denna utveckling benämns 
dock med andra, mer känsloladdade ord, så som sjunkande resultat, förbättra, lägre 
och så vidare. En tolkning av detta är att Sveriges ställning internationellt anses vara 
hotad, vilket uppfattas som skrämmande.  
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6.7. Utvecklingens mening och innebörd 
Begreppet utveckling har identifierats som en nodalpunkt i SKL:s skoldiskurs då det 
fyller en viktig funktion i texterna och förekommer mycket frekvent. Begreppet 
utveckling för tankarna till en rörelse framåt, till förbättring. Det finns en frånvaro av 
ord som bevara, fortsätta, tillvarata eller förvalta. Även om det finns delar av 
skolverksamheten SKL bedömer som väl fungerande, poängteras behovet av 
ytterligare utveckling, vilket syns tydligt genom exempelvis titeln Bra måste bli bättre 
(SKL, 2010b) och genom det upprepade användandet av ordet ständig. Det finns en 
diskurs som innebär att skolan inte är vad den bör vara. 
 Begreppet utveckling har satts i förhållande till olika kategorier i 
skolorganisationen, för att få en större förståelse för vad detta i sig relativt ”tomma” 
begrepp fylls med för innebörd relaterat till olika aspekter av skolan. Analysen visar 
att begreppet innebär olika saker inom de olika kategorierna. I vissa nivåer finns det 
en tydlig och konkret aspekt som behöver utvecklas, medan det i andra är betydligt 
mer allmänt och generellt. Nedanstående Tabell 3 visar en sammanfattning av de olika 
innebörder som begreppet utveckling ges i förhållande till olika aktörskategorier.  
 
Tabell 3: Utvecklingens innebörd i förhållande till olika aktörskategorier 

Aktörs-
kategori Utvecklingens innebörd 

Lärare 
Utveckling bestäms av momenten kompetens, karriär och konkurrens.  
Utvecklingen – i huvudsak elevernas kunskapsutveckling på klassnivå – är beroende av 
att mätas för att existera och för att kunna jämföras med andra lärare. 

Elever 
Utveckling bestäms av momentet kunskap. 
Utvecklingen – i huvudsak elevernas kunskapsutveckling på individnivå – är beroende av 
att mätas för att existera och för att kunna jämföras med andra elever. 

Rektorer 
Utveckling bestäms av momenten skola och kommun genom att rektors utveckling till 
stora delar likställs med skol- och kommunutveckling. 
Utveckling bestäms i viss mån av momentet kompetens. 

Skolor 
Utveckling bestäms av momentet ständig, och ses som ett självändamål.  
Utvecklingen – i huvudsak elevernas kunskapsutveckling på skolnivå – är beroende av att 
mätas för att existera och för att kunna jämföras med andra skolor. 

Kommuner 
Utveckling bestäms av momenten ständig, samarbete och samordna. 
Utvecklingen – i huvudsak elevernas kunskapsutveckling på kommunnivå – är beroende 
av att mätas för att existera och för att kunna jämföras med andra kommuner. 

Stat som 
myndig-
het 

Utveckling bestäms av momenten samarbete, ansvar och mandat i förhållande till 
kommunerna på så sätt att samarbetet ska innebära att staten lämnar över ansvar och 
mandat till kommunerna. 

Stat som 
nation 

Utveckling bestäms av momenten nödvändig och globalisering. 
Utvecklingen – i huvudsak elevernas kunskapsutveckling på nationell nivå – är beroende 
av att mätas för att existera och för att kunna jämföras med andra nationer. 
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Ovanstående tabell visar på skilda innebörder av utveckling i förhållande till olika 
aktörer. Sammanställt på detta sätt görs vikten av en god utveckling gällande mätbara 
kunskapsresultat hos eleverna uppenbar. Vidare blir det tydligt att denna utveckling är 
avhängig lärarnas kompetensutveckling. På så sätt är lärarnas idag bristande 
kompetens enligt denna logik ansvarig för alla problem och brister som går att 
identifiera i skolan. 
 
 

Lärares bristande kompetens  
= 

Elevers bristande kunskapsutveckling 
= 

Bristande utveckling i kommunerna 
= 

Bristande utveckling för nationen 
 
Om lärarna beskrivs som hinder för en god utveckling på samtliga berörda nivåer, 
beskrivs kommunerna snarast som möjliggörare, vilket kommer att bli tydligt i 
resultatredovisningen av den kritiska diskursanalysen i nästa avsnitt. 

7. ”Myndighet” med för lite makt – SKL och kommunerna 
som möjliggörare  
I detta avsnitt redovisas resultatet av den kritiska diskursanalysen. Det görs genom att 
diskursordningen presenteras i termer av genrer, diskurser och stil. Dessutom redogörs 
resultatet kopplat till en analys av intertextualitet, antaganden och hegemoni. Den del 
av detta analysarbete som tillfört studien mest nya infallsvinklar är den kopplad till 
olika genrer, vilket också är det begrepp som ges mest utrymme i Fairclougs 
teoribygge. Vad gäller diskurser och stil tillkom inte nytt innehåll på samma sätt, men 
jag har ändå valt att formulera resultatet även utifrån dessa begrepp, för att skapa en 
helhetsförståelse för analysresultatet med Faicloughs teori i förgrunden. Det är alltså i 
stora delar en upprepning av resultatet så som det skrevs fram i föregående kapitel, 
men infogat i Faircloughs syn på världen.  

I föregående avsnitt var olika aktörer inom skolorganisationen i fokus, med 
läraren som utgångspunkt. I detta avsnitt kommer istället fokus att ligga i första hand 
på kommunen och SKL som motpart till läraren. Syftet med avsnittet är, precis som 
nämnts ovan, att med hjälp av Fairclough sätta in den diskurs som identifierats utifrån 
Laclau och Mouffe i en vidare kontext, ett sätt att lyfta analysen en nivå till ett 
samhälleligt plan. På så vis kan konstruktionen av läraren träda fram än tydligare, då 
den kontext som läraren verkar i påverkar vem läraren har möjlighet att vara. Studien 
syftar också till att söka kunskap om i vilken riktning läraren drivs av SKL och detta 
avsnitt avser att söka svar på den frågan.  



 

 44 
 

7.1. Genrer – SKL agerar diskursivt 
Fairclough menar, som vi såg i teoriavsnittet, att genrer används för att bibehålla den 
institutionella strukturen i samhället och att styrningsgenrer är bäst lämpade för detta 
(2003:32). Styrningsgenrer är ett sätt att styra diskursivt, det vill säga med hjälp av 
språket snarare än med hjälp av tvång, våld eller regler. Genom de texter SKL 
producerar kan de alltså enligt detta synsätt styra andra aktörer beroende på det sätt de 
formulerar sig, vad de använder för ord och vad de låter bli att skriva. Något som 
vanligen används inom styrningsgenrer är rekontextualisering, vilket innebär att 
aspekter från en social praktik används inom en annan, det vill säga att låta begrepp 
användas i en ny kontext (Fairclough, 2003:26).  

7.1.1. Ekonomisk genre  
Ett exempel på rekontextualisering i det empiriska materialet är då ekonomiska 
begrepp och förklaringsmodeller används inom skolans arena. Exempelvis refereras 
det till eleverna och föräldrarna som kunder, politiker som beställare och skolan och 
lärarna som leverantörer. 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system som mäter hur kunder och användare 
bedömer varor och tjänster i Sverige. Mätningarna visar på kvalitetsutvecklingen inom 
olika branscher och samhällssektorer, bland annat näringsliv och offentlig sektor 
(SKL, 2010a:33, Aktuellt om förskola och skola 2010).  

[D]et fungerar som ett slags checklista eller redskap för självvärdering för dem, 
samtidigt som de månatliga rapporterna ger politikerna möjlighet att jämföra 
enheterna, och de återkommande rapporterna till kommunstyrelsen gör att det aldrig 
uppstår några tveksamheter om vem som ansvarar för vad. Alla har koll, kort sagt, på 
vad det är som levereras, och om det är rätt saker i förhållande till den politiska 
beställningen (SKL, 2009:40, Analys Öppna jämförelser) 

Politik handlar om vad som ska göras. Barn- och utbildningsnämndens affärsidé är att 
jobba för barn och ungdomar på olika, fastställda sätt. Vi i organisationen är de som 
ska genomföra det uppdrag som politikerna gett oss. Därför måste vi ständigt 
utvärdera oss själva, dels vad gäller huruvida vi jobbar med rätt saker, och dels rörande 
vad det är vi levererar (2009:39 Analys Öppna jämförelser). 

Här används begreppen affärsidé, leverans och beställning, vilka har ekonomiska 
konnotationer, i förhållande till det uppdrag skolan och politikerna har. Politikerna ska 
”beställa” något som skolorna ska ”leverera”. Det framstår som något konkret och 
entydigt, som en vara. Den komplexitet som finns i skolans uppdrag och de politiska 
beslut som ligger bakom det blir osynlig och utbildning framstår som något som kan 
mätas i termer av ”har levererats” eller ”har inte levererats”. Alla nyanser och 
tveksamheter raderas på detta sätt bort. Den nyliberala tanken om elever och föräldrar 
som kunder på en marknad ger i förlängningen ett behov av valfrihet, så att bra skolor 
väljs och dåliga väljs bort, vilket vi ser exempel på nedan.  

Kommunen utformade omgående system för till exempel finansiering, valfrihet och 
kundperspektiv och utmanade staten vad gäller till exempel skriftliga omdömen och 
individuella utvecklingsplaner. Nacka var också först i Sverige med att 
konkurrensutsätta sin skolverksamhet, vilket har präglat både det styrsystem som 
byggts upp och den skolkultur som råder i kommunen (SKL, 2009: Analys Öppna 
jämförelser). 
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SKL lyfter här fram Nacka som en framgångsrik skolkommun med motiveringen att 
beslutet att konkurrensutsätta skolverksamheten präglar den skolkultur som råder. En 
ekonomisk term fungerar alltså som den gemensamma nämnaren och röda tråden i 
kommunens skolverksamhet. Möjligheten att välja skola återkommer även i andra 
skrifter, liksom referenser till att skolan verkar på en konkurrensutsatt marknad. 

En ny webbplats ska göra det enklare för elever och föräldrar att jämföra och välja 
grundskola. Den kommer att innehålla resultat samt enkätsvar från elever och 
föräldrar. Webbplatsen utvecklas i samarbete mellan SKL, Friskolornas riksförbund 
och Svenskt Näringsliv (SKL, 2013c:8, Från 80 till 100). 

Att erbjuda alla huvudmän gemensamma spelregler är särskilt viktigt i en tid då skolan 
verkar på en konkurrensutsatt marknad (2010a:7, Aktuellt om förskola och skola 
2010). 

Förutom rena försäljningsbegrepp kopplade till en marknad där varor köps och säljs, 
används återkommande begreppet effektiv, vilket för tankarna till en företagsdiskurs 
där verksamheten bör vara exempelvis kostnadseffektiv. Detta intryck förstärks av att 
SKL samarbetar med Svenskt Näringsliv, en organisation som normalt sysslar just med 
näringsliv och inte offentlig sektor. Det är en mängd aspekter av skolverksamheten 
som enligt SKL kan förbättras med eller bör präglas av en större effektivitet, till 
exempel lärare: 

Den traditionella skolkulturen präglad av Jante och ensamjobb måste brytas. Det är 
inte alltid effektivt att den enskilde läraren själv lägger upp undervisningen (SKL, 
2010b:27, Bra måste bli bättre).  

Förvaltningschefer och rektorer i projektet vittnar om att det ofta krävs ett förändrat 
synsätt hos skolans personal för att hämta hem elever som placerats i avskiljda [sic!] 
lösningar till skolan eller klassen och låta dem ta del av de mest effektiva lärarnas 
kompetens (SKL, 2009:54, Analys Öppna jämförelser). 

… undervisning: 

Forskningen visar också att kvalitet och effektivitet i undervisningen ökar när lärare 
arbetar tillsammans med planering, genomförande och utvärdering av 
undervisningens innehåll (SKL, 2013b:10, Ett samlat karriärsystem för lärare).  

Att lärare till exempel planerar undervisningen tillsammans, observerar varandras 
lektioner och ger systematisk återkoppling är enligt forskningen effektivt (SKL, 
2016b:16, Så lyfter vi elevernas resultat).  

… hälsofrämjande arbete: 

Målet med förändringsarbetet var att åstadkomma effektiva former för hälsofrämjande 
insatser (SKL, 2013e:8, Vänd frånvaro till närvaro). 

… elevnärvaro: 

Närvaron handlar också om resursanvändning. Ett effektivt användande av lärarnas 
undervisningstimmar är en förutsättning för att eleverna ska få möjlighet att klara 
kunskapskraven (SKL, 2013e:57, Vänd frånvaro till närvaro).  

… resurser: 

Det är angeläget att systematiskt mäta förbättringsarbete för att få veta om 
förändringarna leder till önskat resultat och om resurserna används effektivt. Det 
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viktigaste är att mäta sådant man kan agera på (SKL, 2013e:59, Vänd frånvaro till 
närvaro). 

… samt skolans verksamhet i mer allmänna termer: 

Lönen ska syfta till att höja verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet 
(SKL, 2013b:20, Ett samlat karriärsystem för lärare). 

Ja, när alla förstår sitt uppdrag och tar gemensamt ansvar för att lösa de problem som 
uppstår, och för att göra det på rätt nivå, så ökar effektiviteten påtagligt (SKL, 
2009:47, Analys Öppna jämförelser). 

En viktig framgångsfaktor är att lärares kompetens och arbetstid tas tillvara på det sätt 
som bäst gagnar elevernas måluppfyllelse vilket i förlängningen skapar förutsättningar 
för en ökad effektivitet (SKL, 2010d:3, Lärares arbetstid). 

Resonemangen i det sista i raden av citat ovan bygger på varandra i en logik som 
innebär att lärares tillvaratagna kompetens leder till ökad måluppfyllelse vilket i sin 
tur leder till ökad effektivitet. Slutmålet är enligt detta resonemang effektivitet, inte 
måluppfyllelsen. Poängen är att skolan fungerar mer effektivt om eleverna når målen, 
inte att eleverna når målen om skolan fungerar mer effektivt. Nedan följer ett 
resonemang om att effektiviteten måste analyseras och åtgärdas, som om effektivitet 
har ett egenvärde i sig. 

När elever inte får tillräckligt med stöd handlar det oftast om brister i organisation och 
kompetens. Att skjuta till mer pengar ändrar i sig inte dåliga arbetssätt. Tvärt om kan 
mer resurser ibland släta över verkliga problem, istället för att verksamhetens behov 
och effektivitet analyseras och åtgärdas (SKL, 2010b:15, Bra måste bli bättre). 

I citatet presenteras det som fakta att bristande stöd beror på bristande kompetens. 
Bristande resurser är däremot enligt citatet inte ett verkligt problem och om resurserna 
ändå upplevs bristande är det för att effektiviteten inte analyserats och åtgärdats. 
Särskilt frekvent används begreppet effektivitet i skriften Synligt lärande, vilket är en 
skrift baserad på forskaren John Hatties metastudie av vad som är effektivast 
undervisning.  

Den typ av forskning som används som huvudsakligt underlag i Hatties översikt 
brukar benämnas effektforskning riktad mot skoleffektivitet, undervisningseffektivitet 
och lärareffektivitet (SKL, 2011b:10f, Synligt lärande). 

Det faktum att SKL valt att ge ut en bok dedicerad åt Hatties forskning ger en 
indikation om att effektivitetsperspektivet är viktigt i deras förståelse av skola och 
lärare. 

7.1.2. Myndighetsgenre 
Det går också att identifiera ett språk hämtat från en myndighetsarena i SKL:s texter. 
Exempelvis kallas hälften av texterna i det empiriska materialet för rapporter. 
Definitionen av en rapport är enligt nationalencyklopedin en ”(formell) redogörelse 
för undersökning eller utfört uppdrag, särsk. om längre skriftlig sådan som är utförd 
som beställningsuppdrag” (www.ne.se, hämtat 2018.10.28). Genom att benämna 
skrifterna rapporter ger SKL intrycket av att det är formella texter, gjorda på 
beställning av någon – förslagsvis en myndighet av något slag. Några av skrifterna 
benämns också som stödmaterial eller guide vilket signalerar att det är någon i 
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maktställning eller med en viss auktoritet inom ett område som uttalar sig, i linje med 
exempelvis Skolverkets Allmänna råd. Texterna innehåller också många tabeller och 
mycket kvantitativ information, vilket kan antas ha en legitimerande funktion. Texter 
som uppfattas som utgivna av en myndighet eller någon annan organisation i en 
maktställning och baserade på odiskutabla fakta och riktlinjer kan uppfattas som 
svårare att ifrågasätta. SKL uttrycker sällan explicit i sina skrifter att de är en 
arbetsgivar- och intresseorganisation, vilket gör att läsaren inte påminns om att det är 
utifrån det perspektivet texterna är skrivna. I själva verket nämns aldrig varken termen 
arbetsgivarorganisation eller termen intresseorganisation någonstans i det empiriska 
materialet. Termen arbetsgivare nämns totalt 41 gånger i texterna och det är vid några 
tillfällen tydligt att det är sig själv man syftar tillbaka till i formuleringarna, exempelvis 
i skriften Forskarutbildade lärare som SKL skrivit tillsammans med lärarfacken:  

Både vi som arbetsgivare och facklig företrädare ser att det finns ett intresse i många 
kommuner att på olika sätt utveckla verksamheten genom vetenskapliga metoder och 
angreppssätt (SKL, 2010c:4, Forskarutbildade lärare). 

Oftast talas det dock om arbetsgivaren som en aktör bland andra: 
Det är i linje med skollagstiftningen att – om arbetsgivaren så beslutar – tillämpa dessa 
bestämmelser även på förskollärare och fritidspedagoger i förskoleklass och 
obligatoriska skolväsendet (SKL, 2010d:7, Lärares arbetstid). 

Samtidigt behöver arbetsgivaren ständigt hitta nya sätt för lärarna att utvecklas utifrån 
verksamhetens behov (SKL, 2010b:27, Bra måste bli bättre).  

Genom att tala om arbetsgivaren på detta sätt framstår SKL som mer av en neutral 
myndighetsaktör, än en organisation som ska bevaka en viss aktörs intressen.  

7.1.3. Försäljningsgenre  
En särskild typ av styrningsgenre som Fairclough lyfter fram är promotional genres, 
vilka syftar till att ”sälja” varor, märken, organisationer eller individer (2003:33). 
Denna genre förekommer i det empiriska materialet, som en följd av den ekonomiska 
genre som beskrivits ovan och där en marknadslogik lyfts in i skolans värld. Eftersom 
skolor numera figurerar på en konkurrensutsatt marknad, där deras ekonomiska 
förutsättningar avgörs av hur många elever som väljer dem, måste skolorna ”säljas in”. 
Dessutom spiller säljspråket över i SKL:s tal om kommunerna och deras förmåga att 
agera huvudman, särskilt i förhållande till staten.   

Till denna positiva utveckling kan även läggas att såväl förskolan, grundskolan som 
gymnasieskolan är högt värderad av elever och föräldrar. När Svensk Kvalitetsindex 
(SKI) 2009 undersökte vilka verksamheter som brukarna är mest nöjda med hamnade 
skolan i toppskiktet. Noterbart är att inte någon av de statliga myndigheter som ingick 
i samma undersökning kunde konkurrera med skolan i fråga om upplevd nöjdhet. 
Utifrån SKI:s resultat är det alltså mycket lite som talar för att staten skulle sköta 
skolan bättre än kommunerna (SKL, 2010a:6, Aktuellt om förskola och skola 2010). 

Skolan och kommunerna hamnade i toppskiktet och statens myndigheter kunde inte 
konkurrera med detta. Samma undersökning men från år 2010 nämns i skriften 
Kommunaliseringen av skolan, med samma argumentation om kommunens godare 
förmåga att leda skolverksamheten i förhållande till statens: 
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Till detta kan även läggas att skolan är högt värderad av elever och föräldrar. När 
Svensk Kvalitetsindex (SKI) 2010 undersökte vilka samhällsverksamheter som 
brukarna var mest nöjda med hamnade skolan i toppskiktet. Nöjdheten med 
grundskolan (index 71,3) och gymnasieskolan (index 69,3) var även de högsta sedan 
SKI började med sina mätningar. Noterbart är att inte någon av de statliga myndigheter 
som ingick i samma undersökning kunde konkurrera med skolan i fråga om upplevd 
nöjdhet. Genomsnittsindex för de statliga myndigheterna uppgick till 60,9 (SKL, 
2011a:15, Kommunaliseringen av skolan). 

Formuleringarna är bitvis exakt desamma som de var när SKL refererade till 
undersökningen 2009, toppskikt och konkurrera. Här nämns även ord som index och 
olika siffror används för att indikera en objektiv och mätbar skillnad. Det har vid flera 
tillfällen i föreliggande studie påpekats att det är en frekvent återkommande 
argumentation att kommunerna är bättre skickade att styra skolan än staten. 
Argumentationen kan förstås som en del i den försäljningsdiskurs där kommunen 
framhåller sin förmåga som bättre än den upplevda konkurrentens. I Från 80 till 100 
respektive Kommunaliseringen av skolan formulerar sig SKL såhär: 

Kommunal skola bättre än statlig. Den kommunala skolan har kunskap om elevernas 
förutsättningar. Och elever och föräldrar som vill påverka slipper vända sig till en 
myndighet i Stockholm. Samtidigt ställer skolans utmaningar krav på kommunerna. 
Men att brister behöver rättas till betyder inte att skolan ska förstatligas. Det finns inga 
belägg för att det skulle ge bättre resultat. Utveckla istället en verksamhet som i många 
stycken fungerar bra (SKL, 2013c:7, Från 80 till 100)! 

Inget talar för att staten skulle ha mer pengar till skolan än kommunerna eller att man 
med statlig finansiering lättare skulle styra resurserna rätt ute i landet (SKL, 2011a:15, 
Kommunaliseringen av skolan). 

Noterbart är att det inte någonstans i det empiriska materialet finns ett explicit 
uttalande om den debatt SKL gör ett inlägg i, det vill säga huruvida skolan bör 
förstatligas igen. Medan debatten i sig är helt okommenterad, tar argumentationen 
mycket utrymme i flera av texterna. Ett försök att positionera sig maktmässigt i 
förhållande till skolan och staten görs gång på gång, utan att någon kommentar görs 
om varför en sådan positionering är nödvändig att göra. 

För det andra använder SKL också ibland formuleringar som är 
reklammässiga. De använder sig till exempel av att flera ord har samma 
begynnelsebokstav, så kallad allitteration i skriften Bra måste bli bättre och i 
”hashtagen”, #vivässarvälfärden. 

För det tredje, till sist, förekommer även fenomen som lånats från en mer 
konkurrensutsatt och reklambaserad arena. Exempelvis nämns utmärkelser och priser 
av olika slag som kommunerna använder för att uppmärksamma och höja de 
verksamheter man uppfattar som goda exempel.  

Ett exempel på hur kommunen premierar förskolor och skolor vilka visar upp bra 
resultat och utifrån dem kan inspirera andra är att sedan 2005 årligen dela ut priset 
Kvalitetshatten, om vilket man kan tävla i fem olika kategorier. En sådan utgörs av 
”Lyftpriset” som kan vinnas av skolor där antalet nöjda elever ökat tydligt över tid 
(SKL, 2009:28, Analys Öppna jämförelser). 
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7.1.4. Global genre 
Samtliga ovanstående exempel om genrer handlar om en strukturell rörelse, mellan 
olika arenor. Fairclough talar förutom detta även om en rörelse i relationen mellan 
olika skalor, där det lokala påverkas av och påverkar det nationella, det regionala och 
det globala (2003:33). SKL gör återkommande jämförelser inom och mellan olika 
skalor och särskilt tydligt syns referenserna till andra europeiska undersökningar och 
resultat, samt till andra europeiska länders skolorganisation och finansiering. SKL 
hänvisar ofta till internationella undersökningar såsom PISA och TIMMS.  

Sverige deltar i flera internationella jämförelser som genomförs av organisationer som 
OECD och IEA. Med jämna mellanrum undersöks elevernas kunskaper i olika 
områden (SKL, 2010a:19 Aktuellt om förskola och skola).  

I den senaste PISA-undersökningen, som är en omfattande internationell studie av 15-
åriga elevers förmågor i naturvetenskap, matematik och läsning, var det endast fem 
länder av 57 som hade bättre resultat än Sverige (SKL, 2010b:19, Bra måste bli bättre). 

Sedan 1995 deltar Sverige med jämna mellanrum i de två internationella jämförelserna 
TIMMS och PISA. I båda dessa undersökningar har elevernas resultat sjunkit över tid, 
både i förhållande till andra länder och i förhållande till vad svenska elever presterade 
i de första mätningarna inom respektive undersökning (SKL, 2013d:7, Myter om 
skolan hindrar utveckling).  

Enligt OECD:s PISA-undersökning presterar svenska 15-åringar lägre än OECD-
genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap. Resultaten har 
sjunkit de senaste tio åren och fortsatte nedåt i undersökningen 2012. Sett över flera 
år har svenska 15-åringars prestationer sjunkit mest jämfört med alla andra OECD-
länder (SKL, 2016b:9, Så lyfter vi elevernas resultat).  

De internationella undersökningarnas genomslagskraft och inverkan på SKL och 
skolan på kommunnivå syns också genom den matematiksatsning SKL gjort som går 
under namnet SKL PISA 2015. 

Ett 90-tal kommuner deltar i SKL Matematiksatsning PISA 2015. Det är ett unikt 
samarbete mellan den politiska ledningen, förvaltningsledningen, rektorer och lärare. 
Målet är att halvera den andel elever som idag inte når högre än lägsta nivån och öka 
den andel som når högsta nivån i PISA 2015 (SKL, 2013c:3, Från 80 till 100). 

SKL jämför också hur strukturer som handlar om socioekonomiska förutsättningar 
påverkar på skolresultat och konstaterar att Sverige ligger bättre till än flera andra 
länder. 

I de flesta OECD-länder är det mellan tre och fyra gånger troligare att ett barn från ett 
hem med låg inkomst hamnar i den grupp som presterar lägst i matematik vid 15 års 
ålder. I Sverige, liksom bland annat Island, Finland, Norge och Kanada, är förhållandet 
bättre. Här är det mellan två och tre gånger troligare att dessa elever får sämst resultat 
(SKL, 2009:69, Analys Öppna jämförelser). 

Till sist ställer SKL de svenska kostnaderna för skolan mot andra länders kostnader 
och konstaterar dels att vi har höga kostnader i Sverige jämfört med andra europeiska 
länder, dels att höga kostnader inte är någon garant för goda resultat. 
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Mycket pengar till skolan 
Totalt satsar Sverige 6,3 procent av BNP på utbildning medan OECD:s genomsnitt är 
5,7 procent. Blott sex OECD-länder satsar mer än Sverige (SKL, 2010b:11, Bra måste 
bli bättre).  

Finlands utmärkta resultat i PISA-undersökningarna kan till exempel inte förklaras 
med hänvisning till höga kostnader. Den finländske professorn i pedagogik Michael 
Uljens slår fast att Finland gått från toppen av investeringar i utbildning generellt, till 
att på 15 år ligga under OECD:s genomsnitt (SKL, 2010b:15, Bra måste bli bättre).  

I alla OECD-länder har kostnaderna för skolan ökat. Hur ska pengarna spenderas? 
Vad ger bäst resultat? Forskning visar att höga kostnader inte automatiskt betyder bäst 
resultat. OECD ställer frågan hur resurserna kan användas mest effektivt (SKL, 
2009:71, Analys öppna jämförelser). 

Använd resurserna rätt. Kommunerna lägger cirka 40 % av sin budget på skola och 
förskola. Sverige ligger i EU:s toppskikt både vad gäller resurser och lärartäthet. 
Samtidigt når andra länder bättre resultat med mindre resurser. Det handlar om hur 
resurserna används (SKL, 2013c:7, Från 80 till 100).  

Genom att föra samman jämförelser av kostnader och jämförelser av resultat på detta 
sätt konstrueras skolan och lärarna i texterna som ineffektiva och inkompetenta, då de 
kostar mycket men levererar dåliga resultat. Inga alternativa förklaringsmodeller ges, 
vilket gör att sambandet framstår som kausalt och vedertaget. 

7.2. Diskurser – SKL representerar diskursivt 
Att representera diskursivt innebär att göra vissa antaganden om hur något eller någon 
är. Genom de resultat som redovisats i avsnitt 6 gällande nodalpunkten utveckling och 
vilken betydelse detta begrepp ges i förhållande till olika aktörskategorier kan vissa 
slutsatser göras om de antaganden SKL gör om olika aktörer i skolans organisation. 
De olika representationer som går att finna via de resultat som presenterats innan kan 
beskrivas som följer: 
 Eleven representeras som en person i behov av kunskapsutveckling och som 
det är viktigt att mäta. Elevens utveckling är en symbol för landets framtida utveckling. 
Eleven är någon som behöver skyddas från en osäker framtid. 
 Läraren representeras som en person som är i behov av ökad kompetens i första 
hand. Det är läraren som kan hindra eller möjliggöra utveckling inom skolans alla 
arenor genom att förbättra sig själv. Läraren behöver också incitament i form av mer 
attraktiva tjänster eller löneförhöjning för att vilja utveckla sin kompetens. Läraren är 
visserligen en viktig faktor för elevernas förmåga att utvecklas kunskapsmässigt, men 
saknar idag den kompetens som behövs för att klara uppdraget. 
 Rektorn representeras som en del av en organisation i första hand och som en 
egen individ i andra hand. Rektorns funktion är till stora delar att genomföra det aktörer 
inom politiken och förvaltningen beslutat om. I den mån rektorn representeras som 
individuell aktör är det en individ som behöver utveckla sin kompetens för att kunna 
hantera ett mer ansvarstyngt uppdrag, i paradox gentemot föreställningen om rektorn 
som förlängd arm till skolledning på kommunnivå.  
 Kommunen representeras som en organisation som gör sitt jobb på bästa 
möjliga sätt under rådande förhållanden. De skapar möjligheter för lärare och rektorer 
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att kunna genomföra sina uppdrag, genom att fördela resurser och skapa möjligheter 
till kompetensutveckling. I de fall kommunerna framstår som undermåliga beror det 
på myter eller dåliga förutsättningar bortom kommunernas egen kontroll.  
 Staten som myndighet representeras som ett sämre alternativ till kommunerna, 
som skulle klara jobbet sämre än dem. Dessutom finns det behov av förbättring hos 
staten gällande att skapa förutsättningar för kommunerna att genomföra sitt uppdrag.  

Staten som nation representeras som en aktör i en osäker omvärld, där det finns 
stora krav och potentiella hinder i framtiden. Det gäller för nationen Sverige att inte 
”halka efter” och att stå sig i förhållande till andra nationer utvecklingsmässigt och 
därmed konkurrensmässigt.  
 Sammantaget skapas ett nät där de olika aktörerna representeras på olika sätt i 
förhållande till varandra. Läraren representerar hinder och svårigheter beroende på ett 
behov av utveckling som är svårt att tillfredsställa på grund av lärarnas ovilja och 
motstånd. Kommunerna representerar lärarnas motpart, som ansvarstagande 
möjliggörare. Eleverna, och i förlängningen skolorna och Sverige som nation, kan nå 
en positiv eller en negativ utveckling beroende på vilken av dessa poler som tillåts 
dominera.  

7.3. Stil – SKL agerar diskursivt 
Fairclough beskriver stilar som sätt att vara, att anta en viss identitet, att konstituera 
den vi är (2003:26). Med andra ord; vilka utger sig SKL för att vara genom det sätt på 
vilket de agerar diskursivt? Avsnittet ovan handlar om olika sätt att representera 
diskursivt och beskriver vilka identiteter de olika aktörsgrupper som figurerar i 
texterna får genom de formuleringar SKL använder sig av. Begreppet stil tolkas i detta 
sammanhang istället som den identitet SKL ger sig själva.  
 SKL använder, som visats ovan, i stor utsträckning en myndighetsdiskurs. 
Texterna signalerar opartiska fakta och uttrycker råd och guider till på vilket sätt skolor 
och lärare ska agera i sin myndighetsutövning. Att SKL i själva verket inte är en 
myndighet, utan en arbetsgivarorganisation som bevakar vissa specifika intressen är 
inte uppenbart i texterna. En möjlig orsak till detta är att den stil SKL använder i sina 
texter konnoterar med myndigheters snarare än lobbyisters eller opinionsbildares. 
Medvetet eller ej skapar SKL med detta språkbruk en identitet som är svårare att 
ifrågasätta eller granska med samma kritiska blick som en intresseorganisations. De 
allmänna råd och styrdokument som ges ut av de faktiska myndigheter skolan har att 
förhålla sig till är rimligen något lärare betraktar som en instruktion att följa, vare sig 
de som professionella yrkesutövare håller med om innehållet eller ej. Att göra 
motstånd eller ifrågasätta sådana dokument är inte något som görs lättvindigt utan 
något som kräver längre processer och beslutskedjor. Möjligen skulle SKL möta ett 
större motstånd om denna myndighetsidentitet övergavs till förmån för en mer 
intressebaserad sådan och de råd, tips och förslag som SKL ger via sina publikationer 
sågs som just detta och inte regler, lagar och bestämmelser. Genom att anta en identitet 
som myndighetsutövare skapar SKL möjligen en situation för sig själva där de bemöts 
med en större undergivenhet och lydnad än vad som hade varit möjligt om det var mer 
uppenbart att det är en intresseorganisation som framtagit och publicerat texterna. 
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7.4. Intertextualitet, antaganden och hegemoni 
I detta avsnitt redovisas analysen i förhållande till begreppen intertextualitet, 
antaganden och hegemoni, där de för-sant-hållanden som det ges uttryck för i texten 
förs upp till ytan och betraktas på ett mer ifrågasättande sätt än som odiskutabla fakta. 
Till en början presenteras exempel på hur SKL förhåller sig till dels manifest 
intertextualitet, dels antaganden. Därpå följer en analys av detta förhållningssätt och 
vad det kan säga om de hegemoniska processer SKL eventuellt är en del av.  

7.4.1. Manifest intertextualitet  
För att göra en analys av den redovisade och tydliga – manifesta – intertextualiteten 
granskades de referenslistor och fotnoter som finns i det empiriska materialet för att 
sedan kategoriseras i fem olika grupper (se Figur 4). Grupperna och den ungefärliga 
procentuella fördelningen mellan dem är Statliga dokument och lagar 40 %, Vetenskap 
och populärvetenskap 34 %, Europeiska myndigheter och organisationer 8 %, SKL 8 
% och Övrigt 8 %.  
 

 
Figur 4: Fördelning av den manifesta intertextualiteten 

Det som står ut i detta resultat är att SKL relativt ofta refererar till sig själva och lika 
ofta till olika europeiska organisationer, i första hand OECD. När det gäller att referera 
till sig själva kan det tolkas som ett sätt att ge intrycket av att det finns fler belägg för 
textens påståenden genom många referenser, trots att det i många fall leder tillbaka till 
dem själva. Ett exempel på det såg vi i föregående kapitel där Huvudmännens 
expertråd för skolutveckling användes som referens, utan någon notering om att 
organisationen är en del av SKL (se sida 35 i denna text). 

Huvudmännens expertråd för skolutveckling redovisade nyligen sina slutsatser om hur 
detta kan gå till. (SKL, 2016b:15, Så lyfter vi elevernas resultat).  

Referenserna till OECD pekar på den vikt som läggs vid de internationella mätningar 
och jämförelser som görs. Det finns inte något avsnitt i någon av texterna som 
problematiserar OECD som källa, eller diskuterar de möjligen politiskt färgade motiv 
som finns bakom de undersökningar de står som avsändare till.   
 En annan detalj som kan observeras är att SKL inte gör någon större skillnad 
mellan vetenskapliga artiklar och mer populärvetenskapliga texter. Det görs heller 
aldrig någon explicit redogörelse för hur de referenser som finns med har valts ut, 
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varför man valt just dessa eller vilka texter som valts bort. Det som vid en första 
anblick ser ut som en gedigen referenslista kan vid en närmare granskning alltså 
uppfattas som relativt tom och utvald baserad på att det är texter som bekräftar tesen, 
snarare än de texter som är mest relevanta utifrån det innehåll som beskrivs.  

7.4.2. Antaganden 
Antaganden handlar om de implicita referenser som görs till omvärlden och vad som 
tidigare har sagts, tänkts eller skrivits, utan att något explicit erkännande görs till den 
eller de som har yttrat det. Ett tydligt exempel på det får vi i SKL:s tal om statens 
sämre förmåga att agera huvudman i förhållande till kommunernas, som beskrivits mer 
i detalj ovan. Ingenstans nämns den debatt som pågått i samband med den uppfattade 
svenska skolkrisen där flera röster höjts för att åter förstatliga skolan. Ändå ger SKL 
ett explicit och tydligt inlägg i debatten genom att gång på gång påpeka att en sådan 
åtgärd inte skulle leda till en mer positiv utveckling av skolan.  

Antaganden handlar också om att uttrycka sig i termer av att något är snarare 
än att något kan vara. Åsikter presenteras som fakta. Det finns många exempel på detta 
i SKL:s texter och nedan följer ett axplock av dessa för att visa på hur olika antaganden 
kommer till uttryck i texterna. Följande citat är hämtat från skriften Så lyfter vi 
elevernas resultat under rubriken Skolans utmaningar: 

Det är inte längre godtagbart att gå ut skolan utan betyg. Det är inte heller möjligt att 
hitta ett jobb utan utbildning på samma sätt som tidigare. Lägg därtill vår ökade 
medvetenhet och medias ökade betydelse – både sociala och traditionella – där 
missnöje sprids ofta och lätt. Det påverkar bilden av skolan och är en stor utmaning 
eftersom det i sin tur påverkar tilliten och förtroendet för alla som arbetar i och med 
skolan. Skolor och huvudmän beskriver en situation där föräldrakontakter tar alltmer 
tid. Risken är givetvis också stor att den negativa bilden påverkar läraryrkets 
attraktivitet (SKL, 2016b:11, Så lyfter vi elevernas resultat). 

Detta citat är fullt av antaganden och slutledningar som inte refereras tillbaka till någon 
källa, utan presenteras som sanningar. Till att börja med görs ett konstaterande av att 
det inte längre är godtagbart att gå ut skolan utan betyg. Vi får inte veta vem som 
påstår detta eller varför det är så, utan det beskrivs som fakta. Vidare konstateras att 
det utan utbildning inte är möjligt att få ett jobb på samma sätt som tidigare. Texten 
beskriver inte vad detta tidigare innebär, eller hur det skiljer sig från nuet, det finns 
ingen studie eller statistik som referens för påståendet, utan det framställs som en 
vedertagen sanning. Utöver detta beskriver texten att vår medvetenhet har ökat, medan 
vad vi är mer medvetna om är mer oklart, att medias betydelse har ökat, medan vi inte 
får veta något om på vilket sätt eller i förhållande till vad och slutligen att detta 
sammantaget innebär att missnöje lättare sprids. Texten innehåller ingen kommentar 
om att media kan vara positivt eller att den generella ökade medvetenheten kan vara 
en tillgång, utan detta framstår som ett hot mot skolan – en stor utmaning, eftersom 
det kan påverka förtroendet och tilliten. I samma kontext beskriver SKL hur 
föräldrakontakter tar mer tid, vilket gör att det framstår som något negativt. Samtidigt 
var ju en av anledningarna till kommunaliseringen just att makten skulle komma 
närmare föräldrarna och att de skulle ha möjlighet att påverka på ett lokalt plan. Vidare 
beskrivs hur den bild som ges av skolan i media gör att läraryrket inte framstår som 
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attraktivt. Några andra förklaringsmodeller till yrkets låga status ges inte, såsom 
exempelvis arbetsmiljö, arbetsförhållanden och löner, vilka SKL har ett större 
inflytande över.  
 Ett annat tillfälle då antaganden presenteras som fakta är i följande citat: 

På senare år har behovet av fler karriärtjänster för lärare blivit alltmer påtagligt. SKL 
menar att en större arbets- och lönedifferentiering bidrar till en högre måluppfyllelse 
och ett mer attraktivt läraryrke. Detta stöds av större möjligheter för lärare att göra 
karriär inom yrket samtidigt som det ger rektorn större möjlighet att genomföra sitt 
uppdrag. SKL menar att rätt använt kommer de karriärtjänster regeringen nu inför att 
tillsammans med befintliga karriärtjänster i kommunerna bidra till en god skol-
utveckling (SKL, 2013b:7, Ett samlat karriärsystem för lärare). 

Att uttrycka att behovet av karriärtjänster har blivit mer påtagligt signalerar något 
faktiskt och noterbart. Vidare menar SKL att differentiering bidrar till dels en högre 
måluppfyllelse, dels ett mer attraktivt yrke. Det är inte här inte fråga om en teori eller 
en möjlighet, utan något som konstateras som faktum. I formuleringen därpå motiveras 
detta faktum utifrån att lärares karriärmöjligheter ökar, samt att rektors ”möjlighet att 
genomföra sitt uppdrag” ökar. Alternativ som att en differentiering av tjänster och 
löner kan innebära en ökad konkurrens och eventuell ohälsa hos personalen, att lärarna 
kan välja att göra kvantitativa saker som går att mäta istället för sådant av god kvalitet 
men som är svårt att mäta eller att lärare slutar att samarbeta och dela med sig av 
material och erfarenheter eftersom det kan skada deras karriärs- och löneutveckling 
nämns inte alls. Tvärtom menar SKL att differentieringen kommer att bidra till att 
skolan som helhet utvecklas på ett positivt sätt. Föreliggande studie säger ingenting 
om huruvida SKL:s antaganden är riktiga, och heller inte om den alternativa bilden 
som skisserades ovan är riktig. Ett konstaterande kan endast göras om att SKL 
presenterar en verklighetsuppfattning som inte ifrågasätts där differentiering och 
konkurrens ses som något odelat positivt. Det finns inte några referenser eller 
hänvisningar som ger en ledtråd varifrån denna uppfattning kommer.  

7.4.3. Hegemoni 
Hegemoni kan beskrivas som det en text gör gällande som sant och hur dessa för-sant-
hållanden påverkar en viss grupps status eller makt i förhållande till andra grupper. 
Analysen av det empiriska materialet visar på ett antal hegemoniska processer där SKL 
deltar i en kamp om att göra vissa föreställningar till vedertagna sanningar.  

Till att börja med visade resultatet av analysen utifrån diskursteorin att 
utveckling är något centralt för skolan, som legitimerar SKL:s maktutövande, genom 
att det antas ge förutsättningar för bättre utveckling. Det visade sig också att utveckling 
innebär olika saker i förhållande till olika aktörer inom skolan och dessa förhållanden 
blir en del i den hegemoniska process som SKL är en del av. Några av de för-givet-
taganden som SKL gör gällande med sina texter är: 

• att lärare är i behov av kompetensutveckling. 
• att eleverna, skolorna, kommunerna och Sverige som nation är i behov 

av att lärare utvecklas. 
• att kommunerna är överlägsna staten som huvudman för skolan. 
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• att skolan tjänar på att organiseras med hjälp av strukturer från 
näringslivet, exempelvis valfrihet, konkurrens och effektivitet. 

• att mer resurser till skolan inte är avgörande för att förbättra elevernas 
kunskapsutveckling och resultat.  

• att svenska lärare och elever har det bra i förhållande till lärare och 
elever i andra länder. 

Genom att beskriva dessa påståenden som sanningar, skapar SKL en position för sig 
själva och för kommunerna i debatten om skolans organisation och utveckling där de 
är att tacka för det som fungerar, men inte att skylla på för det som inte fungerar. Om 
dessa påståenden blir accepterade som sanningar i den allmänna debatten, behöver 
SKL och kommunerna inte försvara och förklara fenomen som sänkt skolpeng, sämre 
arbetstider eller ökade administrativa uppgifter. Om utgångspunkten är att ökade 
resurser inte ger bättre resultat behöver diskussionen om ökade resurser inte ens föras 
utan argumentationen kan direkt handla om hur resurserna används och fördelas. Om 
det som tas för givet är att utvecklingen inom samtliga skolans områden är avhängig 
lärarnas kompetens och utveckling, behöver ingen diskussion föras om andra aktörers 
kompetens och utveckling. En fråga värd att diskutera (vilket också görs i kommande 
avsnitt) är om det är en slump att SKL och kommunerna vinner på verklighets-
beskrivningar som utgår från att resurser inte gör någon skillnad och att lärarna bär det 
fulla ansvaret för att hindra eller möjliggöra skolutveckling på alla övriga nivåer, eller 
om formuleringar som gör detta gällande är en del i en hegemonisk process för att 
legitimera den makt kommunerna har idag och för att avsäga sig ansvaret för det som 
inte fungerar.   
 Sättet som intertextualitet, antaganden och hegemoni används i en text har att 
göra med sättet på vilket avsändaren positionerar sig i förhållande till andra aktörer. 
Utifrån ovanstående resultatbeskrivning går det att avläsa hur SKL positionerar sig i 
förhållande till andra aktörer på en skolarena. Tydligast positionerar sig SKL i 
förhållande till lärarna och till staten som myndighet. I förhållande till lärarna 
positionerar sig SKL som någon som kan ställa krav och någon som vet bättre. De kan 
påstå saker som att lärarnas kompetens behöver öka eller att lärarnas önskemål om 
ökade resurser inte är legitima. I förhållande till staten positionerar sig SKL och i 
förlängningen kommunerna, som någon som är ett offer för omständigheter som staten 
skapar, samt någon som är mer kompetent.  

8. Slutsatser – läraren hindrar, kommunen möjliggör 
Studien syftade till att svara på frågorna om hur lärare konstrueras av organisationen 
SKL och på vilket sätt makt manifesteras i deras texter. Inledningsvis poängterades att 
det är många aktörer som verkar på samma arena som lärarna och som lärarna på något 
sätt måste förhålla sig till. Med hjälp av nodalpunkten utveckling kunde en analys 
göras, där SKL:s konstruktioner av lärare kunde kartläggas genom att sättas i 
förhållande till konstruktioner av några av dessa andra aktörer inom skolans område. 
SKL skapar betydelse av nodalpunkten utveckling på olika sätt i förhållande till olika 
aktörer och resultatet visar att lärare i första hand konstrueras som i behov av ökad 



 

 56 
 

kompetens, vilket särskiljer dem från övriga kategorier. En vidare analys pekar på att 
denna konstruktion fyller en funktion för SKL i form av ett legitimerande av den makt 
kommunerna har över lärarna och det sätt på vilket kommunerna styr lärare framåt. 
Konstruktionen av lärare som personer med bristande kompetens innebär i 
förlängningen en konstruktion av lärare som hinder. De problem som SKL identifierar 
på skolans arena kan alla härledas tillbaka till ett bristperspektiv på lärarna som grupp. 
Detta bristperspektiv skapar en öppning för SKL och kommunerna att gå in och styra 
över och förändra det arbete som sker på skolorna. På samma gång konstrueras också 
kommunerna som en möjliggörare, någon som erbjuder förutsättningar för att skolorna 
ska lyckas med sitt uppdrag, förutsatt att lärarna gör sin del. Genom nodalpunkten 
utveckling ses också hela skolverksamheten genom ett raster som hela tiden anmodar 
förbättring, förändring och förfining, medan ord om att bevara eller förvalta något inte 
förekommer alls. Därmed har SKL också skapat optimala förutsättningar för 
kommunerna att betraktas som en legitim ledare: de möjliggör utveckling, och 
utveckling är vad som behövs.  
 Vidare är utveckling, såsom den förstås och skrivs fram i SKL:s texter, 
beroende av att mätas, vilket ger ytterligare konsekvenser för lärarna i deras 
yrkesvardag. Med hjälp av mätningar av elevernas kunskapsutveckling kan också 
lärarnas utveckling mätas, vilket sedan utgör underlag för en differentiering mellan 
skickliga och mindre skickliga lärare. Elever, lärare, skolor, kommuner och Sverige 
som nation präglas av konkurrens, trots att begreppet som sådant nästan inte 
förekommer alls, då prestationer ska mätas och jämföras på olika sätt och därefter 
belönas eller bestraffas med bättre eller sämre lön eller betyg.  

I nästa avsnitt följer en diskussion kring dessa slutsatser och vilka 
konsekvenserna av dem kan vara, samt ett resonemang om hur vidare studier baserat 
på dem skulle kunna se ut. 

9. Diskussion - vinsten med en lärare i behov av utveckling 
Resultatet visar att SKL konstruerar en lärare som är i behov av högre kompetens, som 
behöver yttre incitament för att utveckla denna kompetens och som med den egna 
utvecklingens vara eller icke vara fungerar som en hindrande eller möjliggörande kraft 
för all annan utveckling på skolområdet. Det resultatet inte kan säga något om är 
varför. Det är här en diskussion inom Faircloughs tredje dimension kommer in, som 
placerar in texten i de institutionella och organisatoriska omständigheter som den ingår 
i. Vilka omständigheter gör att SKL:s diskurs om lärare är just så som den är? Inom 
en studie av denna omfattning finns det inte möjlighet att göra en fullgod analys inom 
samtliga dimensioner, därtill är utrymmet för litet. Dock kan frågor ställas och en 
diskussion föras, som möjligen kan leda vidare till en ny studie.  
 En viktig fråga att ställa är just varför läraren framställs som inkompetent i 
SKL:s texter. Vad har organisationen att vinna på en sådan diskurs? Genom att göra 
just detta till en vedertagen sanning, förs vissa frågor upp på agendan, medan andra 
frågor trängs undan. Texterna i det empiriska materialet kan betraktas utifrån dess 
reproducerande eller omstrukturerande funktioner på den existerande diskurs-
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ordningen, det vill säga huruvida SKL för en kamp för att behålla status quo eller för 
att förändra någonting. Som resultatredovisningen klarlagt positionerar sig SKL på 
särskilda sätt i förhållande till lärarna. Dessa positioneringar kan betraktas som sätt att 
legitimera rådande maktförhållanden och stävja uppfattade försök att förändra dem. I 
många delar går det att läsa texterna som ett försvar gentemot ett ifrågasättande som 
inte benämns explicit – ett försvar gentemot lärares vilja att återupprätta en status av 
profession och autonomi. För att kunna behålla den maktställning SKL och 
kommunerna besitter idag måste de positionera sig hierarkiskt över lärarna. Det som å 
ena sidan kan läsas som skarp kritik mot såväl lärarkåren som staten, kan därmed å 
andra sidan läsas som en defensiv hållning för att inte förlora makt och inflytande. Om 
lärarna uppfattas som tillräckligt kompetenta och professionella för att autonomt styra 
över sitt arbete riskerar SKL och kommunerna att förlora legitimitet i sitt sätt att styra 
och leda lärarna i den riktning som de själva anser vara mest lämplig. Risken finns 
också att pedagogiska spörsmål får ta en allt större plats om lärarna får större möjlighet 
att styra, på bekostnad av exempelvis ekonomiska spörsmål, vilket kan leda till att den 
kommunala ekonomiska kalkylen inte går ihop. Genom att konstruera lärare som 
inkompetenta blir de resurser skolan tilldelas en icke-fråga och kommunerna och SKL 
behöver inte försvara eller förklara de ekonomiska förutsättningar som skolorna ges. 
Genom att efterfråga resultat inom områden som är lätta att redovisa och göra 
beräkningar på, förminskas också den professionalitet lärare besitter i frågor som har 
att göra med mer ”mjuka” och/eller komplexa värden och som inte lika lätt låter sig 
mätas. På så sätt tar sig SKL:s fokus på internationella, mätbara resultat hela vägen in 
i klassrummet och lärares vardagliga beslut och prioriteringar. Det går utifrån denna 
studie inte att säga någonting om på vilket sätt lärare läser och förstår SKL och 
huruvida de införlivar dessa riktningar i sitt dagliga arbete, men klart är att de alltmer 
tvingas att förhålla sig på något sätt gentemot krav på mätbar, kunskapsrelaterad 
utveckling, vare sig de ställer sig mot eller för en sådan riktning.  

Det finns förutom dessa mer allmänt hållna funderingar några mer specifika 
delar av resultatet som jag vill föra en diskussion om. Exempelvis finner jag det fokus 
som läggs i texterna på jämförelsen mellan kostnader och resultat i ett internationellt 
perspektiv intressant, och frågan väcks i mig om varför SKL väljer att poängtera just 
detta resultat bland många andra. Vad har de, som arbetsgivarorganisation, att vinna 
på att framställa den svenska skolan som på samma gång välfinansierad och 
lågpresterande? Samma frågeställning kan väckas i förhållande till det faktum att SKL 
valt att lyfta fram den effektivitetsforskning Hattie sammanställt, så till den grad att en 
hel bok ägnats enkom åt detta. Bokens fokus på effektivitet möjliggör ett resonemang 
om att ökade resurser inte är det som i huvudsak kan lösa skolans problem, utan snarare 
en effektivare användning av de resurser som finns. Det går inte att bortse från att den 
som har möjlighet att ge skolan mer eller mindre resurser är kommunerna och att SKL 
därför tjänar på en föreställning om att bristen på pengar inte är roten till de problem 
som SKL menar att skolan har. Det ger dem ytterligare ett belägg för att det är lärarna 
som behöver förändras för att skolans utveckling ska gå i en mer positiv riktning. 
Genom att föra denna argumentation gör SKL också sin egen och kommunernas rygg 
fri och hänvisar till att lösningen på det uppfattade problemet måste ligga någon 
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annanstans. Frågeställningar som skulle kunna vara aktuella i sammanhanget, men 
som inte ställs, handlar till exempel om den övergripande organisationen och 
uppdragsformuleringen. Finns det något i lärarnas uppdrag och organisationen kring 
detta uppdrag som skapar ineffektivitet? Den ökade skyldigheten som lärare har idag 
av att dokumentera och redovisa planeringar, resultat, insatser, anpassningar och 
åtgärder torde exempelvis kräva stora resurser både ekonomiskt och tidsmässigt. Är 
det detta lärarna skulle ha valt att lägga sin tid på om de varit fria att prioritera bland 
sina arbetsuppgifter utifrån en professionell autonomi? Kan en delförklaring ligga i det 
fria skolvalets konsekvenser i form av osäkra elevunderlag från år till år som skapar 
behov av att omorganisera verksamheten och tvingar skolans personal att ständigt 
arbeta i nya arbetslag med nya kollegor i nya organisatoriska lösningar? Dessa frågor 
kan på ett annat sätt än lärarnas kompetens lösas på kommunal nivå och innebär 
därmed ett större ansvar för kommunerna än om problemet ligger endast hos lärarna. 
Det går inte utifrån denna studie att säga något om giltigheten i påståendet om lärares 
bristande kompetens, lika lite som det går att uttala sig om giltigheten i någon av de 
alternativa förklaringar som nämndes ovan. Däremot visar resultatet tydligt på hur 
SKL genom sina texter sätter agendan på ett sätt som gör att en problemformulering 
med lösningen någon annanstans får ta plats, medan problemformuleringar där en 
lösning står att finna inom den egna verksamheten väljs bort. Ett exempel på hur andra 
förklaringsmodeller till låga resultat hos elever än lärares bristande kompetens väljs 
bort är det citat som finns på sida 46 i denna text och som berör hur SKL med statistik 
från OECD gör jämförelser mellan hur socioekonomiska strukturer påverkar 
skolresultat. SKL poängterar att Sverige ligger bättre till än många andra länder i detta 
avseende. 

I de flesta OECD-länder är det mellan tre och fyra gånger troligare att ett barn från ett 
hem med låg inkomst hamnar i den grupp som presterar lägst i matematik vid 15 års 
ålder. I Sverige, liksom bland annat Island, Finland, Norge och Kanada, är förhållandet 
bättre. Här är det mellan två och tre gånger troligare att dessa elever får sämst resultat 
(SKL, 2009:69, Analys Öppna jämförelser). 

Efter att ha läst citatet många gånger började jag fundera över vad det egentligen är 
SKL tycker att Sverige bör slå sig för bröstet över. Om jämförelsen plockas bort 
kvarstår det faktum att det är två till tre gånger troligare att elever från hem med låg 
inkomst presterar bland de sämsta i landet. Frågan är om denna information verkligen 
skulle ha tolkats som lika positiv om den stått för sig själv eller om den formulerats 
annorlunda. Det som skulle ha kunnat vara ett tillfälle för självkritik gällande 
kommunernas hantering av socioekonomiska skillnader och hur sociala strukturer i en 
kommun kan påverka elevernas kunskapsutveckling lämnas istället okommenterat, för 
att inte säga med positiv respons kopplat till det faktum att det i Sverige är bättre. 

Ett annat sätt att förstå den problemformulering SKL gör kopplat till skolan i 
form av bristande kompetens hos lärarna hänger samman med den slutsats Wiklund 
(2012) gjorde i sina studier av hur medias utbildningspolitiska linje senare användes i 
realpolitiska förslag och dokument. Hon menade att Folkpartiet under 2006 års 
valrörelse antog Dagens Nyheters problemformulering, eftersom de hade ett 
lösningspaket som passade problemet. På samma sätt kan SKL:s texter förstås som ett 
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sätt att skapa ett problem – lärarnas bristande kompetens, bland annat – som passar 
deras redan existerande lösning i form av en marknadsliberal och decentraliserad 
organisation av den offentliga sektorn.  

En annan fråga jag vill diskutera handlar om den relativa frånvaron av 
begreppet konkurrens, i en samling texter som i så hög utsträckning behandlar 
fenomenet konkurrens. Elevers prestationer ska mätas och jämföras på individnivå, 
mellan klasser, skolor, kommuner och länder. Lärares tjänster och löner ska 
differentieras så att skickliga lärare skiljs från mindre skickliga. Mätbara och 
kunskapsrelaterade resultat efterfrågas, möjligen då dessa är lättare att ställa mot 
varandra i olika lokala och internationella jämförelser, än resultat av mer komplex 
karaktär. Detta är ett välkänt fenomen och ett ökat fokus på prestation inom 
skolområdet har identifierats i flera studier (se exempelvis Stenlås ovan). Det jag 
finner anmärkningsvärt i detta sammanhang är att begreppet konkurrens används i så 
liten utsträckning, till förmån för ord som differentiering eller jämförande. Vad kan 
orsaken till ett sådant val vara? Varför väljer SKL att undvika konkurrens som 
begrepp? Begreppet har tydliga konnotationer till nyliberalismens idéer om valfrihet 
på en konkurrensutsatt marknad och andra begrepp kopplade till detta fenomen 
återfinns i texterna, såsom valfrihet, kunder och effektivitet, vilket analysresultatet 
visat på. Vad är det då i begreppet konkurrens som gör att det väljs bort? En tolkning 
kan vara att det krockar med ideal om utjämnande och det kompensatoriska uppdraget 
skolan har – ett uppdrag som möjligen ligger många lärare varmt om hjärtat. Är det 
möjligt att ha som mål att utjämna olikheter i socioekonomiska, biologiska och 
strukturella förutsättningar samtidigt som konkurrensens logik är styrande? Det går 
inte att svara på dessa frågor utifrån denna studies resultat, men de har väckts tack vare 
resultatet och förtjänar att undersökas vidare. Vad är SKL:s och kommunernas 
föreställningar om konkurrens och hur ser konkurrensen ut inom skolans område? 
 Det är inte anmärkningsvärt i sig att en intresseorganisation formulerar sig på 
ett sätt som gynnar den egna partens intressen – det ligger i själva organisationstypens 
natur. Det är däremot anmärkningsvärt om en intresseorganisation uttrycker sig på ett 
sätt som gör att den framställs som varande något annat än den är. SKL använder ett 
myndighetsspråk och talar med en röst som utstrålar auktoritet och mandat genom att 
publicera så kallat stödmaterial och rapporter av olika slag. Det är inte uppenbart i 
texterna att avsändaren har en specifik parts intressen som agenda, utan ofta beskrivs 
innehållet som fakta och vedertagen sanning. Flera av skrifterna i det empiriska 
materialet kan beställas till skolor i en större mängd och användas i fortbildningssyfte 
och för gemensamma kollegiala diskussioner lärare emellan. Hur påverkas lärarna av 
att läsa material som vid en första anblick kan uppfattas som varande från en 
myndighet och som så konsekvent talar om läraren som inkompetent?  
 Jag anser att detta är viktiga frågor att ställa, inte minst för lärarna själva. Då 
läraryrket innebär kontakt med en mängd aktörer med skiftande intressen och agendor 
i en ofta stressig vardag är det viktigt att känna till vilka dessa agendor är. Det är inte 
möjligt att i en yrkesverksam skolvardag läsa texterna med samma noggrannhet och 
kritiska blick som i det sammanhang som denna studie utgör. Därför krävs studier av 
denna typ för att uppmärksamma och sprida kunskap om på vilket sätt lärare 
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konstrueras i olika kontexter, genom diskursanalysens antagande om språkets 
skapande makt. Den lärare som skapas i SKL:s texter är inte någon slutgiltig sanning, 
men för att kunna ifrågasätta den och komma med alternativa konstruktioner krävs 
kunskap och medvetenhet. Min förhoppning är att denna studie kan skapa en sådan 
medvetenhet hos såväl lärare som andra aktörer inom och omkring skolans 
verksamhet. 
 Till sist vill jag också skriva något om hur de frågor som har väckts till följd 
av studiens resultat skulle kunna ge inspiration till vidare studier. Något som varit en 
ständig följeslagare i tanken under arbetet med denna text är mottagarsidan av de texter 
som studerats. En motsatt studie, det vill säga en studie av lärares konstruktioner av 
SKL och kommunerna, samt av hur de texter som ges ut av SKL används, läses och 
förstås. Hur uppfattar lärarna SKL som organisation – ser man dem som en myndighet 
eller står det tydligt för lärarna att det är en intresse- och arbetsgivarorganisation man 
har att göra med? Finns det olika uppfattningar om detta och spelar dessa i så fall roll 
för hur man förhåller sig till de råd och uppmaningar som SKL ger till lärare?  

Det skulle också vara intressant att ta reda på mer om hur kommunernas 
föreställningar om lärare förhåller sig till SKL:s dito. Är SKL:s konstruktioner av 
lärare representativa även för landets kommuner, eller finns där en annan uppfattning? 
I hur stor utsträckning samarbetar kommunerna aktivt med SKL och på vilket sätt sker 
samarbetet? Leder SKL:s opinionsbildande arbete till faktiska beslut på kommunal 
nivå? 

Arbetet med denna studie har med andra ord väckt en mängd frågor som gör 
att jag vill titta närmare på hur kommunerna, SKL och lärarna förstår och förhåller sig 
till varandra. En annan fråga som väckts är hur lärarnas motsvarighet till kommunernas 
intresseorganisation SKL förhåller sig till övriga nämnda aktörer, nämligen 
fackförbunden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vänder de sig till 
kommunerna på samma sätt som SKL vänder sig till lärarna? Uppfattar kommunerna 
fackförbunden som intresseorganisationer eller som någon typ av myndighet? I studien 
har främst tre aktörer spelat roll: lärarna, kommunerna och SKL, medan lärarfacken 
varit frånvarande. Vad beror det på? Har de inte samma typ av inflytande? Eller verkar 
de på andra arenor än de som varit föremål för denna studie? Kort sagt, vad är 
lärarfackens roll i denna dynamik? Jag hoppas med andra ord att framöver kunna 
belysa de teman och frågor som denna studie gett upphov till utifrån andra perspektiv, 
samt att kunna se på hur dessa olika aktörer, medvetet eller omedvetet, förhåller sig 
till varandra och vilka hegemoniska processer som sker mellan dem.  
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